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Abonla 1llillçlo ""'--..........,de ca
p!IBI,-e.......,"""" ponM> de VUia del'aldKio 
pelo ,_., ... _ .... lknricp: Clnlooo, ... "" Imo 
"-'moellb1m-. S..........,Compoo 

c..n-ao bm>.., acmor l'nnces .--l..o6-
., ..... -. Le ·~· du polllble. que pRICII .. -

:;:"C':do~~~-~-~~-
LOIDE BRASILEIRO 

Ola.......,._,. NCII:bida da Falt1 .... Na
CICIIIIII doo 'l'llbollladola em Tllnspona Mllftlnm, 
.unas e FluYimo, olatando ooln u cblk:uldadc:s por 
que po1111111 01 l'llnl:loiWioo .., Uo,.a Bnllllelm. Sen 
Jouphll Marillho. ....... .. • .. • .. . .. ... • ..... . .. • - . 

Relnlra o ....... IOCial que ......... 01 -
rioo da CaqJonln1 de Nawepçlo Uo,.a 81Uile11o, t:0111 
llfameoeode........, em Mnoo. Sen Jo...,.... Monnbo 

MEDIDA PROVISÓRIA (Vule INSS, PRESIDENI1! 
DA REP()aUCA) 

Apoma 1-da MP,_I570/97, 
que 1n1a de "''Uiar .....ma de lllllnZII JIIOIZSIIIII Sen 
Jooaphal Manaho. . ............ . .. ... ... ..... . .. . . 

Queollana1....-...onal-da MP ,.I 5711197 
Sen. Adelmr -.. ..... • ... .. ............ ............ .. •. 

MENSAGEM 
Lahlnl da M........., ,_ 19197, do ............. 

Femondo Hemque c:...o. - que dnenl 
llllelllar·oe .., Pois .., perfom de 21 a 2414197. """' o 
objebw de noal1zar Yillla de Eotado 10 Clllldi. Sen 
Vol- Campelo • ........... • .. .... ... • ....... ................... • • 

MERCADO INillRNO 
Auqpn que o l'ulwo .., a ... il vai depender .., 

lilllaleclmeniD e .., olllftJIIIICIII.., oeu men:ldo Ulla'· 
en e da .,. l'lp"'k'ade de JIOiliÇio de empn:aoo See 
NeySuuouna. ...................................................... . 

(MERCOSULJ 
Analiso o papel do MERCOStJL.Men:ado Co-

11111111 ... Coae Sul, denlnl do c:onlftto da pollllca ... . 
na IIICIIIIIOI. Sen G1lbal0 Mll'lllda. ........................... . 

5011 

514 

85 

241 

241 

151 

485 

513 

318 

""""""' pecb ... de -lo do MIRIIbO da 
Fazenda. Sr P'edro Mol111, J111a pre1111r .........,_ 
1 respeito dao ~ enln: o Banm llamenDdus 
S A e o 8111100 llotlskon& 111111 Shanpl Bontiq Carpo-
1111100. Sen.ll!dulnlo Supllcy .. ,_, ..................... _ .. . 

lndop a Mesa oe o M11111110 da Fazenda ,li """"' 
......_ I lafonnlçOcs IOIICI,_ por S Ex" ooln U 
opel-.&s .., PROER, eopoaficamenle -.. o llaDco 
.............. S.A. • o 8IIIICO llonckoni: .... Shonpl 
BonluRJ Carponban Sen Eduardo Supbcy .............. .. 

MINisntO DA JUmÇA 
Enolloooeo Dr Nelson Jabun pela........,......,.. 

....., am...e.., M......,da luobça. Sen. P'edro s. ..... 
MINJSJ1tO DAS MINAS E ENI1RGIA (VIde PORTARIA) 

Dr:olal:o o unporllllle lnbolbo que - - l'cl· 
III pelo MUIUinl bllllllldo Brito 110 Mmillmo doo MI· 
nMOf.ner&IL 5ee ltamaoJid. ....................... . 

MINisntO DO EXúcrro 
- .. -veodeler....,_ adlamaçllt:sao 

M""""' ... ....,_, - • -"""• ........._ IIJb o 
..... Opençla EnoaonçadD Alpha. Sen.-SUpbcy 

(MRE) 

Defende 1 ..,..., de uma ql!ncia ofiaal .., lm· 
IHIO do llalnalay, COIB ....,..,_de cenllllbZII'
ps e lnfOIIIIIIÇilt:s 1 ,_,. fomeCidao .,. m-.s 
IIII'IIIJCIIOI. Son. Jú101 Clmpos , , ..... .. .. ....... . ... 

(Ml'S) 

- ......... de cblil:uldadeo que ......... o 
""""-... Mola Omllo ... Sul. Sen. Uldlo Caolho .. 
ORÇAMEI'n'O 

Afirma 10r cumpndo mm - bsunl • ..,bwçlles 
de RolakJr.(leql .., Olçamento da Um., pem o eun:f. 
ao lblance11o de 1997. Seo Corloo Bezem. .. ... _ 

"'""""" • ~ da IMJV8 dmçlo da C'am!lllo 
de Olça1"'110 que S.&" JIRIIIIu', - ,. Relllona o 
Dep•m Alwzly de l'llula, .,.._ onalisar a La de Jluoln. 
•OiçlnaâB-UlOde 1998 Sen. NeySuooouna. .• 

PARECER 
-ri' 9IJI!T7 • Comi- DI- que ..,.... 

oeola 1 mdlçiD final do PR ,_ «JJIT7. Sen. Rooal ... Cu-
Ilha Lima ............................................. .. 

-ri' IOCW7. Can- de CaasllbiiÇio, 
Juooça e Cidadania, ao PLC ,. 48196 (,. 4. 716194. ,. 
ariacml. que deliDo os c:nmes de 111n11r1 e 10 PLS ,. 
190195, que defiDe o..,_ de IOIIUn, 1100 - ... llt 
5", inciaoo III e XIJIL do CansdiiiiÇio Fedcnl. Sen. Jla. 
nzTebet ......................................... .. 

-,. 101197 o Can- Dinlan, que-
..... 1 ftldaçiD l'ilal ... PLC ,_ IIIW4 (n" I 339191, oa 
onacml Sen. Jwn1 Manso. . . . .. . .... • . 

37 

412 

107 

339 

519 

483 

52 

70 

104 



I 

VI 

...._. ~ 102197 - Conusslo Dl..ron. soiHe o 
PR ,_ 1195-CN. que modlfic:ll a Rcsoluçlo "' 1119-CN, 
que dlspi!e sobre a ..,...,açao, pelo Coapaso N~~:~onal, 
das mododu pnms6nu a que se ..,r..., o 111. 62 ela 
Consllllllçlo Ft:denl Sen Geraldo Melo • .• .... • • ..... . 

-ri' 103197- Canussio o..-.. .... ..,...... 
la I nodaçlo - das emondas do Senado MI PLC ,. 59194 
,,_3.123192,u-).Sen.RmaldoamMimiL. 

......... ~ 104197 - Conusslo de Allwllos EaJ.. 
a6nuc:ao,IIIIR 1 Mensagem ~ 64N1 ~ I 7'1H7, na on
r:eml. do Pn:siCienlc Femondo Hemque Canloso, ..,. 
enc:anunha pecbdo de Mllmzaçlo pora ClllllllllaÇio de 
opençlo de aáiiiO extano. com 1 pnn1111 da Repúbli
ca FedenliYI do 81'1Sol e o 811100 lllla1lai:IOIIII pora Re
COIISIIUÇio e Dcsenvolvunenoo - BIRD, no Vllor de a 
US$ I 00,000,000 00. -valente 1 RS 103 900 000.00. 
em 31/12196. CUJOS ...cu1101 ledo desb..-., linan
aamenao piiCIII do Pno:Jeoo de Gen:naamemo da onfla.. 
eoiiUIUill IIIIIIUCipol da Baboa, DO lmbiiO do l'mgnma de 
Desenvolvunenoo Ulbano Regoonal - PRODUR. s.n 
Waldeek Omelas ............. • .. .. • ..... .. ....... -

......... ~ 105197 - Conusslo de AllwiiOs EaJ.. 
allmooo. ...., a M- c 11 ,. 76197 (Mm s r ri' 2!14197, 
,. OIIJ'III). - aalmzaçlo do Senado Falenl 
pora-opençlode -10 ......... no valor em 
oenes. oquovalenle a III&! USS 300,000,000 00, de pnna
pal, entn: a Repúbbca Fedenbv1 do Blllld e Tbe Eaport 
lnport- or Japan • JEXIM, ....,_ 1 fiiiiiiiCUit o 
PIU(IIlllllll de Cl*lioo Mulnoetonal. Sen Rlnez T-. . 

......... ,. 106197 - Conusslo de Rolaç&s Elite
...... e Dofaa Nmonai,IIIIR o PDL r# IICW'lll,.,. 320116, 
na-~ ............ o lellll do~ IIIIR 
Coopezaçlo 11111 U101 Padf .... do~ Ealenor, ce
lebrado Ollln! o Oovemo da Repolbbca Fedonbva do 
81'1511 e o Oovemo dos Elladoo Umdos da An&lca. em 
8111S(ba, em 1141!16. Sen. 11eman1o Calxal 

......... ~ 107197- Conusslo de Rdaçlios Eafe. 
nooa e Dofaa Naaonai,IIIIR o PDL ~ 1'1H/,.,. '1!TII96. 
111 OIIIJ'III~ que aprova o 11:110 do Al:oJdo.(juadn> soble 
Coopençio em Aploeaçlios Padlieas de Ci&lcoa e Toc
nolOJIII Eopaa11s. celebrado entn: o Goverao da Repli
bloca Fedonbva do B111d e o Oovemo ela Replibbca Ar
(!OIIhna. em Buenos Aooes, em 9/4197 Soa. Romeu 
Tuna. ....... 

...._. ,_ 1011197 - Conosslo de Relaçlios Eafe. 
,....e DofaaNaaonai,IIIIRo PDLr# 17197 (111321196. 
na OIIJ"'II). que IJIIOVII o """"do AaonloiiiiR Sesunn
ça T6auca "'l11:1onacla ., Dosenvolvonenoo CooJUIIIO 
des Saiaolel de Recuno Tenatoos, colellndo entn: o 
Oovemo da Repúbloca fedenbva do 81'1511 e o Oovemo 
da Repúblocal'llpular a C.na. em llei)""' em 131121!15. 
Sen. Coitos Wolson. ..... ... • .... .... .. ....... 

l'llaler ,_ 109197 - Conusslo de AsauniOI So
alls. IObre o PLC ~ 25196 ,,_ 3 729193, 111 onsenl. 
que allaa o art. 1• ela Leo r# 8.278191, que dlspi!e IObre 
I-do benefrao de SeJPIIO'DesenJII"IO I pes
- llt<SIIWs dunnle os períodos de defeso Sen 
Bellol'llp. ....... 

- ~ 11()197- Conusslo de Relaçlios Eaoe. 
"""'"e DofaaNao:oanal. ....,o ............,r/1.1.11511196, 
.... -~~~~~ namreslldo 1 S. &" o Sr Boutros Bou
IJuo.Ghab, ~ da ONU, - de aplauso 

121 pelas uuc:Jativas pronovodas. no curso de sua gesdo. no 
sen11do de pnnllr aiOIIOdelcmunaçlo do Timor Lesk: e 
do Povo Maubeoe, bem USUD de solodanedade I S .Ea" 

150 pora penevenor em seus esforços. a fim de que _., 
oboervadas as debberaçaes da ONU - l ,.. 
dependeoiCill do lieml6no do Tomor Onenlal e ela naçlo 
U""""""'"- Sen. Joel de Hollanda. ... ..... • .. .. .. ... 

......... ri' 111197 - Conusslo de AsauniOs EaJ.. 
n6nuc:os. 101m: a M........., n! 58197, do Presodenoe 
Fernando Hennque Cardoso. aubmelcndo l apreaaçlo 
do Senado Federal o nome do Sr Plldo Dyn:eu Pinheiro 
pora eaera:r o ""'l'" de Coaselheoro do Conselho Adnu
rullnllvo de Defesa Ealnanuca - CADE. Sen Onol'"' 
Quonan.. ... • .................... .. 

Poecer ri' 111-A/97 - Conusslo de Assunoos 
Econ6auaoo.sobre I Mensat!em ri' 58197, do l'modente 

214 Fernando Hemquc Cardoso, sullmelendo l 11pn0<1açlo 
do Senado F....,.. o 1101110 do Sr Arthur Bamonuevo 
Folho, para......, o aqo de Conselheiro do Conselho 
AdnuiiiSinlllvo de Defesa Bl:on6nuca • CADE Sen 
Onol're Qwnan. • .... .. ... ... • 

- ... 1121!17- Conusslo de Conlbbllçlo. 
Juauça e Odadarua, IIIIR o PLS ri' 122195, que esoabo
leoe medodas de proleÇio ... - ............ c:on-

216 ora (ribcas dosmnuiiiiiÓnas adoladas por 0111ro1 poises 
Sen. EapendoiD """" .. • ... • 

- ... 113197- Conusslo de Relaçlios Eaoe. 
na...s e Del'esa Naaonal, ....., o PLS ~ 1221!15, que ••· 
labeleoe ..otodas de proleÇio aos ..........,. bnsoleoros 
I:OIIIra prooboçiles cbsmFIIIIIIÓniS - por OUinll 
....... Sen Emllll Fernandes ...... 

219 l'lra:or ri' 114197 - Conosslo de Asaunoos S.. 
ams,- o PLS ~-.que estabelece a obnptone
dade da UICiu&lo de ec:lusas e de equopomen101 e proc:c:
dlneniOS de proiCÇio l fauna aquillu:a des aonos cUgua. 
quando da c:onotnoçlo de barragens. Sen Manna Solva 

Parecer ~ 115197 - Conusslo de Assuntos S.. 
a11s,sobre o PLS ri' 181196. que dlsplie sobn: ...,_.de 
preservaçlo pennanelllC 11tuadas ao nodor de """"""' 

220 h....-..,.. Sen. Manna SdvL • 
""'-' ~ 1161117 - Conosslo de Assuntos So

amo, - o PLC ri' 361115 l,_ 2 734-CJ92, na OIIJOF), 
que.,,.......,. disposotovo ao art. 2" ela Leo ri' 4 771165. 
que llllbblo o novo C6dlgo l'loralal Sen Nabor Jdruor. 

......... ri' 117197 - Comisslo de AsauiiiOS S.. 
aiOS, sobre as Enaodas r/A 2 e 3-PI..EN, ore.eadas ao 
PLC ,_ 67195, que IOplamenla o .. ercfao profi111onal 

221 da 1<11punlllrL Sen Valnor Campelo.... ... .. .. .. .... 
- ~ 118197 - Conusslo de Consbbliçllo. 

Jusnça e Cldadtuua, sobre o PLC ri' 116196 ,,_ I 53611J6, 
111 .....,,, que allaa o parilpúo primouo do arL 39 da 
Leo ... 8 935194, que rqulamenla o art 236 ela Consu
bloçlo Falenl. dospoodo - semços nolanlls e de ..,.. 

308 Blllro Sen Ramez Tebel 

309 

310 

310 

360 

362 

367 

369 

374 

402 



.......... ri' 119197 - Canu- de AIIUIIIIIS E!co
nllnuc:os, IICible o PLC ri' 94196 (nl 1.325196, ,. IIII· 
pm), que 111111111i a La de 1'laleçlo de CUib....,lranu· 
- em conjuniO com o PLS ,_ 1991!15 que 1111111111 III· 
mllldepnlleÇiodeculbVIIa Sen lona Pi......,--· 

........,. ond ao PLC ri'94196. que bOla da La de 
l'nlleçlo de Culb-. Sen Ldclo Alclnlln. - ...... 

.......,.. ri' l:l0/97, que .....,...,... allldlçlo final 
dos l!mondu do Senado ao PLC ,_ 94116 S... Carlos 
1'abocfllio ............. -····-··-·········· ... ··-·· •..•• --· -· • .. 

......... ,. 121197- Coou- de - Eco
DOauo:os, IICible o PLC 11- 106196 (PL 622-095, oa IIII· 
JIOIII), que altera dispDIIIIVOI da Lll ,. 6 4CM/76, que 
diSpGe IICible u IIOCiedades por açlles e da La ri' 
6 3115176, .... dlspDe -o......,...., de ....... mobt· 
Wnoo e ena a Conu- de Valola Mobd.- Sen 
loo&! Sem. -········-··········· ............................. - - .... . 

Pncer on1 ao PLC ri' 1061'96, que allon 1111)1011· 
bVOI da Lei,. 6.404176, que dtspDe ....... U _. ..... 
por açlles e da Lei n.l6.385176, que dispDe .... o mer· 
cado de vai...,. molril.- e ena a Conulllo de Valo-
,. -hllnoo. 5en. lbmez T-. ............................. . 

Pncer ri' 122197, que ..,._ a ledaçlo final 
do PLC ri'l06196. Sen. Carloo Paboelnio. .....•...•.••• 

......... ,. 123197- Cuau- de -Eco
nOnucoo,llllble o Olrclo SI2'1J97, do EKm" Sr. o..-na. 
dor de-de A1apu, -nbando ao Senado J1e. 
denl o Termo Adlbvo de Remlilicaçlo ao Olnlnlo de 
Abertura de Cr6ldo, celebndo com a Caiu l!aJnGnuca 
Fedonl e com pranlla da u...,, ,.. -dos Reso
luçelea rJA 711195 e 12197 de Seaodo Fedenl afim de dlr 
praueaunneriiO ao Ptognma de 1111:011bVD l Eaonenl;lo 
Vollllldna. Sen. Nqr SIIOIIUIIL ............................... . 

.......... ,. 1'1AI97-~de - So
CiaiS, IICible o PLC ri' - (ri' 57195, aa OfiFID), que 
aaeseema Inciso ao 1111 473 da Canaolidaçlo dos Las 
do Trabalho Sen. Carlos W1lson ••••••••••••••• 

......... ,. 125197 - Calnl- de - So
CIIII,IIIIble o PLC ri'204193 lri' 731191, aa ""F'ft), que 
.........,,. )llrisrafos ao ort. (III da Lei ri' eo3/49, que 
displle IICible o nopouso..,.,...) ......-. Sen BeiJo 
Parp .. •.•• •. .... .. . •......••..••. ·-·· .......... ·- ......... . 

......... ,_ 126197 - Comi- de Rel~ÇC~os Eare
non:s e Defesa NACIOnal, .... o Requcnmonlo ri- 2Alll9'7, que....,...... VDIII de ....,...WIIÇ6es ao Oovemo da Um· 
clade e Roeone1ha!;lo NK~onal de Anpla, a oer llllllla
do no )IIÓKIRID dl1 11 de c:orrenle lllls, - IIOmOI de 
l'nllocolo de Lusata. com a praaiÇII do Socrolanado 
Geral da ONU e 11111nJS lídem alnl:anos Sen Benodlla 
da SdVL • ••• ••••• ••••• •• • • ·-·· •• ••••••••• •• •• ·-··· ••••• 

- ,. 127197 - Canu- de ColubllnÇio, 
IIIIIIÇI e Cidadania, IICible a 1'BC ri' 4H7 (nt 1195, na 
IIIIJIOIII), que d6 nova nodaçlo ao podaral"o ,. do lrL 14, 
ao capu1 de an. 28, ao 1111:110 11 do an. 29, ao copu1 de 
on. 77 e ao lrL 82 da Canldllliçlo Fedenl. S... france. 
hno Pomra. •...••.••.•..•••• -· .. .. .•..•• .•• . ... · · 

DI"""" o Panocer 11- 111-A/97 - Conulllo de As
- Econllnuoao, IICible o Mm g n ri' 58197 (a'l40197, 

.. onseml. pela qual o 1'raKienle - Hennque 
Canloso - • deliberaçlo do Senado a CIIXIIha do 
Sr. - B1111011110VO F"dho para ........ o - de 
Conselheiro de Conselho Adnulllllrallvo de Defaa 

429 l!aJn6nuea -CADE. Sen Eduardo Suplu:y ·- . . ..•.•... 
1'lrec:or nt 128,DI97 - Conu- DI~ que 

438 _...I oodaçlo final de PR ri' 39197. Sen. Jdma Ma-
nse ........... _, .......................................................... . 

454 PARQUE INDUS11UAL (VIde OASODU'IO) 

P01..1cJA MD.rrAR (VIde V10LaNc:IA) 

455 

DeiiiCIIIIIrlloua ind1_... com a ... ....,... pnh· 
cada pela PM poullsta em Dlldema, confonne unagens 
ailHdas pela Rtde Globo, em 31/3197 Sen Ademlt An· 
dnde ·-· ................................................ . 

Analisa m ......,. e o ellCellll de llllleponclê111:111 das po
llau nl,_ de Slo Paulo. Sen. Eduardo Sapbc:y 

POÚ11CA EalNOMICJO.I'INANCEIRA 

Cnbca allllll polft~ca oconllauca adolado no Bra· 
111 Sen Llwo Compos........... ............. . ...................... . 

Aaa1111 o Plano Ral e condena oa pmfUndoK-. 
aequd-1001111 UJIIenla no Paro. Sen. Cu1klo Mal· 
dlner ................................ . 

POÚ11CA 1Jm!RNACIONAL 

Sadda o Governo de Umdade e Reconalaçlo 
NKional que- poue dla11W97, em Aqola. Sen 
Abcbu NUCimeniO. ................................................ . 

Reglsn a Ulllllaçlo em Luanda (Anaoll). de 
Governo de U•dade e Reconclbaçlo Sen Benodlla da 
Silva. • •• • ••• • ••••• ••• ••• ••••••• •••••• • •••• •• • •••• 

POÚ11CA SALARIAL 

Defende a-de ..................... _ -
Vldora pdblu:os. Sen. Fm1a1 Noto ••• • • • • • • •••••••• 

PORTARIA 
..,_,.., o M1ftlsb"O das M1nu e Enorpa pela 

odiÇio da -a,_ 9197, que lllera a11111p .. -. .. 
............ de moendo ._ ... de combullf-s 
Sen Joel de Hollanda. ..... •• • ••• ••••••• • • •• •• ·-·· •••• 

PRECA1'ÓRIO (VIde CPI, '1truLo DA DIVIDA p(j. 
BUCAl 

Anollu o caso dos pniCII6noo. Sea. Emandes 
W7 Amonm . • • •..• •• • • • ••••••• ....................... -· •• • • 

PRESIDEN11! DA IIEPOBUCA 

Cnbca o .. larillnSmD do Presidente Fernando 
Hennque Clnlooo que """"'Ç'' denabr 50 m1l l'uncion6-
noo. Sen. Epdao Clfdara. ........................ ··- ...••••• 

608 Critica o -- do Presldenle Fernando 
Hennque Cardoso. pelo abulo aa edlçlo de medidas 
(II1MI6nu Sea. Anloruo c.loa Valadan:s •.• . .. . . .•.. 

VII ... 
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63 
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6.59 

122 

516 

171 

172 
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vm 

Awnala o encon110 que o - Fernando 
llennque Cardoso e -• 14 numiiJOI...., com o Pte
lldcnte da v.......,ta, Rafael c.tdora, cba 1114197, cm 
Ronu.naa. cnle Balo 1 SSI"adns V.lnos atol de Interesse 
da Amazllma Oadclllal Scn Romau Juci 

PREVIDêNCIA SOCIAL 

Abonla 1 qucSIIo da n:ronna da pn:vlcleacla. Scn 
Romero Jud. 

PRlV A11ZAÇÃO 

Revela pcsqwsa rara cm Belo Hon......, IMO) 
cm que os nunoan11 siD conln a pnvabzoçlo da Vale do 
Rio Doce Sen Jdma Manso. 

Analisa o J11U1C10 de pnvmzaçlo de 39 no..sras 
bnsilcuu Scn OdaCir Soan:s. •• •••• •• • ••••••••••••• 

Abolda a quclllo da pnvlllzoçlo da Vale do 1bo 
Doce. Sen Cauanbo Jcqc ··- ••• ••••• .......... ••• • •• •• • •••• 

Cira docwnc:lllo CIICIIIIII.- ao Muli&bU do Pla
IICJIIIICIIIO c Orçamcnlo, Dr Anlomo Kancbr, limBio 
por mos pn:r .. IDS, solm: a priVIIIZIÇio da Vale do lbo 
Doce. Sen Cauanbo Jcqc •• •• •• • •••••••• 

Analloa a dcclonç6cs do MIDIIIIIO Sápo Moaa. ..,..,_A pnvmzaçlo da Vale do Rio Doce. Scn • .lool! 
Eduardo Dutra. 

Aborda a quclllo da pnvlllzoçlo da Vale do Rio 
Doce Scn Jdrua Man&e. 

Dcllaca a clllpOIIJacJa do Prognma de A(IOIO A 
Roeolnnunçlo do Se......, Banáno- PROER Scn Ncy 
SIWIIIRL 

PROIEI'O DE LEI (VIde ACADEMIA NACIONAL 
DE POLiciA, SEGURO-DESEMPREGO) 

Lcctura do PLC ri' 7197 lrl' 4.5116190, na on....,), 
que dlspllc """"' o transporJe mulbmadal de -
Sc:n. Lúd10 Coelho • •• • 

LCitura do PLC nl 1197 (n! I 069191, na on ..... ). 
que dlspllc sobre a cmplanraçlo e a FSdo do Parque 
HcSidnco Naaonal dos Ouannpc&. Sc:n. Llldlo Caclbo 

Lcctura do PLC ri' 9197 (ri' 172/95, na on....,), 
.... - o porfpro dmco do III. (J! da La ... 8.742193, 
que dJspllc sobre I CAgaiZiiÇio da MIJIIIInc:Ja IICJCial. Scn. 
Lddio Coelho • • . •• •.. . • ..•. . 

LCitura do PLC ri' 10197 (ri' 241195, na-'· 
que n:YOJII dJS(IOSibVOS do Dccmo-LCJ ri' 3 689/41 • 
C6dlao de Pnx:csso Penal, n:rcn:ntcs 10 exaáao do de
.., .. de quecu pela ..,lhcr Sca LddJo Coelho ••• ••• •• 

Lcctwa do PLC ri' 11197 (ri' 265195, na on....,), 
que dlspllc sobn: a dcxanaçlo do pmdJJto da aiiCII8Çllo 
de 11m11 dcvoluras da Urulo Scn Ldd10 Coelho •••••••• • 

Lcctura do PLC .. 12197 (ri' 982195, na -). 
que............, cb5p051bvo l La ri' 6.494/77, que cbspllc 
-01 adpJo de ........... ollaadl pcla La .. B.~ 
Scn.I.JidJo Coelho. 

415 

289 

79 

116 

235 

235 

.599 

LCihlrl do PLC nl 13197 (ri' I 61.11196, na on
JCm), que n:vop o IIL 27 do Decn:to-La ri' 3.688141 -
La das Conaavmç6cs l'elws. Scn Llldlo Coelho ....... . 

Lahlrl do PLC n! 14197 Cri' 1.111161115, oa on-
JCm), que altm dlsposcavo da La ri' 2 IIIIIIS4, que cbs
pllc IIObn: o TnbunaiMarlbmo Sc:n. Ldd10 Coelho. .. 

LCihlrl do PLC nl 15197 ln! I 078195, na on
....,,, que ........r.a podgtal"o druco 10 IIL 95 da La 
rl'9.099195, que dclpllc sobn: os Juczado5 Es(ICCIIIIs Cf
..,. e en ....... s.n Ldd10 Caclbo 

PLS ri' 47197, que dcspllc sobre a n:aiiDÇio de 
eKames 01'111 nos concur101 pllbbcos para o proVImento 
de ......,. e CRIJI"'BOS na AdnumllnlÇio Fcdcnd cb- e 
lndiiCII e ROl CIIIICUISOS para admlsxlo de esllldanlos nas 
lnlllbllçGcs l"edcnJs de enSinO 5en Jdbo Campos 

PLS nl 48197, que ma a Zona de "'""' Com6mo 
do Mumclp10 de O.apoquc (AP). Scn Scba&blo Rcx:ba. 

PLS ri'49f'TI, que ma 1 Zona de t.vn: Comáao 
do Muruclp10 de Ur&njal do Jan (API Scn Scbasalo 
Rocba. ..• 

Encanunlwncnlo da VlllaÇio do PLC nl 1111194 
lrl'l.339191, naCXIJCm), que concede achc:conal de pcn
culosldadc a Clltelnll, allenlndo o., 193 da Consolc
daçlo das Las do Tnbolho Scn Hugo Napolclo 

Eneanunlwnclllo da votac;lo do PLC ri' 1111194 
Sen Antoruo Carlos Valadan:s •• 

Eneanunbomcnto da votac;lo do PLC ri' 1111194 
Sca Jose! Edulnlo Dutra. • 

Eneanuahamcnlo da votac;lo do PLC ri' 1111194 
Sen Ncy Suassoma. . 

Ocrcndc a aproviiÇio do PLS ri' 2B 1195. de 1111 

33 lllllona. que dlopilc 110bn: a ICiblnc de JOIIIIII& e ..,..,. ... 
como aavcdadc tumcul.- Scn Jdl10 Campos. 

PLS n! SOI97, que conccdc l JustiÇa Comum, 
c:cnnpctinc:la psra P" w e julgar cnmes de IOIIUnl 
pn111cadoo por mlluares Scn. Anlon10 Carlos Validara. 

PLS ri' 51197, que d4 nova dcnonunaçlo ao Aero
porto ln- de 811Sfha. Scn JOM! Robcno Anu-
da... . . • . • ......• 

6 

PLS ri' 52197, que delioc os cnmcs de pdaca de 
niCI&mo e cbscnnuaaçlo Sc:n. Abdlas NIISCimcnto 

Dlscule o PLC ri' 48196. que define os cnmcs de 
101t11111. Scn PIDo Scmon • ..• . •• 

DIICIIIC o PLC ri' 48196, que dcrcnc os cnmcs de 
B IOitUIL Sen AnllmloCarlos Valadan:s 

DISCIIIC o PLC ri' 48196. que dcrcnc os cnmcs de 
ronwa. Scn. Jose! Eduanlo Dutra. • • ••••••• 

DIICIIIC o PLC ri' 48196, que defcnc os cnmes de 
9 101twa. Scn. Eduardo Supbcy .•..• _ ...••.•••..•.•.. 

DIICIIIC o PLC ri' 48196, que define os cnmcs de 
toriWlL Sen Manna Sdva 

lO DIICIIIC o PLC nl 48196, que defcnc os cnmcs de 
tor1UnL Scn Ramoz Tcbct. . 

Anunaa quellpRICIIIari JIIIIJCIO de ICI que define 
e penaliZA 01 cnmcs de dlsmminaçlo e niCismo Scn 

li Abcbas NISCinaco 

13 

17 

19 

92 

93 

94 

1011 

101 

101 

101 

114 

133 

133 

134 

139 

140 

143 

144 

145 

146 

167 



IAbn ... PLC r# 16197 Cnl I 936196, na on
pm), que deliDe DIOCalll&mos pono • implemoniiiÇio.., 
~dosllelilpdasde 1951 Soa Ldclo~ 

Loahn .., PLC ri' 17197 fd- 1.435196, na an
pml. que .....,.,,. O PUder liucuiiYO I dollr lllaqUOS 

polbllcOI de ... -. - ccmcllçOel que ............. 
Sen. Ldeio Alclnlan. ................. - • • .. .................. . 

-· • .....-oç'" de pnlJdO de lei que ...... 
do Olllblr o despoRIIao de dmbelm pdbbco na ..,, .. çao 
de hmB dlcMiic:ao Soa l!diiDII ~.. .. .. ............. .. 

PLS ri- 54/17, que dlsplle - 1 nubtizaçlo de 
bv,.. ~ ao 0111iao ,...,_. e m611o Soa. 
Edl- Labia. ................... .... .. • ....... ... • ... .......... • 

PLS ri- 55197, que ICieiCCIU dispoolti.,. 10 11t 
:Pdo Loa nl I 666193. Sen PedrD Sunon ... .. ......... 

PLS r# 56HI, que dllpl!e - iiiiiiUJIIOIIIDI de 
polllu:lwblna,-- .... oii ... IIL 182 da Cam-
dllliçlo Fodenl Sen. Robeno !'mie _, ____ ....... . ....... 

PLS .. 57197, que ......... o benellcio ... Sepro-
l:leoenlplqo- .......,_ ................... peni-
-....... Sen. Enllndes Amonm ....... ........ .. .......... .. 

PLS r# 5'JH7, que clef'UJO .. cnmes de pdbcl de 
nociiiiiO e duaiiiiiiiiÇID. (RepabiiCIIÇID) Sen Abcbu 
Nua..-o ................................................ . 

Dofonde olljiiDVIIÇID ... PLS n1 12AI97, que pml-

be • CIIIIIIIIIÇio de -- .... - .... COIIIISSio, 
ctllftdo llllllául ... oolunllla Hl!l10 Rocha, Jlllbbc:odo 1MJ 
jomiJ 0 ....,_., que coaclenl D _,.. ...... Sen. .... . 
mM._ ........................................... _ . 

PLS ri- 58/97, que dalplle - 1 olxlplonedode 
dll DUII!elaÇio de IIII (domo de -~ Sen. .Ilibo Cam-
pos .. .. .. . ......... ... .. .... . ..... ...... .. - ........ .. 

Dofeode ........ IÇID de pR!JdO de ... de .... .... 
tona que rnbele- ftlll'8l para o blnco de dldol Sen 
Ldclo~............ ...... . . ............... -.......... .. 

PLS nl 59/97, que lllenl dl-•b- da Lei n1 
8 213191, que dlsplle - .. PI .... de lleneiiCIOI da 
l'levdnaa Soctol Sen. JoMi a- ... . . . . ... ... .. 

PLS ri- 6lJI97, que 11an1a obnpldno o uoo de du
JIOIIbVD de sepronça em ~anques e =JHOIIIel de com
buslfvel Uqllldo e....,..,_ Scn.lno Rezende ... , .. .. ...... 

Apela pela .....,.oç~o do pR!JdO de lei de Prale
çlo de Culbv-. Sen. lonas Pinhelm ....... . ........ . 

Dlsc:ure o PLC ri' 114196. que - da Lei de Pro-
teçiO de Culbv..,._ Seo. O.mar Dia • ............ .. ... . 

Ducure o PLC nl 94196 Sen. áao Ál ......... . 
Dllalle o PLC r# 94196 Sen. Edlson ~ . . • 
Duc.,u PLC 1#94196 Sen. Manna S1IVL .... 
EDconunhlmenlo do voiiiÇio ... PLC ri- 94196, 

que lnla da ..... de ""*'!;!o de Ollb•... Sen. .Jouphal 
Mllllllho........ • • ................................. ....................... • 
~da voiiiÇio ... PLC ri- 94196 

Sen. - Sem. ............................ - ........ ........ .. ...... .. 
Encanunhlmenlo da voiiiÇio ... PLC ri- 94196 

Sen.~Pinheuo. .................................. . 
Encanullhlmonlo da VOIIÇio ... PLC ri- 94196 

Sen. Osmar Dia . ............. ........... .. . ... .. ............... . 

Dlsc:ute D PLC ri- 106116, que lllenl dllpollbYOI 
da ..... ,. 6.404176. que dlspOe-. -- por 

178 oç6es e da Let r# 6.385176. que dlsplle ooln o -.:ado 
do nlcno mabiUmo.ecnaaCanulllode Vllkm:oMo-
blldnos. Soo l!dulnlo Supbey • ... ................... ... .. .. . 

DIICUie o PLC nl 1011196. Soa JoMi Sena. ......... .. 
213 Ledwa do PLC ri- 11197 Cri- 4.797194, na ori-

aeml...,. c11opae """"' oiOOIIniiUnlçlo diJIIIIIÇo Fede
,.. de Pnmeim Clnu da I' II"'IID Soa. Valnur Campe-

275 lo. ...... ......... ......... . . . -- ......... . . ... .. ........ 
1..oa1ura do Subobii.Gvo da amara oo PLS n1 

377189 cr~- 1.815191, aa anaeml. que altera"'~ 
297 di ... CIVIl conc:ememn a ...,_ de cbmiDI ........ 

,.. ...,_ l -- ...,JIIpl,--.., I 5I 
298 do 1ft 226 da Co-hiiÇio l'ocleml Sen. RIIIIOZ Tebet. • 

Defende I llpiOVIÇio de pn>JeiO de lei de ... IU
bJnB que IMbbu 0 CanselluJ Cll.- .... llecunoo di 

311 Cldemc:ll de l'buponça. Soa Jdllo CllllpOI. ............. .. 

314 

333 

374 

382 

408 

409 

423 

440 
442 
443 
443 

445 

445 

446 

446 

PROJETO DE LEI COMI'U!MENI'AR 
'-a do ._,,.. da Clman 10 PLS ri-

318191-Comple..-. (r/- 142192-Camplemenllr, DI 
GIIIOIII), .... delamaDI ....... em que M bçu 01-
.......... podem 1nn1111r pdo tom16no IIIICional ou 
DOie ,....,.._ lempor111111110111 Sen LoiCID Alc:aniA-
d ... , .. ............................................ . 

PLS nl 53197-Comp-111', que allenl o III 38 
di Lei .,. 4 595164 e .. 1111. 18, 23 e 24 da Loa r# 
7.492186 Sen. AniDniD c.tos Mlplhb .. .. ......... 

PROJETO DB RESOLUÇÃO 
PR ri- 43197, que_,.. dlspooibvo a Resolu-

çlo nl 69/95 Sen. LoiCIO AJdnlara. ..... .. • ... .. .... 
PR ,. 44197, que moc~~r ..... ..._ 336 e 395 .., 

JleiPIIIOIIID 1111&1110 ... Senado. Sen LdcuJ Aklnlln. ... 
l!aiCinunhlmento da VOIIÇio ... PR nl 40RI, que 

lllbJnza o Eolldo de Soma Collnna 1 onubr Lelns fi
DIIIIZI1111 ... TOIIOUIO ... EMclo de Sanla Colanna • 
LPI'SC. CIIJOI ....,,_ - dabDidos 10 lP"' da pn
meua pon:elo di DIVIda MalllbW .., Ellado, vonc:fvel 
11D 11-de 1997. Sen. Jooc! Eduardo Dutra. .... 

Dlsc:ute o PR nl ~7. que ....., .. 1 Replbllc:a 
Feclenl•••.., Bnwl • ......,__.,de a6111D .,.. 
tcmD no nlor do cmqOenlle um bllhiles, - e 
Clnqllenla aulbilel de-equi- • quliiiiiCOIIIOI e 
CIDqlleiU nalhiles de d6IIICI _.......,.,.,., deobnl· 
dilO filllllll:iiiiiOIIIO do l'niJOID de Dupbc:açlo da Rodo
... Slo l'lulo-Canbba-l'lanlai!poko Son. l'ednl S.-. 

DIICUie o PR ri'- 3919'1. Soo Cuddo Maldanor ... 

PROS'ITilJIÇÃO 
Apon1a a 1M' nldlde de mocbdas para combllel 1 

pnllbiiiiÇio 1111011111 Sen Marilla S.lvL ................ . 
Refore-10 a ~da JIIOIIIIIIIÇID mflnlll oo Es-

llldo.., Aae. Seo. Nlbor Jlllllor. .. • • ........... ... .... .. • 
Aborda • queiiiD da pllllldwçlo laflftbl ... Elia-

do ... Ac:le. dlanekJ ............. lamal N101onal, do 
Rede Globo, OlCibldl em 1414196. Soa Flavllno Melo. ... 

463 
464 

549 

176 

292 

20 

20 

5I 

642 
643 

649 

658 

661 



I 

X 

PIJBUCAÇÃO 

o.....,. a ompollincla do llnçamonlo da publu:a
çlo Ceará Mulher, oddada pela Fundaçlo 11111111110 de 
l'llneJ""""'IO do Cconi • IPLANCE, VInculada l Secre
tona do Plane.JIIIIIOIIID e Coonlenaçlo do Eslado do Ceo
"- Sen Lllao Alc:lnlala. . ... . •••. 

RECURSOS HUMANOS 
Mostn os mlmeros do lncbce de DelenvolYimen-

10 Humano - IDH .., Brasol, piiiiCIIIannent no -
da Panúba. Sen. Ronaldo Cunha Lima. .. 

REDE NACIONAL DE HOSPITAIS DA MEDICINA 
DO APARELHO LOCOMOTOR 

Aponta o oiro padllo de quahdlde da Rode Sonh 
de Hospllol e cntica os COiteS OIÇ8IIIelldnoo que """' 
lllfn:ndo Seu Lawo Campos . . . . .. . •. . .... 

RI!RlRMA ADMINIS"mA11VA 

Anolosa a queor1o do - lolanol. iDduldo ao 
COIIJUDIO da monna odnunillnllva. Sen S6J10 Madla-
do--.. ... . ••··· ·••···•··•• . . .. .. . •.•.... . ..... . 

Aborda a quesllo da monna adnum-VL Sen 
lnsRezende .. ... .. 

RI!RlRMA AGRÁRIA 

Anolosa a queotlo da nofonnl lfll*la. "'JIIIIlllldo 
a chepda l Broslha do MOVI""""" dos Sem-Tona. Sen 
Joso! !1-.o Anuda. .. . . ...•• •. .. .... 

RERlRMA CONS'ITIUCIONAL 

Abonla a queot1o dai rdOJIJIU OOIUIIIII<ID11815 
Seu. Osmar Dias . ... .. ... . ..... . .. .. 

REfORMA POúnCA 

Aborda • queslllo da n:fonna pollbc:o-pallldina. 
Sen Ronaldo Cunha Lima. • . ..... 

REfORMA TRIBUTÁRIA 

Refae-oe • qllesllo da morma ............ Sen 
Ronoldo Cunho Lima. . .. ........... .. 

REGIÃO AMAZÓNICA (VICio BASA, CAPITAL ES
TRANGEIRO, FLORESTAl 

REGIS11!.0 CIVIL 

Deocaoa a nnponlnaa da unç1o da La do Ná
_, Úno:o de ReiPstm CIVIl Sen. Pedro Snnon .... . 

REQUERIMEIIITO 

Raplenmen10 n! 218197, de n:alouçlo de Sesslo 
Solene ConJunta do Congn:sso N.....,.., em ..,_,._ 
...., aos 175 ....,. da MIIÇCIIUIIIa do BIBIII. o ser..,.. ..... 
da ao dia 12 ou 1316197. Sen. Espendllo AmnL .. .. ...... 

Requenmento n! 221197, •obo:~lalldo a coavoca
çlo do MoruSIIO da Fuenda, Sr ....... Molan, pan -
lar escl....,mentos pelllllle o PleMno do Senado. a ..,.. 

p0110 das -oçiles enlle o Banco BameniKlls S.A. e 
o Banco HonsJ<on1 and Shanp Billlki11J Coo poo1111011 
Sen. Edlwdo Suplocy • • .. • • • .. • 

Requonmemo a! 22'1JIJ7, - lllfunnaç<les 
10 MoruSIIO da Aplculnua. Senador Arlindo l'ono. lO

lOS bn: o oconlo pan omplemenlllçlo do l'locedor UI • Ex-
panolo. Sen l'miOS Nero .... ............ . . ...... . 

396 

526 

529 

580 

601 

Requenmenro n1 2231'17,10bCIIBIIdoonfOIIIIJIÇ6cs 
10 MomSIIO dos Tnnspones, Dr Alades Saldanha. 10-

bn: a malha mdo"'*'" naaonal. Sen. F""""' Nero ... 
Requenmemo nl 23CW7, IObCIIBIIdo onfonnaçiles 

10 Muu!llnl Ext18011h"*"' de Polllica Fundl*'a. llllm: o 
IIISelllaJIIell de famlbas no Eslado do Ao... Sen Fla
VIOROMelo. 

Encanunbamenlo da WJiaÇio do Requenmenro nl 
221197. Sen Edlwdo Supbcy ..... 

Requenmenro n! 237197, IObCIIBIIdo onfonnaçGes 
10 MorulbO da Aenmuloca, ,.__Bnpdmro Uloo 
Voana Lobo, llllm: f0101 ocomdos em 1312197 no Base 
.u...a de San111 Mana (RS), por ocaso1o da 0ponç1o n-
1"' 3 Sen Edu- Suplocy . 

Requenmenro nt 238197, IOiicolalldo onfOIIIIJIÇ6cs 
10 MonoiiiD da Fazenda. "'lacoonadas ao BIIICO do Bola
do de Rondilllla S.A , sob ..,.,,. de ldnuruSII'IÇio espe
cool """podna pelo Banco Cen!nl do Bnsol Sen Er· 
nondes AmonnL .. • • • .. • • • ..... 

Requenmenro n! 241197, solic:dando a cnaçlo de 
uma Conulllo Temporma Ex- compos11 de quaoro 
membros. pano o fim especool de ocompanhar e ....,..,. 
""""" o Senldo Fedenl 1111 Fónom das Amáu:as. a se ..,..,zar em Belo Honzome (M<l), 11111 dias 13 a 1615197 
Sen Jdrua Manoe .. . . • • .. • • .. .... 

Requo:nmemo nl 24'1JIJ7, aoJmtando ollformaçlle.s 
10 Mono&lro do l!ém!O, <lenenl Zeruldo Gonzaga Zo
...-u de Lucena. IObn: u IIIIIIIObns Rlllor.ldas 10b o 
nome ()pençlo Encounçado Alpba. Sen Eduanlo Su-
plocy .. .. ........ 

112 Requenmenro "'246197, IOiocolalldo qu• o 1e111po 

127 

215 

deSIIaado aos ~ do Expedoeme da sessio do doa 
l'ln/91 seJa desonodo a bcJmenaseor 01 175 anos da 
MIÇOIWIIIIIIIIIIBIII Sen Volnur Campelo 

Requenmenro "'247197, sobalando o cnaçlo de 
Conusslo Espeaol Tempor*'a Ea!tma. dunn!e 60 doas. 
pano acompanhar a onvesbgoçlo de cnme1 - no 
Ellado do Roo de Janeoro, passando por coma das pmro
pllvas m!rumas de dnetros bu- o que- dlmiO o 
codadlo Sen Baoedolll da SolvL • .... • • .. .. • • • 

Requenmenro 11- 2SCW7, IObcolalldo uofOIIIIJIÇ6cs 
10 Mom&IIO da FuendL IObn:- feoros pela Urulo 
ao anbJO k:ml6no de Ronoma (IIII _.,-o de pes-
IOol fedenl Sen Romero Jud. • .. • ......... . 

Requenmenro n! 2S 1197, IObcolabdo onfOIIIIIÇ6os 
ao MuusbU das Reiaç6el Exlaiores. Cloancda' Luis 
Febpe LlunpoN, IObn: a ~ do men:ado lnlolaoro 

26 a produlol fiiiiiiiiChbCOI oqen!IIIOI Sen Joso! lpá:IO 
Fem:ora. .. • • • .... • ... .. . . • . .... 

Requenmenro nl 2S'1JIJ7, IObcolando 1nf011111Ç6os 
ao Moru!llnl da Sadde. Dr. Carlos Cazar Albuquerque. 

41 

42 

42 

90 

102 

137 

138 

331 

331 

335 

336 
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Tomo pdbllco - - ooln a cnullllo do lf
IUiao, ....... • Plefellln MuiiiCipll do eam., ... 
(SP). Soa. Edualdo Supbc:y .•.••. ..•..• .... ••..•. . •.• . ..• 

(TO) (VIde GOVERNO ESTADUAL) 
Deslaca o OÚCJIÇO CDIIJIUIIO dos llllUidadnoo do 

ElUdo do Tocanbns pora arpnlzar a CICOIICHIIII daquela 
- -YL 5en. LeomllrQwlllallllhL •..•.•..... 

1UR11JRA 
Deslaca • lmponlncia da lp!OYAÇio da La do 
~ l TarlllrL Soa Palm S11non. •• •• ••• •• • •••• 

TRIBUNALDEJUmÇA. RR 
Candena • deCido do Tnbunal do Julllça do .... 

.................... lUdo ............. JuiZ HelderOulo 
a-. que delemu111111 a donullllo dos......,... do de-
- ........ do~ do JIIIIIÇIIdo ~do Ro-
laiDIL 5en. ......... Jud... ... ... . .. • . .. . . . 

111RISMO 
Abanla I quado do 81ri11110 naal Sen 111moz 

Tobot.. .. . .. . ..... . . . .... .. .. . . .. ..... . 

VIAGEM (VIde VISITA) 
Doslaca a illlpCIIIInciB da •-m do l'laodenb: 

Fernando HCIUICJIII! Conlooo l Amazllma Ol:ldoalaL do 
li • 13/4197 Sen. .... ·- ••••••. ··- .•. ......... •• -

VIOL!NcJA 
Candena u balbonclldes pniiiCIIdu pela PM pou

lilta, Cllllfonno .......,. wbldas pano - o 1'111 pela 
Rede Globo. Sen. Fedm 81111011. •••••• • •• •• • ·- -· ••••• 

Danon5lla 1118 mpulaa com u lllniCldadn pnb
codu pelo PM poublla em Dlldcma (SP), no dl8 
3113197, alllfarme .._,. ealbodao pela Rede Globo. 
Sen. Mauro Mlllllda. ............ .. ........... --· . -····-

538 

107 

285 

158 

521 

520 

44 
124 

CriiiCa alei•...,.. pniiCida pela PM poublll em 
Dudema (SP), conforme .......,. ea1bldu pela Rede 
Glabo, DO dia 3113197. Sen MMIIII Salva. ••• , ••••••••••••• 

Candoaa u borbondados pniiC:Idal pela PM pau
hlll em Dladoma (SP), CDIIfonne oeoa que foram .... 
Iradas pela Rede Globo. Sen .... Sena. .•.••••••••..•.•.•.. 

Condona u llllilondadeo pnbCOdas pela PM pau
blla em Dladoma (SP), eooranne .......... eaibldal pela 
Rede Globo que......,_, aiiiÇio Sen Ldao Aldnla-
IL ........... ··• •········ .,. • ••• ••·•·• ·•·•••••••••••-

Anahll a ques11o da YIOIIncla poliCial no 1'11• 
Sen. Resina Allumpçlo . . . . ... 

Traz ao conheCimento..,........,. oo m1101 c1as 
vftlmas da vlalenaa pupebada pela PM pouhlll do Dia-
doma (SP) Sen. Eduardo Sapbcy. ..•..•••.•••. . ............. . 

Condona u borbondados pnbcodu pela PM pou
lilla do Dladema.. caod'olme ceiiU eaibidu pela Rede 
Olobo, lillo .... .....,_ • papulaçlo bnuleiiL Sen. Be-
....... da SIIYa. •••••••••••• •• """"""" ••••••-••••••n•u ouo """"""" •• 

Condona a YIOihaa da poliCia nublar, pona:ular
- a poulislae a........_ Sen. Pednl Samon ••••••• 

Anll111 a ..,.lllo da YIOiencul da policia nuhlar 
no l'lls. Sen Flaviano Melo .•• _ ...... .................. . .. 

Abonla a quelllo da .-a da PM pouhiiB e 
........, alando peoqu111 realizada pelo 11111111110 Dlla-
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RequenmeaJo ,. '1A21'T1. IOiu:Jiandollll'omlaçGes 
.. Milllsao do E!ládJo, CleaenJI Zadldo Gonzlp :zo. 
11111110 de'- sobre.- .... lj ............ o 
aome Opaaçlo l!ac:ounçado Alpl!a. •• _____ ---········· 

Elclanlce .. --de ... oolicllado b!fonnaç6-
.. 10 MiaiSIJO do l!xfn:dD, sobre uiiiii!OIIJI!s ,..r;zac1u 
aob o 1!0!!!0 Opc:nçlo l!acounçallo Alpba. ••••••••••••••••••••• 

ladop • Mesa • o Mm!SIJO da Puoada ji ....,. 
miDhou u illfonmo;Geo I!CIIJc:IJadas por S.Ex' aobre • 
operaçiles do PROER, eapecdkMmll: - o Banco 
Bamenadus S.A. e o BII!CO floolkonl ll!d SlwJpJ 
llaJJiaiJI CuJjMJIJUJL--•••••---••••--• --•-•·--••••omooooo 

Cita -.ra publnd• aa mY!SIJJ Vt;Ja com o 

"""""""" Fen!ando tlaJrique Ca!doao, abordando di-
- ..-polftJcaL-··--··-·-···--··-·-·-······ ·····-

.54 Dllcute o PLC .,. lllli/96, que aiJera dispooibvos 
da ..... .,. 6.401176, """ diaplle sobre .. aociedades por 
IÇiles e da Lei.,. 6.3115f76, que dJspi!e aobre o JIJelzac!o 
de valoiCIII!Dbih6nos e cda 10omi!JIIo de V.....,. Mo-

275 bi!i*ioo. -····--··-··-·····-... -··-· ··-···--··--·-----····-· 
TanJa pdblico 1011 panocer sobre I emi!JIIo de Jl. 

'1!TI IJJiol, JáemJJe • I'Mfeilura MlmJCJpal de Campmas 

(SP). ··-···· •••• --·-·-····-·······-··· ... ··-·--·-··· ·--··- -
357 Anuncsa a dJepda do Movime!!ID dos Sem-TO!!l! 
443 .. Dilln!O Fede!al. -·-···· ·-··-······-·-· -····-··········· ··-- • 

D!SCIJII: o ............ 111-AI'TI-o-..... de Jw. 
638 ..._ Ecoa6aucos. aobre I M......,... ri'- 581'17 (Jf! 

14CW7, DI IXJF!!), pela qual O 1\esJdeall: ........... 
llaJrique Oadoso ......._ l dclibonçlo do Seaade I 
IICOiba do •. Adbur ............ 1'ilbo- ........ o 
C1!J0 de Cooaelheinl do Cu!uelho Admimlln!livo de 

31 Defesa l!coi!Dmica-CADI!. -·-·-·· ··········-·-··--··--
Sal!dla 1Dwwlçlo IDAaolsdo s..do.......,. 

dacx!pJa da Açlo .,_..de IDcoJJsJiJuc:Jo do ... 
27 e 10111 loclaos I e D, da Le! ,_ 9.074195, lmpeoada 

37 pelo 1\esidenre do Cmwbo Fedelal da OAB, Sr Er-
aaodo Ucboa de L!ma. •••••• --····-· ···-········-······---· •• 

á.ao ÁLVARES 

DJIICUII: O PLC .,.114196. -••-••-•-•oo•-••••••-•oo ·--
41 Jiomeoa&em p6sluma ., a-Seoador Eunoo Re-

102 --- ········-··-·········-·-·············-··-····-... ·---· ·-· . 
EMfLIA FERNANDES 

......... .,. 113/!17 • Qmnulo de ReJJJÇI!es 1!111>
rioles e Defesa N ......... sobre o PLS ri'-122195, que cs-

137 !lbeloce - de p!DII:Çio """ - "" bnsileuas 
CO!JIJa p!O!b!çiles dlscdmiaaJdrias adotada• par -.. 

144 palseL ··········-·-·-----···-···· •••••••• ······-··----··-- • 

244 

270 

270 

EPlTÁCOCAI'ImliRA 
Cni!Ca o IIIIDrilllnsmo do 1\esidenJe ......._.., 

Heonque Cardooo que ._ delmlir 50 mil funl:ioo6. 
rios. o • .................. • .................................................. -

Coadcoa • IJIJOIJÇI. de exJmçlo das -· defi-
CJdrw. •• - •• - •• --··-····-··-----·-----··-·-··-··-ata anifesJo l Nllçlo, com 5911!bocr1Jozes, pela 

defesa do lellime ....._....-.... ·-··-········-··--····---·---
BRNANDES AMORIM 

Crioca 1 falai de apoio do Gcm:mo FedeJal "' 
331 Banco da Amaz&ua que o iaviabdiza de """""""'

am p!Opa!!!ll de l'omeiiiD ., "'"""'mea!D da ......, 

AnJoziiJnc& ·----···---··-··-····---·--··--··-····-339 .......,._ri' 238197, aoiiCJiando iufmii!IÇilto 
., MimSIJO da FeZII!IIIa. l"'rimwl• 10 Banco do !!a
do de llandDma S.A., aob n&iaJe de admimll!l!Çio espo
aal -...rtn1pe!ollaJJco c-al do B...U. ·------

Abonlaa~do-.-doa Plea!dale 
412 do IIERON..BI!ICO do~ de Rmd\nja Sr ............. 

m ... 
412 

538 

576 

640 

442 

635 

362 

171 

171 

171 

88 

138 



I 

IV 

Josli Moadoaça Filho, nomeado pelo Banco Cenbal, 
com doleirus que IIWirlm no esquema elas lflulos de df-

vida pllbhc:a.. -··--····-- ••• ·············--· -· ··-····-··--··-··· 
DeaiiiiCill o cavoiWDOIIIO do Clo-de Roa-

dlinuo e do ......,w ... do Banco Cenbal DO Baoa. DO 

esc:indalo do BERON ·Baaco do &lado de Rondõaia. • 
PLS Ji! fli'T/, que-o beneffcio do Sqpao

D •qH• aos ............. .-.... do ... ....,. pom· 
lardno ..... ·······-··---··-········- ...•.. ··-· ·- ·····-··-··· 

Allwlaa a ...-maçio de pmJdD de lcl,IIIOdlan· 
te o qualoe pnoleDde beaoliciar com Sqpao-Desempro-
110 IS pessoas que, dqJois de CWiljlldOID pena.llo laaça-

dasl ............ -- ·····-········-- ······· ...... ····-············· 
Aaalisa o caso elas pn:cal6nos. ......................... . 
Acusa o pesicltale do BERON-Baaco do Estado 

de-de .... podicipado de ......,.;atas .... deram 
pmJUizosllquole"i.......,......., .............. ···-· -··-··· 

Jld'ae."' l ....... """ lie& o l'laulonll: Femaado 
Hcnnque Caidoso - Eslados do Amazoaas e Jlond6. 
DIL ................................. _ .............. -.... •••• • •••••• 

ESPERIDIÃO AMlN 
RequaimeaiO Ji! 218197, de ,..,,zaçao de Sesslo 

Sol..., CoqJIIIIIO do Coapuo NIICiOilal, em boma>a
gem - 17' aoos da Maçoaana do Bi3Sil. a ser ializlt. 
da ou .. a 12 011 1316'97 ..••.••• ····•·•• . ·-· ....... ···-····-

.......... ,. llli'TI • Caaasslo de ConsbiUJÇio, 
Jusaça e Cidadonia, oabno o PLS Ji! 122195, que -. 
- -depnlk!Çio ___ ..... 
Ira pdlicas discn-.s acloladal; por OlibOS países. •• 

FLAVIANO MElD 
Aaahsa a deabbliçlo do ~do lacn 

no Estado do Acle. ... •• ••••• • .... --····-····· ••• • • ••• • ••• 
RequoniiiOIIIO ,. 230197, soballilclo iafonaaçlles 

aa MmiSIID ~O de Polflical'uadijna, oabno O 
assen"'""""" de liualhas ao Estado do Aae .......••.. 

Reoaia o quadio de deslniiÇio causado pelas
vos ou Estado do Aae e conclaioa os........,. • ...,.,.,.. 
IIUÇio das úeas llingidas. •..•••••••.•. - ·-· .••.. . .. . . . ·-

Aaalisa a questiio da violbcia da polfcJa nublar 
no Pais .. _ ........................................ . 

Alsoaa-se l IDICiabva do Gowmo Foderal de h
nuba" a liberdade do a~p~tol es~ra~~geuo ele adquinr pm-
des m:as de ICi1ll oa Amaz&ua....... .... .. .. . ............. . 

Aboida a qoosdo da pnllbliiiÇiO illflllbl no Esllt
do do Aae, alindo iepOIIliFin do Jomal N.....W, da 
Rale Globo, .... - em 1414196 - •••• •. .......... • ........ . 

FRANCELINO PERB1RA 
.......... ri' l'rl/97 • Caaasslo de OxubliiiÇID, 

Justiça e Cidadania. oabno a PEC Ji! 4H1 (Ji! 119,, .. 
anpm), que diDOY& ndaçio OU pad&lafo "do lllt. 14, 
aa capul do 111t. 28. aa iDaso D do an. 29, aa capil do 
an. 77 e aa an.ll da CoosllbiiÇio Fedenl •••••••••••••••• 

Eocanu- da WICIÇio do RoquenmeliiD "" 
217197, que lnilli da designação de uma Coausslo Ti:m
podna Exiema de nes oen11cxes Senadoros. p11111 "''R· 

-o Salado ao m Eal:oolro Empesarial das Aml:n
..., _. que lello .......- em Belo lfonzoale 

165 (MG), de 13 a 171S197....... •. . . ............................ . . 

2'19 

314 

327 
377 

377 

FRErrAS NEI'O 

llequoniiiOIIID "' 222/97, JOiirilaado Ulformaç&:s 
aa M111iSIIO da A&rialllin. Seaador Modo Pano, oo
ln o accxc1o pilillllllpiem"lttaçlo do l'niceck:r m . &-

JIIIiiSio. ·-·· ·····-····-········-··-·- --------··-········--···-··· 
Roquenmo:nfo ri' 223/97, soliallildo iaformaç&s 

aa MllliSIIO dos Traaspor1a. Dr Alades Saldanha. 10-
Im: a malha mdoVI6na aacioaal ................................. . 

DefeDde a conxn'o de n:ajuste lllanal ms ser-
vidoiea púbhcos. ••••••• •••••••• • • • •• ··- •• -··-··-- ••• 

GERALDO MElD 
.......... ri' 102197 • Conosslo .,._., ........ o 

PR ri' 1/95-01, que modd\ca a Raaluçlo i# 11119-CN, 
que disp&: oabno a opmci3Çio. pelo Canpsso Na:ioaal. 
das iliOdidas pmvil6llas • que .. lefeie o lllt. 62 da 
Concjnnçlo Federal. ..... ....... ·- .............................. . 

GERSONCAMATA 
lloiliallcem p651uma ao u.-Seaador EuriCII Re-

26 ...... .. .. •. . . ................... ·-··-· ···-······-······- .. 

360 

GILBERTO MIRANDA 

Aaahsa o -' do MERCOSIJL.Macado Co
IIKim do Ccme Sul, dealm do- da polílica ........ 
na illll:iOIIIIL • • ••••••••• ••• ••• • ••• • ••• ••• • • •••••••••••• -····-

Homenageia a Acadelm• BlliSileua de Leuas pe-
loucusiOO..,.defimdaçilo .......... - ......... . 

58 GUD..HERMEPALMEIRA 

lAmcala o f- do u.-Dqlutado Eoladiial 

90 Dr. Joio Carlos de AlbUqUciqlic Filho, ocomdo em 
31/3197 ...... . .... ·········· ... . ··-··· ...... - ..•. 

110 
HUGO NAPOLEÃO 

E11i:aaanbamciw da WllaÇio do PLC i# 110194 
1 ... 1.339191 .... onaem), que"""""" adiaonal de pen
ndosid .... aos carlm!OS, alleiiDdo o a1t. 193 da Coosoh· 
daçlo das Leis do Tiabalbo ............................... . 

' 86 HUMBERTOLUCENA 
Refeie."' l chcpda do Movuncnlo elas Sem-Tcr-

61>7 r.a A BrosfbL Apode ao Sen. Eduanlo Suplicy •• - ....... . 
Abonla • qucsdo da ielonDa .pria. Aparw: .. 

Seo. Josli ~Arruda. •.• -- ........... ·- . - .. . . 

flus REZENDE 
PLS Ji! (IJI97, qae 1Di111 olllipl6no o uso de dia

posilivo de ICIIIII'OIIÇ8 cm biDqlics e 1eapic:lila de c:om-
608 busdllellfqwdo e psoao....... ... . . .. ..... .. . ....... -··-

RefeiMe l qucsi.IIO do bir1smo """'· Aperte aa 
Sen. Ramcz Tcbd. .... . ...• ... . • .. .... . .... ...... . ... . 

AboRia aCfJCSIIo da momaldmmi-VL .. 

641 

42 

42 

122 

121 

637 

392 

S90 

353 

100 

'~ ,29 



- pnacupaçlo ..... 011111101110 da clwla 
illlema. ........... -···---·-··---··-··---- ·-······-·-· 

JÁDEII. BARBALHO 

Eaf'.W. a • sjd""e da CIIIÇID de uma CDIIIIs-
11111111511......,.-.., CGIIpouo Nooioaal pomo ... 
llomalillana:iiO plblic:oe pri...., do Bmsd .••••• -·-·--

JEI'I'ERSON ftiRES 
RefeiHe 1 -tio da ... VIIizoçlo da Vlle do 

Rio Doce. Apone ID Sou. Cautmbo Joqe. ............ -··-
Cribc:a ...... que o Gcmmo fez, .... piado de 

uma llllllllria de clepnados, permibado o II:Gmulo de 
duas _.....,.,..,III! o lumll! de IS 21.600.00 .... - ... 

Abalda • ..- do CI'MF-Oialnbulç Pnm-

llllria de Movimelllaçlo FiDinc:euL .. ·-·----·--· • 
Comoara o &vm do - hll:ls Honoall.e&a, 

-J!adrr J.e lkáiJ ... paaible, que pliiCID --nr I 
llqnliadofl h.,......,_llalnquec.daoo. ... _,_ 

RefeiHe ............. que o Pn:sidenle Fcn.-
Heorique Caldoso .... dia 1114/97 ..... o-da 
Veaozuela em Rllnlma. Apone., Sou. Romau Jucl. .... 

Deolaca • llllpCIIIIDcJa da ...... do 1'n:siCioarl: 

- lleunqDo Caldoso • 4-- ()cidm!al de 11 • 1314197 ............. _ .. _______ ..................................... .. 
RefeiHe • ..-do ..................... qiaaal 

Apone ., Sou. Ramoz Tebot. ................................... _._ 

JOÃO ROCHA 

ae..la 01---"""'--.... doa IIII EIIBdo do Toc:aaiiDs. -·--............... - ........ . 
EDaiiiiCe I admiDillraçlo Slquoua Campas IIII Iii-

lado do Toc:allliDs. ........ -- ........... - ..................... --. 

J0EL DE HOI.l.ANDA 

Aoahsalllllála pnNirac!• aa Ga.ta .........._ 
edlçlo de rt/IH/, que lrala doo beaollc:iOI oom aftiii!D. 
ela fiscal ........... -·-·-...................... _ ...... - .............. .. 

Res;illrl o ~e~quvem adaio de nucimeuco do 
poo1a baiiiMI Aarmio de Como AI-. ..................... - ... . 

Pmar rf' 1111197 - Omnu"' de Relaç&s ~ 
rians e Defesa NaciaDaL IIIIR o ltequelimemo rf' 
I.D58196. que oohcila 10J8 1111111falado a S.EK". o Sr 
BaulnJs JlauUao.Giali, Secledric>Gnl da ONU, -
de aplauso polas iDii:IÊYU )IIOIIIIJYidas, IIII cuno de ... 
podo, 1111 IOIIbdo de ..,.-aiiiiOdelenntnaç do Ti-
111111" Lesm e do l'ovo Mauben. bem 11111111 de aaiJdane. 
dado a S.Ex". para penewa• em oeus eal'olçao. afim de 
que IOjam obsavadas • clollbcnçlles da ONU CIIIICel"

....-lDMitpe....,n• do lanlllno do Thnor Onealll e 
da IIIIÇio Ji111QR11Se., _____ ., ___ ... _ .. ,_ .......... - .... -·-· 

l'lnbelllza o Mmulro du MIDas e EDerp pela 
ediçlo da Pananal/#9197, que-.a -.a.,.._....., 
Yipule ....... de---de "'IIDDNNII ......... 

Abaldaaqueotloda rJmarn 11mm1a. ciiiDdo..,. 
.529 JllliiiFIIlde Jalm c....y porao- ..-....ICIIID 

a...u-w-. ......... po~ac:-Mu o. --·-· 
JONAS PINHEIRO 

Abalda a queot1o das deoipoldodes '"~Panais .., 
330 B!U!L ................. - ...................... - ......... - .. - ............ . 

Assiaala a iDiupnJçlo ,.. p6lumas dias li e 
12/4197, do c:onedar de a-por!~~ da JfJdnMa --
ra-A••'MIS -·-·-·······-·-·-··-----·-· ·-··-·-··-·--

Apela pela llpiOWÇID do !!OVO Sislema Nll:ional 
237 de Tnmspor!es, Clllll U aecesdnas llllmçiies IIII IIIIÇ8do 

da BR-364 ... -...... • ........ .. ............................... _, __ , .. 
Apela pela ÇIOYIIÇID do pn!j«o de leJ de flulo. 

241 çiD de CulliYII"el. ........................................ _, ___ ., __ .... , 
- ,. 119/97 -~de ,.,.,_ l!<o-

320 !IGmux!s, IIIIR o PLC r# 94196 (III I 325196, ,. on
aem>. que lmtill!l a Lei de l'nlteçlo de Callrlora, 118!m
lll!do em coajwiiD"""' o I'LS r# 199195 que ÜISI!IUI dJ.. 

394 """'de pniiOÇilo de culliYII"el. ..... _ ... ·-.. -·--·-·-... ·-
I!DcaaüahameDIO da YOIIÇlo do PLC .... 

94196 ................................................................ _, __ _ 
415 Paraberuza I dJreçlo da Jalba de ILPaalo pela 

...........,. c:â!upada .. ecbçio do d!a 6/4197,- • 
C!lpoda doo Panas. em Maio GIOuo. ............. _._ ... .. 

520 Anlhsa a La de 1'1..-çlo de Culb-. ...... - .... -

523 JOSAPHATMAIUNHO 

585 

ApaiJ!a a lnconsaiUCIC!I!alic!ode da MP r# 
1SION7, que 11111 de noplar !lllll!na de -....... -................................... _ ........... ___ .......... _,_.,_ ·-

--o dnma IOCIII1 qoe pouam 01 flmaoai
rioo da Campaahla de Navepçlo Uo,d BlllileiJo, cam 
l!ts- de lll*ioo em-. ................... - .... - .. .. 

Cila wue .. co cleacia nocobtda da Pedei!!Çio N• 
c:ianal doo 'l'nbol-.. em 1"nasparJes Martllmos, 
Aáeoo e FluYIIis, aler!:IOdo IIIIR as dif!n,.odes pcll" 
que possm! OII'UndaldnOI do LJo,d Bnolle!m ......... . 

Relistra doeumeoro recebido, acompaobado 

56 de puecer do laadbiiO doo Advopdoo Brullei101, a 
101pe11o de lac:oasllb!cioaalidade de 110 !!dl!um-
vo !!lo oubmelido ao Coqteuo NICIDI!lll IOfereote a 

243 

516 

MJ•uladeo Dllcleares. ................... __ ........ _,_ .... ___ .. 
~ da YOiaçiD do PLC r# 114196, 

que 11111 da 1eJ de l'nlleçlo de OdbYIIEI. ·-·-·----
lloma!apm p6oluma ID G-Seaadar Euriw Jte. ..,.., -· .............................................. ·--.. -·-----· 

~ALVES 

Alllllda o lllCClldeda alia de .... .,..._-. ... 

RefeiHe ID - doo Som-Tena em 
... do pn!Jelll ~ .... pleaamonJe inJ&'vel, 
-IOI!aente-ada aJIIOielodeliulicul!ura. ____ .. 

Ayorj'-"' ls wn!OIIIGriÇIIel pelo Dia MI!Ddiol 
da Sú1e, awnido em 714197, a ....,.,. almpanlnaa 
do llaçomcDID pelo l'lesidcDie Femaado 1feanque Cu-

v .... 
588 

80 

161 

161 

423 

492 
514 

151 

241 

241 

328 

445 

637 

155 

155 



I 

VI 

doso do Plaoo de MdliS para o ldDr de adde, IOSSIItan-
do que csre scnl o Am ela S-oo Bnwl..- • . ........ . 

JOSÉBIANCO 
~o vercladeuo IISIIID aos coflespllbbc:os, 

pndlcado da forma 1111111 IDirBieira pelos ··= tRS do 
<lo-Valdir RauPP.···------·-····-····-··-----···---· 

Refae.oe ao caso dos .,...:al6nos. cnwl- ao 
dm:rores do BER.ON-IIanco do Eslado de R-. 
Aparte ao Sen Emandes Amonm. ••• ••••••••••••• • • • • ••••• 

I'LS rf.'!IJH7, queallaadisplliliwo da La rf.8.2131!11, 
que dispi5e IObn: ao Planos de lleaefiaos da l'mvldênaa 

SoCial •••. ·- ·-· ········--··-··· ·-···-··················--- o o •••••• 

Refae.oe ao ODCOIIbO que o l'laicloam FaDando 
Hennque Clldoso scnl dia ll/4H7, em Raad6oia. com o 
Pn:sideDIL ela v-•uela Apate ao S.... Romero Jld. 

Rejubila-se com a laaugunlçlo, oo pó>i.., dia 
1214197, do Pano Olaneleão de Porto Velho, -saanre 
da llldroVII. Madl::im--ArnaliMI" ............... ........ . .... . 

JOSÉ EDUARDO DUlllA ·-· ............. - ....... . 
ED:ammhameDio da >OOIÇio do PR Jil.401'17. que 

•ronza o Esuodo de Sonla Calarina a enu11r Lans Fi
IIIIIICOiras do Teooum do Eirado de Sanla Caranaa -
LFrSC. CUJOS nocursos oalo desbnadoo ao J1U0 da pn
meüa pan:ela ela Divida Mobdiilna do Es-. vau:fvel 
ool""""""""del99'7 ..... ······-··········· 

Encaminh...-o da WllaÇio do PLC rf.IIIW4. 
D1saJre o PLC Jil. 48196, que deliDe .. cnmes de 

llldUia. -··· ·- ·················-··- •••••••••••••••• 00 00000 o -· o o o o 

ADahsa as declanoçiles do Mllllllm S&Jio Motta, 
n:llb-l pnvabZaÇio ela Valo do Rio Doce.. ___ .. ·-

ADahsa a propos1a do 5eDador JOSI! Fogaça pam 
se cnar uma CODUsslo pen111110111e e dau:a, para eumi
aar u - pnms6rias em lrlllllitaçla ao Senado. 
Aparte ao Seo. .1051! Fopça.. -·-. .. •.. ... • .• ·- ...• 

DlsaJre a PEC Jil. 6419S. que chi mval<daçlo ao 
1111:1so XXIX do art. 7! e - o art 233 ela Consllbll-
çio Federal -· 0000 o ••••••••••• ··- ••• ··············-· 00 o o 

~ sobteaml.- polb:apancom
por o Conselho de Camunicaçio Social,- ......... 
pubbcacla oa Folba de 5.Pulo, ediçllo de 1514/97, com 
o segmllle b"lulo: Regias de TV passam por drg1lo fan-
tasma. ...... •••••• •••• • ······- ••• • ••••••• •• •• ••••• •• • • •••• 

JOSÉ RlOAÇA 
l!lqJIIe 1118 posiÇio como n:lalor aa Coaussio de 

CoosbiUIÇio. JUSiiça e Ciclaclarua, da plllpOSia de .....,_ 
ela OIIIIIIIIIICIOIIal que allaa O siSiellla de OOiaÇio elas 
mechclas pnmsónas. .. - ... ····-· .••..•••...••. -···---- o ·-· o 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

Alxxcla a queSIIIo ela cnaçio de ..,_ - oa 
fedenlçio bllsileila. -------···--· ............ 00000000 •• -· 

~ o 1a11o de care COIIIlon. lahzado pelo 
DENAC-Depaltamenlo Naaonal do CoR, que lnllllte 

p~qufzo oas c:afeic:ullon:s. • ••• ···-·-···-······-···· . ····-··· 
RequonmeniO rf. 251197, ~ mformaçlles 

ao Mwstto das Rdaçiles Es........,, Chaoccler Luis 

lOS 

379 

408 

417 

484 

Febpe l..ampláa. sobn! a abenura do men:ado lnslleuo 
• pmclulos .-.......eu ................. --·-···--- -· 00 ···---

Roquen.-o rf. 252197, sobataD!o mformaçi!es 
ao MlmSin> da Saúde, Dr Carlos Cezar Albucp:n[ue. 
soble a-.... do........., bnslleüo a prudUios l"anna-

ceuiii:OS lrJIIIIIIIIOS ··-·· ·-··-·······················-··- ·- ···- • Homeaagem p6lluma ao ...,..- Eunco Re-
......, o - 000 000 000 ····- •••••••• ·--·-··--· ••• o 00 00 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

PI.S Jil. 51197, que dá DOYB deDommaçio ao -
pono """""""oaal de BlliSflia. ··········---· • ·-·· •••..•••••• 

CoDclama os padamenlan:S a -- o pedi! 
do--ela sadde pdbhca Da socirdade bnsdmra. 
e ICIIIIOCIO .. COIDOIIIOIIIIÇiies do Dia Mlllllflal da Sadde 

Analisa a queslllo ela láorma acdria. ~ 
a cbogada l Bnslhado ~dos Sem-Tona. •••.•.. 

Homenaaem p6sluma ao ""-Smadcw Ellllco Re-
IIOIII!e. 000 --o 00 0000 -·· 00 o 0000000 ···-··-············ o o o 00 o 

JOSÉSARNEY 
lfomrnagem p6sluma ao ""-Senador Eunco Re-

IIOIII!e.. o o 00000 o 000 ·····························-· 00 ••••• 

JOSÉ SERRA 
51 Assinala allllpllll1lleda da ui ........ e do lblal 

101 limciOIIBIIIOIIID dos mbunlls mihlan:S .., caso do julp-
11101110 das políaas -..... cillllldo arbgo pubhcado 

143 DO Jomal do JlnsiL edlçio de 3/41'T7, ÍDbbllldo. lf4 
mu- culpas aesse cartório . ··············-·····- ... --··· . 

246 Colldona as balbondades pnlicadas pela PM pau-

253 

478 

645 

lisla em Dladema (SP), CODforme cmas que fcxam mos-
lllldas pela Rede Globo _ ...... .• .. ........ ...... . 

EDamunhamonto da VOiaÇio do PLC rf.94196 ••• 
......... Jil. 121197- Conusslo de Assunlos Ec:o

llllDucos, soble o PLC ri'- 106196 (PL 622-095, aa on
-~ que allaa cbS[IOSib'VOS ela Lei ri' 6.404/76, que cD
pile IObn: as....,....... par açi5es e da Lei Jii.6.38Sf76, que 
dlspiie soble o mon:ado ele valores --e ena a 
Coaussio de Valons Mobdillrios ••••••• ••••• . ·-· .... •. 

Discute o PLC Jil. 106196 •••..••••• •••••••• • ·-········ 

JÚUOCAMPOS 

I'LS Jil. 47197, que dlspCie 101m: • "'"h•açio de 
eumes OlliiS ..,. CIIIICUISOS pdbhcos pam o [IIOvimeiiiO 
de CMgOS e empregos aa AdmllliSIIliÇio Federal clima e 
iDdnta e DOS concunos para adm•sslo de esiUdan'" aas 

.250 illsiiiiDÇIIes l'cdonls de ensmo. •••••••••••••••••• -··-· ••• • •••••• 

357 

Defende a apmvaçlo do PLS ri' 281J9S, de sua 
1111111na, que cbspi!e IObn: a laiWa de JOIDiis e noviSiaS 
....., mvidade cwnadar. -· ....•...•..... ·····-·-- _ ..... . 

Denuacia a ""plonçlo que eslio aolimdo, aa 
compra de gado, os pan:eleiiOS asllelllados na gleba n

.398 bogl (MTI. por fazondeuos .-leoa-pelo IDaa. o 000 

PI.S rf. 58197, que dlspile soiR a obngabmeclade 
ela flllllnolaÇio de sal (cloreiD de s6dio).. o 00 o o •• o 

407 

407 

63li 

133 

265 

580 

638 

637 

159 

159 
259 
44.5 

455 
464 

92 

114 
171 

256 

374 



Raquo:n-.,. 'D.5H7,1Dbc:dllllllo illrormlçGes 
., Mlaisao da Sallde. ICibno volume de mcunos repossa-

dos ., Bllado de MIIO Gmuo --··--··-······-·-···-·---
Defeade a o:na;lo de uma ~~!ada oliaal. 1111 lm

bilo do llaiiiMII]', oam _.dade de oeallllizlr .,... 
çGes e iDfclnDaç6es 1.....,. foriiiOCidu - illw:oliduies 

.............. ·-··-··---··-·-·-·---·-·--·-·-··-·--· 
Defeade I ijXOiiÇID de pniJfliD de la de ma III-

- que IIISiilui o Qnelho Cundor dos ......,. da 
Cadometa de Poupança. ··--·---·-··--··-·-·--··--· 

.IÚNIA MARISE 

ltefore..se .. - ............... que- praia
dos ., ex-SeGador Dllcy Ribeuo, - ama delas o 
lançameDio em Belo- (MO) do c-o Edul:a-

ciooal Dllrqr Rlbeuv. ·--··- -···---··----··--· 
Revela posqm• feila em Belo Hanmare (MO) 

.., que aoiiiUIIIilolllo- I priftlizoçlo da Vlle do 

Rio Doce. -··-·--· .. ---···-·- ·-·---··--··---··---· 
...,_.r# IOL97 - Olmi- Din11n. que ope-

101111 1Ndaçllo liDai do PLC r# 110194 (D! 1.339191, ,. 
oripm). ··--··-··-·-- ......... ·-·····----··-··--··-··· -· .. . 

RequaiiiiOIIID r# 241J97, •licitondo I cnaçio de 
moa~ Tempodna Bmma, c:ampaslade quiiiO 
IIIOIIIbnJo, pora o &m espeall de ..........,.. e nope
- o Seuado l'edonl1111 F4rum du Amlnc:os, 1 • 
nobzar em Belo llaruade (JoiO),.,.. dias 13 1 1fi/SI97. 

Aborda 1 quoolllo da priftlizaçlo da Vlle do Rio 

Dcxz. ··-·-------· ··----·-··········· ... ·--·--····-·-·-·· 
Epramja"- da VOIIÇio do RequonmoaiD ,. 

217197 •.•••••••••..•.•• ··--··-·· .... ·-···-··--········--··-·-·-·· 
...,_. ,. 128/DI97 - Cand•o&> Dumn, que 

.......... a mdaçlo 61111 do PR r# 39NI ••••• ·-···--... •• 
Jlesjslra a n:a1lzaçlo .,.. dias 14 e 1514197 • .., 

BnsOia, do CoD&Iaso NICIOIIII de Mulhaes l!lodans. 
J1101110vido pela Llp. du Mulherell!ledoru do Brasil ..• 

LAVRO CAMPOS 

Crilica a.,.. pallbca ecoaOmica adolllda ao Ira-

III. •. ········--··- ·-- . ··--··-······--·······-··-··-···----··-··· 
AnaJiaa O tiVIO de IWlnl do ,_,.. Faoaodo 

Hoanque Canloso.lllllllllado Auluntansn10 e Demacn-
CIL ·--··-···-··-····-· ............... - .... ---·-·-····-·--·-

Coqralula-le oam a Secn:caria de Comn•"''ÇÇo 
do Sc:aado pela implan!JÇio da TV Senado. -····-··-··· 

Aborda • re1oçiD - - ll:lllllllllçlo de 
Cllpllll, llll<ldrarl111111 e despobsnm poiiiD de Ylllll e. 
- pelo ftesicleDie Faoaodo Hcarique Canlaso, em 
.., &Yn> Aularillrillllle J:leawracla. ··--··---··-·--·· 

Rlfae-oc .......... da Wlleada pohcill ApoiTe 

., Soa. Edulldo Supbcy ••• ·-·-···---······---··--·· 
Cila anip p!hhcado IIII Carnio Jlrw"''.._ 

edlçiD de 3013/97, do jomalista Mamo Saalaylaa. Íllll-

llllado. o Al-5 de ......... Hcanque. -··---··-···-··· 
Aborda a quoolllo do J110C01111 de ICIIIIIIIIIÇID de 

Cllpllll, que IIIIICio1an 11 feaçiles do IIIIDIIIIIIIIIID poUb-

... bruileiJo, ........... .,..., do - .. femando 

Henrique Clnloso. -···---·-····----·-··--·-··--··-··-·· 343 
427 MOIIIa • ........... do IIIIIXillllll •••• --··----···· 526 

Aponla o alio padrlo de "'"lid+ da Rede Smb 
de lloopilal e adica 01 ...,.,. OiÇIUeldliios que ...,. 

eoftelldo. ---- -···-----·-----·----·········· 526 
544 As"'CiHO llllqUIOCUde do Seoldor fris Rezeade 

OOID I ....... diVIda_,._ Aparte., Soa. fria lle-

lllllde. ---··--··---··· ... ··-·--·-·-·-·-·-----·-- 531 

U!OMAR QliiNTANJLHA 

Deouca o esfOIÇO QllljiDIIO dos --do 
Bllado do Tocaalins pora CllpiiiZIII" I ICIIIIIIIIIia daquela 
umdade fedenliVL ••••••••••••••••••• ·----·---······-········ 107 

Deouca. bnpananle deeulo do GoYemo Fedaa1 
79 de lllslalar .... bailio. iDJerlipDdo ........... .._ 

de -.;a ok!lrica, Qesf, Fumas e EllellCHdle, possibi-
llamdo I caparidecte de II8Dsporle de 500 JCW. -··-· 657 

79 
LEVYDIAS 

Defende • ""'""'idade da "''phiÇID da ... 1111-
104 ..... lnsi1eila, cilalldo ...... .._..ela AssociaçiD ·-

leua da lnddslria de Mjquulas e J!quipe1noo11oo - ABI-
MAQ. ···-···-··-·--··-····- ....... ·-···--·-·-·---····· 350 

Crili&:a a emoada do 1010 que o elevaria., ouper-
- ularial de RS 2UOO.OO. Apedll• Soa. Iria RaioD-

331 de. ••.• ·-····-··-··-·-····--·····-··-····-·-··-··----··-· 531 
Deouca 1imporducla do psaduro lloJM&.Bnsd 

599 Jllll o ....... 11111110 do JIIIIIIU" induslrial.................... 535 

641 Lúc:IOAl.CANTARA 
PR r# 43197, que ..,. ...... dlspaoilivo lltaolu-

644 CID al69195. 20 
PR. .,_ 44197, que modifica OIIIIL ll6 e 3!15 do 

llepDoaiDID!aiiO do Seoado ••..... -·-···-·-·-····--- 20 
647 Deouca aJau11111 miaalivu que 11m pnxluzldo 

el'eiiO na Yl1orizaçlo da criança bnsi1eila, citalldo o 
l'lqdD Aá, lmplanlado .... Salvador (IA), o ............. 
llolla-l!ll:ola do Du!niO Federal e o P6rum Nacional de 
PleveDçlo e Endcoçlo do TlabalbD IDfaDJd -··---- 29 

85 Dellaca allllpllldDaa do lallçamadD da publlc:a-
CID eeant Mulher, edllada pela flmdaçlo llllllmco de 
Planejamonto do Ceá - IPLANCE, VIIICUiada • Secn:-

85 rana do ...........,IDe c-deaaçlo do listado do C.. 

... -··-········-----··--· ... ····-··-- -··-·---·---···· 108 
2li6 Abolda • ..- du lefarmu -llllllliclpalid des-- 111SIIIdo o.....,_., de lllmiDillraçl!e 

llllis c6cieaJes e JIIDIII!Uistaa, ..,. da IIICOIIIe ..,.... 

IJemdalnista V$-·--····---··-·---·-····· 169 
2li6 Uibndo ~vodaOimn.,I'UI ri-318191-

Cw ......... lllii (DI 142192-Complomrll!ar, .. orlpn), 
274 que delenama 01 CIIOI Clll que 01 fCIIÇIIII!riiJFDu 

podem ti8DI1IIr pelo !l!rritmo IIICIOOII '"' aele perma-
aecerlelllpOIIIiamaiJe. ·····-····-·-·-·-···-··--·-···-···--- 176 

343 l.elllllll do PLC r# Ul/97 (DI 1.936196, aa ori-
IJeml. que dellae IIIOCIIIIIIIIIII ..... I implemr:ataçlo do 
ElllluiO dee Relilpadosde 1951. -·----··--··-····---·· 178 



I 

VIII 

Lettura do PLC ri'l7/97 (n! 1.435/96, 1111 on
gem), que autonza o Poder E•ecubvo o doar esto
ques públicos de alimentos, nas COIIdiçlles que 
IDCI\CIOU • •• .. ........................... ••· ...................... . 

Condoas os bsJbandades pnbC8das pela PM pau
hsta em Dladema (SI'). conforme i-ailmlas pela 
Rede Cllobo que.......,.,. aiiiiÇio. •• • • ••• -··-··-·······-·· 

Abotda a quostlo dos dimllls IIJIIIIIIIIIS O analisa 
o pmp6suo do Pn:sidenle l'enlaDdo Hennque Cardoso 
de cnar uma llecmana de Diiedos HUIIIIIIIOI. -···-· ·-····· 

Destaca • - adnn"""'Ç'n do Ministro Nel-
1011 Jobun na psstadaJusbça. A.-.e oo Sc:a. - SimatL 

Allalisa os piW e CODIIliS da n:deiDiemel. ···-··-··· 
Defende a apruv:sç1o de JIRIJOIO de lei de sua au

tma que .................... para o bonc:o de dados •••••••• 
........,. oral oo PLC ri' 941!16. que 1n1a da Lei de 

PnBçlo de Cul~vans. ••••••••••••••••••• ···-········-·-···· 
Desta:a allllpORilu:la da Ullâoli .. do Mimsfá1o 

da Cienaa e da Tecoalogia de expoodlr a capaadade da 
espiDba dorsal NICIOIIal - Bactlxmo - DO JIIIIO dos in
l'orm*ic:os- da Rede Naacmal de Paqwso- RNP -···· .. 

AsSiaala o IDIISI:IIISO dos 271 IDOS de tirrvlaçlo 

da- ele Fortaleza (CE) ••••• ··-·-·· ••• • • •••••••••••• 

LÜDIO COEIJIO 

Latura do PLC o" 7197 (o" 4.S86I90, 111. ongom), 
que clisplle sobn O -.pane mr]bDMJC!al de carp. ... 

1.c11ma do PLC ri' 8I'TI (n! 1.069191. aa origenl), 
que c11sp11e sobn a lllll"•maçlo e o .- do Plique 
IIISIIlnco NIII:IOIIal dos Guaclrapes. •••••••• • • •••••••••• 

Leuum do PLC ,.. 9197 (ril 1721!15, na ongem), 
que ·-o porfslllfo ÚIIICD do III. 9 da Lei ri' 8. 7Q/93, 
que displle - • mpo•zaçllo da -srfnn· soc:W. .. 

Latura do PLC ri' 10/97 (D! 241/95, aa origem), 
que- dlsposdi- do Docz-.l..el ri' 3.689/41 -
C6chgp de Processo ""'"L temudLS ao exettfcio do di-
mto de queua pela mulher ••••••••••••• ···---···· •••• 

Leitura do PLC ri' 11197 (ri' 265/95, DO origem), 
que chsplle sobn a -osçio do produto da aheo:sçio 

de tatas devolulas da UJDID. •• ·-· •• ·-····-····-··-········· 
Lettura do PLC ri' 12197 (ri' 982/95, ao on

seml. que oaesceDia dJspoSlbVO 1 Lei ,.. fi 494r/7, 
que dlsplle sobn DI esdglos de estudanlos, lllonda pela 
Lei ri' 8 8S9194. -· •• - ••• ····-- • •• ·- ••• • ••••• • • •• 

Leitura do PLC ri' 13197 (D! 1607/96, na on
gem), que te'lop o 11L 7:1 do Docz-.l..el r'- 3.688/41 -

Lei das Cooma..aç6es ........ ·-· ··-··-··-··-- •• -··········· 
Leitura do PLC ri' 14197 (ri' I.CI8619S, IIli on

geml. que alll:la chsposibVO da Lei r'- 2.11111/S4, que cbs-
pi!e-o Tribunal Marlbmo. ·-· .. . .... ... -··········· 

1.c11ma do PLC r'- I S/97 (ri' I.CI7819S, na on
sem), que .........ra ]lllf&lafo liNco oo art. 9S da Lei 
rf! 9.099/9S, que cbsplle SOJxe DI Jwzados EspociBIS Cl-
VUS O CriiiiiiiiiiS • •• - •••••••••• ·-· ·-·· ·····- ••• ·····-····-· 
~o quadm de dlfimklwfrs que Obavessa o 

oovo Eslado do Mato GRJsso do Sul •••••••••••••••••••••• 

213 

lSS 

l6l 

l86 
382 

382 

438 

486 

MARINASU.VA 

Refcre-sel""""""'Çlo do Sapuinlmdeate do 
Incra oo Esrado do Acte. Aparte ao Seu. FlaVIano 

Melo. • -····-· ---··- ·······--····· -·-··· •• -········-·· ·-·· • •• 
CnbeO a .... _.. ptllbCada pela PM pouhstaem 

Diadema (SI'J, COIIfcmne .......,. aJbidas pela Rede 
Globo, no lha 31131!17. -·- ..•........ ···-············----···. 

Discute o PLC ri' 411196, que deliae os mmes de 
-·····-·· . . .... - . ···--·-··-·- .... ..... . . . ···-

- ri' 114197 - Comisslo de Assumos So-
ciBIS. IIObte o PLS ri'-59196, que estabelere a obriplone
dade da iDc:luslo de eclusas e de eqw...,_ e pzoce
chmemos de praiOÇlo l fiWI3 .......... dos CIIISOS dlgua, 
qll8lldo da COII5bUÇio de battagons. ·-·· --········-·· ••• • ••• 

Pan:cer ri' IIS/97 - Comisslo de Assunlos So
clllis, sobn o PLS ri' 181196, que dispi!e sobn Das de 
pteSU vaçlo penliiiiUite siluadas ao tedor de lepOS8S 

ludlel&ncas . . .. ·········- ·-· . .. .. .. .... ·····- .. ··-··· . 
Dlswre o PLC ri' 94196. ·--··-- • ·········- •••••••••• 
Aponra a DereiSidade de modldas pata combater a 

prostltlllçlo mfanbl.. • ••••• -··· •• •• ••• • •• - • 

662 MAURO MIRANDA 
Demoaslra 1110 n:pulsa com as lbOCidades prab

cadas pela PM psultsta em Dladema (SI'). DO dia 
31f3/97, conforme unageos exibidas pela Rede Globo . 

Abonla a quost1o da agmmdllslna algodoura, ci
tando llllléna (MJbeada na Falbo de 5.Paa1o, ediçlo de 

lSI3/97 ·-··- • • • • • • • ••• -·· ·--·············· ••••• 
ReferMe l questllo da n:fotma lribudna. Aparte 

6 ao Seu. Ronaldo Cuoba Lima.- •• •• •• •••• -····· •• • ··• • 
Defende a ..,..,.aç~o do PLS ri' 124197,""' po!

bo a COIIIIlRaçlo de parentes pata - em amussio, 
8 atando matina do colnnJsta Raio Rocha. pubhcado no 

JOIIIII o ~.que COIIdena o aepolismo. •••• •• • ·
Anunaa O propfisliO do IJavemo Federal de rec:u

puar a BR-153, parbCUiarmllllte no ln>Cho Clollrua a 
9 IIWIIbiara.. .. . . • . .. .. .. . .. . -· ··· · ·····-· •· ·•· 

Apela ao MIDIIIRI Paulo Ralato Souza pela me
lhona das escolas ogricolas e a 1mplanlaçlo de novas 

10 unulades arando como modelo a Escola Ajpolá:ruca 
Federal .ie uruar coo>. ... .... . . ··-·-· ....... . 
NABORJÚNIOR 

11 
- ~ 116197 - Conusslo de AssuDios So

CUUS, sobn o PLC ri' 36195 ~ 2.734-C'!ll, na onsem>. 
que oaesc:enla dlsposlbVD ao an. :ZOda Lei n1 4.77116S, 

l3 que IIISbbU O DOVO C6chgp l'lon:staL ··-···· -······-· • • • • 
Rer..e-oel questlo da pms11111içlo Ulfllllll DO Es-

17 lado do A=. -· ·-· ............. ·-······ ··-······· -·· .......... . 

NEY SUASSUNA 

Destaca I llllpDtliDI:ia do ............ de Apoio l 
19 Ree:sbututaç1o do Sistema Banc:mo- PROER ...... . 

Sugue IIIUdanças na pallbc:a para c:o-o dó-
S 19 fiat púbhc:o. . . ... . .. . ... -· . ....... .... ·-· .. . 

62 

145 

365 

367 
443 

649 

84 

129 

352 

66S 

369 

6S8 

33 

82 



l!llcamuduanear da VIIIIIÇio elo PLC .,_IICW4. ••• 
ll&fele.oe • quado da nfcJrma lribadria. Apllfll 

.. Sea. RAmlldo Ombau- ····---·----··-··--····-
Aaegura 1111" o llllunl elo Bnsil Vli depeaidor elo 

fonalocanealo e elo lllaapmoDto elo ., _...., iDII:r-
aoeda maQp.......,daFIIÇiodeiiiljli..,.. ..... _ ... . 

Abonla. quelllo claJinholi"'ljjo da .............. -· o--alibaclade de wrouaa,Ges - ... Jn. 
-. Apllfllao Seo. Ldcio Alc:lulanL ·----·----·--·-· 

RcCeze.oe ao eucoullii que o Pnoldeule Fenuon
elo llearique Cardooo 1ert dia 11/4197, em Roni-
cow o l'leaideOie da v ...... •ela. Aparre ., Sea. Ro-
wem Jld. ....... - ......... - ...................................... - .. .. 

Ammcia alimuaçlo da DOV& diJeçlo da,._,.., 
de Olçameufo que S.Ex'. pnsldin,- ua ~~o 
Dopuqdo Anl:ely de l'luJa, pano ....u- • Lei do Dlre-
lliles Olçawenr*iao- LDO de 19!18 ................. -. --· 

..._. .,.1231!17- Camisslo de Allullrol Ecoa&
llllcoo, soln o Olrao SfDHT, elo Em!" Sr. Clovuuad« 
elo Ellado de Allpl, II!CI!!!iuhondo ao 5..-Fodonl 
o Termo Adiliw de llomldlc:oçlo ao c-... do Aber
lllnl do C161uo, Cll lowlo cow a Claa Elul!luuca !'e
dali e cow .,.._.da llm'lo,- 1o1wo1 das llesoluçll
es a'l '111195 e 17J97 do Seuado .,_,. a fim * dar 
........... .._ ........... de ............. ~ v..-....................................... ---·--·-·--·-...... . 

ll&fele.oe • cbepda elo Mcmweulo ... Sem-
Tcnaem Braslha.--·-· ....... - .......... _,_ ...... ·---.. -·. 

ODACIR SOARES 

. . Abonla a quelllo do publoma cleuiiJpifk:o lllll-liloiro. __ ............ _____ -- ........ ________ .... - ....... . 

. :"'"!'· o projolo do pnvalia;lo de 311 -llnlilcims. ................ _____ ............ ______ ,_ ............. . 

Abonla • ....-do ....... pnqdo .. -
pdblicos ..................... ___ ............... _ .............. - ........... . 

Auocl....., aoçolo da Coul'triucJa Nacioual elos 
B-do Bnsd- CNBB, por DW& mleo'lo ooiR a,._ 
liclade con:enlria ao Bnsd, 1ana da Camponba da Fn-
ladldade em 1!197 ............................................. --·---· 

Iluaca aldlpOIIâncla elo - ........., uu 
Pado Velho, ua aedo da Fedcnçlo das luddslrias elo Ea
- do Jl-.. - I'IERO, CODvoc:odo pelo lboma • Di
_do~ Nllllnlls e Reao.._, pon-da 
quosdo lbalal ii& Alnazllma. .......... --.. -·-·-·-·--.. -· 

Mamfa!o piCOUI)IIÇ'Io Clllll o -&lilu da classe 
pallla, cllando lllll6la pdllada ao eam.o llnzillmse, 
edlç'lodo 1014H7, ......... I'UIIIic:os ........... ___ , __ 

ONOFRE QUINAN 

..._. .,. 111197 - Coa- de Alluuluo &o. 
- ............. Mensapm .,. 58197. elo l'laideule 
Ft:auaudo lluulque C1n1aoo, 111"'-ndo l ....,.,açiiD 
elo Seuado Fedenl o 1101110 do Sr.l'lulo Dyn:m Piaburo 
pano aen:er o OIIIJO do Omrlbeiro do CauP'IM Adllii-
m-vo de Del'eso Bmnllm•"'- CADE. .......... --.. 

... 
101 l'lnl:er .,. 111-Mn - <'owi- do Aslunloo 

BmnOrnjCOI, IIOin a ........_ .,_ 51/97, do Plesidude 
129 Ft:aiWidu Henrique Conloao, ............... .....,;açlo 

elo Seuado Federal a """"' elo Sr. Ardlur a.n-uevo 
l'ilbo, pano- o ..... de Couselharo do Causelbo 

318 AdminamMw de Del'eso Eea4ollmka - CADE,_ ......... .. 
318 

384 

417 

OSMARDIAS 

Sape a aboliçlo da TJLP ,_~elo 
BNDES pon. o~ da woduaizaçlu da lpi-
cablaa .. compra de "'*!UIII&& e~ ........... .. 

Dlseule o PLC .,_ 94.'!16, .... -da Lu do PJo. 
IIOÇio de 01111-._, __ ,_, __ , _________ , ............ .. 

Eacaminh•wea'D da VIIIIIÇio elo PLC .,_ 94196. ... . 
Eacami..........,'D da VIIIIIÇio da PEC .,_ 641!15, 

483 que dA DOV&Iedaçio aollldso XXIX do IR. "I" e mop 
D III. 233 da CoulillliçiD Fedual.--·--.................... .. 

Aborda a quelllo da reformas (OJDMjiUGKJOiil ··-

PEDRO SIMON 

Crillea o ao-Fodonl pela c:riaçla elo .......... 
di& de Apoio • ~ elo Sulowa Fiii&IKZDD -
PROER. Apme ao Seo. Noy •••uma ...................... .. 

Candeaa as biubaudades pmicldas pela PM pau-
51r7 u.... -lmqoas albJdas ..... - o ..... pela 

Redo Globo. .......... _____ , ............ __ ,,_ ........... _ .. 

DISCUie a PLC .,_ 48196. quc do6DO os crimes de ____ ............ -.............. -.. ___ , ___ .................. .. 
Cila lqiOIII&eW pabllcw!• ao jomol Zoro llan, 

156 ullçlo de 319196. ....... o ......... elo Sellldo cow • do
murmaç'lo rellbva b IIIWShpçl'n que c:ulmiDmam 

116 cow o lmpeach- elo Sr. Ft:auando Collor e iii cassa
çlo de.......,_....,. euvolwlos ao demo do ...... 

3110 

489 

310 

e1o ~da u-. ......... --.. -·----................. .. 
AIIOCI&-Ie .. CIJD8IIIU)açile IIIOStadas l Sec:m

llna de Qnnonjcaç'lo do Seuodo pela 'qllontaçlo da 
TV Seuado. Ap8IIIO ao Sea. Llwo Campos. ................. .. 

Eoalra:e o Dr. NcbmJobun pelanceleuM adwi-
ulslnçlo l floc:la elo Mlllllllno daJIIIIiça. ............. --.. 

Dalaaa • lmpodiDI:ia da lpiOVaçlo da Lei de Combate • ,._ ..... _, _______ ,_,, _________ , .. 

Dalaaa a iiii)IOIIII.aa da IOiiÇio da Lei elo N6-
woro Onxo de RqiiiiOCMI ............ -----·---...... .. 

PLS .,_ 55197, que .,........,. dilpoodivoa ao .:~ 
lida Lei .,. 8.1i66193 ......... ·-.. -·--·--· _, __ , ______ _ 

Abolda • ...- da vloleocla pohaaL Apllfll • 
Sea.llenedlla da Sdva. ......... ----· ............ - .. . 

Condena • YioJenaa da poltaa mihlar, piiiiiCUiar-
- • poulisla e • carioca. ... _____ , ___ -·----........ 

Requeri- .,. 253HT, aobdllmdo .. Trllooal 
de CaNas da Uailo, iupoçlo e llllii!Gda aa CEF, esp&
clllc:ameme Da ClereacJa do Adwimslraçlo de '"-ia -
GI!LOT ................ - ......... _ ...... - ........................... __ 

Requen- .,_ 254197, IIOiiCitando ud"olwaçlles 
ao Muu1110 da Fueada, ooiR a CllllllroÇio e opuaçlo 

IX ... 
310 
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440 
446 
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341 
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X 

doiiSIIUIS 11t1C1eoeU1ncas pela empma FURNAS ·Cm-
11111 E161ricas SIA. ••• - ............................................ . 

Discute o PR rfl. 39197, que 11111111Za a Repdblica 
Fedoraliva do Bmsil a COIIIIlllar ~ de criddD """ 
11:1110 110 valor de c:mqtlellla e um bdh6es, - e 
cmqtielll& au111aes de -. equivaleare 1 qiiiiiiiCeiiiiiS e 
cmqGeota-de-~
da ao fiJIIIICWIIelllll do Pn>.Jeco de Dupbcação da Rodo-

.,. Sio Paulo-Curitiba-Fiananópobs • - ·- ···-··· ········-· 

RAMEZTEBET 

- .,. 100197 • Comwlo de ('on••biiÇio, 
JUMJça e Cdod•l!!l! ao PLC rfl. 48196 (rfl. 4. 7161'J4, aa 
anpm), que define os CIIIIIOS de IDriUia e ao PLS rfl. 
19CWS, que deliDe D aune de IDIIUra. DOS tamcs do art. 
5".1Dcisas me XLDJ, da Coasblwçlo l'edoml. -·-·-... 

Disc:ure a PLC rfl. 48/96, que define os crimes do - ..................................... ·-- ............................ . 
- li' 1115197 - Conusslo de Aslanros Eco-

-..... IIIIIR a Measagem rfl. 76197 (Mer• s•m rfl. 
294197, aa angem), aobalalldo -.açic> do Seaado 
fodaal para ......... apcnçlo de a61ilo exrema, DO 

-em ienes, equi- a -.! USS 300,000,000.00, 
do pnDCipal, ..- a Rc:pdbhca Fed013bva do Bnsd e 
1bo &port 1mpott Baat ar Japon • JEXIM, _,. .... a 
1iDaDciar o Propama de Cláhto Mulbsc:lonal ................ . 

- li' 118197 - Conusslo de Caastiluiçlo. 
JUSIIça e Cvtac!a•i• ...,., o PLC rfl. 86196 (rfl. 1.536196, 
na CIIJFD1), que alrera o )llrisnfo Jlll"""" do art. 39 da 
IA rfl. 8 935194, que "''l''''nwda o an. 236 da Cousb· 
ID!çlio Feder.d,cbspondo---·••do~ 
BJSUO. ... .. ............ ·- .... • .... • ... • • ..... ... .. ... . 

Dosta&:a a IIII)IOIIIJJaa da aJaçlio da CP1 dos J'm. 
...mos. Aparte ao Seo. Romeu Tuma. ....................... . 

Panocer Ollll ao PLC rfl.106196, que alrera cl!sposi
bvos da Le! 11'6.404176, que displle ooiR as ........... 
por açlies e da LeJ a.• 6.385176, que dlsp6e""""' o me<
Cido do valala 1IJIIbWjnos e ena a Conusslo de VaJo. 
la Mabibúlos. .......... ·-· ... .. ..... ·--· • • ... . 

Otscule a PEC rfl. 64/!IS. ................................. .. 
Abonla a quesJiio das c1eSJsualdades tegJaoais DO 

Bnsil .............. -............. ,_ .... _ ·---· -· ........ - ...... . 
DefeDde a UDp1anJaç1o de J1RI8Illlll8 de desenvoi-

VJIIIOIIID lqional para o CeoJio..()esm. -· • ·- ..... - .. -· 
Abonla a quesdo do lllnSmO JUrai • ..... .. ....... 

l'oslc:ioo ..... - • el~ do -
salarial para RS 21.600,00 Aparre ao Seo.lris Rer.ende. 

RefaHe .. imel!sos baJcf!cJos que a psaduro 
BolíVJaoBnsd bl!l\li ao Estado de MIID 0msso e ao a.,.. 
III. Aparfe ao Seo. Levy Dw. ...... ·---· ....................... . 

Leiboado ~ ... da Clmnao FLS rfl.m/89 
(rf/.1815191, 08 onsem). que aller.llhsposiÇiles da la ci
v!l CODCCI1JC:IJICS lJB'I'1dade do cbm!DS e ..._,. me
'"""" l - OOI!Jupl, DOI '""""" do I ,. do art. 
226 da Consliruiçio Fodaal... .. ... ·--· • .... ..... .. - . 

Ref......., l quesdo da udde p!lbbca DO Bnsd 
Ap;ate ao Sen. Casddo Maldaner • .. . • .... • .. • ...... 

Abonla a ques11o da morma qriria. Aparfe ao 
425 Seo. Eduarda Suphc:y. .. ............................................. . 

642 

RECliNA ASSUMPÇÃO 

Analisa I quesllo da violeocia potiCJal DO Pafs .... 

ROBERTO FREIRE 

PLS li' SfJifTI, que dJsplle """"' iDsJnJmeatos do 
polllica urbana. ... '""""" do t 41 do .... 182 da CcJns. 
I!IJJJÇio Fedenl. .. - ................... -............... • • .... .. .. .. 

Abon1a a qaes!ID da JUSI!ça Militar ............ .. 

ROMERO JIJCÁ 

Deslaca o impodanle - que c:slllseado fel
lO pelo MilliSbD Rllll!lmdo Bnto DO Mllllllino das MI-

70 oas e l!neqpL .... - ·-· ....................................... -
Coadeaa a docisio do Tribw!al do .lusbça do Ro

lll!ma que casoou a abbldo c:omjooa do Jwz Helder Oulo 
Bonao, que- a damsslo dos pam!leS de de
sem~NapdcJ~a do Tribunal do J!!SIIça do Estado do Ro-

146 

216 

419 

ranna. ............ . .................... - ................................. . 
Defende a llllpllllllaçio do um pn>JdD do desen-

volYIIIIOIIIol!ann6mco para o Bnsil ....................... . 
Ressai!B a !D!pordnaa da La do Ndmero ÚJUCO 

de RqJs1m C.v!l Apode ao Seo. Palro Sunoo. .......... .. 
Abonla a qucSiio da n:fomJa da piOVIdãJaa. ... .. 
Refem.se l quesdlo da poridade do semdor pol

bhco abW e IIUI!JWI DO CISO da ld'anoa )IRYIIIeac:WJL .. 
Requenma!IO rfl. 2SIW7, riniB!Jdo ml\xmaçlies 

ao Mlmsuo da Fazeada. ..,..., IO)IIISSOSI'ei!DS pela Ulllio 
ao -go tariu!no de Ronuna Jllllll J18Bamen10 de pes-
soal feden1... . . -· .. . - ·- ·- .. .... .. ........... .. 

Assinala o III!CO!IIID que o 1'les!denre Fernando 
llonnque Canloso e mais 14111111isuos - com a fle. 
lllleo!e da VODC:ZUela, Rafael Caldeia, dia 1114/97, em 
Rlxa!ma, CXJdo sedo ass!llldos .....,. aros de l!lleJeSSe 

da Amazllma Oado:nJal .... ·-· • .... .. .. ... ....... • 

ROMEUnJMA 

- rJI. 1111/97 - Coausslo do Re1açlies ãre
..... e Defeaa Naaona1, ooiR o I'DL rfi.17HI (11! 297/96. 
na orisem), que I)IIOVO O lato do Aalfdo..Quadro ICibno 
Coapençio em Aplic:açlles Pacificas de Clencia e Tec
!!OlogJa Eopacws. celebrldo """" o Gcmmo da Rqú· 
blica Falenbva do Bmsil e o Governa da Repolbtic:a Ar-
F'Jiina, em Bl!ei!IIS Alms, em 9/4H7 ...................... .. 

Refem.se ao Casa dos ~os Aparte ao 
Sen Emandes Amonm. .......................... - .............. . 

DesDca a importJncia dos Jnba1hos da CP1 dos 
1'la:aJ6rios. • ... • - ................. .. • .... • • .. . 

RONALDOCUNIIA UMA 

Aborda. qucSiio do- WJCUianll: u
do Supmno Tnbw!al Fedaal, cilaDdo ecbtona1 do lor
aol do Bnol1, echçio do 3013/97, Õl!l!!ldado: o Guardilo 
da Le!. .. ................................. - ·- ...................... .. 

.257 

311 
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407 

220 

378 

418 
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...,_,. !I!M17 - Comi- .,_., que opre--a nodaçiD 111111 do PR ai«J/97. --·-·-·········--
Abanla a que111o da monna polftaco.partW-

nL ··-··--·--······ ·-·--·····--·-··-··-·-·-··--··········· 
Jláele.le ........ da láarma llibudria. --········ 
...,_ ... 03197 - Comios!!o Di-.. que opre--a llllliÇID lilol.clos ........_do Soaado., 1'LC.,. 594 

(1113.123192,•""1"!D). ···-······ ···-·-···--··---··---· 
- CBIII!maas do fllllice do lleseavalviiiiCD-

10 H111111110- mH .., Brasd, ~.., Esado 
da...,__ ____ ··-·------··--... ········-·--··· ... -·--··· 

..... cluc:wnel1fo ncobido da Fedonçllo dos 
Emplepdos IIII J!llabolo 111&11101 ............. Esaodo 
da 1'llllbo. cllaldo coma da -os!!o do 49 aupu:pdus 
do BBIICO do B...U. •••••••••••• -·-·---····---···· -· 

SEBAS11ÃO ROCHA 
PLS ,_48197, que c:lia a Zoaa do Uwe Cam6n:1o 

do Mllllidplo do o......., (AP). ·---··- .... _ ......... . 
PLS .. 491'T7. que cda a Zaaa do Um: Com6zao 

do Mumcfplo do l.anDjal do Jlri (AP). ·····-··--··-········· 
llqima a lberlun do D Simpduo da A•m''"l 

sable a anpl••açlo do l'lvjdD Caboclo, .......... IIII 

714197, 111111eNm (PA). .. ·--·--·······-···--···--· ... ·--· 

sátGIO MACHADO 

Allllioa a qaes11o do 1010 oallriaL inclufdo .., 
oaqjiiDID da n:tonaa w~rmm"'AAi,._ ·----··-········ ••. 

v Aüllll CAMPI!LO 

MlllifesiHe -a tefarma llibudriL Apane .. 
Soa. R<moldo Omba Lima. ... ---·-···-······---··-··-· ........ . 

Abonla a quelllo da faJenc:ia dos IIIIUiic:fpioo, e 
llllllioa a medida provls6rla que dispile lllble ama 
..,. forma do UIIOitiZIÇID de oMbitos de Bslados e 
MUDicfpao pon com o INSS - lasdtub> NaciDIIIII de 
Sepm Social. • ............. ··-··-··-··-····· .. ·--· • ····-····· 

Roquorimado r# 246/97, oolintando que O laDpo 

d .... •ado ... Clladans do &po1imle da - do dia 
lzrt/97 .,. drsnnwfo • IUI"'':CRI r as 175 - da 
Maçanaria.., 811111. ........................ ---·-·· •••••••••••••• 

,.,_. ,. 117197 - Comi- do AlsuniDs So
aais, IObe • Emoadu rl1 2 e 3-Pl»>, U:aoacl&s 111 

PLC r# 67195, que ,.,.,.._ o exerác:io prolioslonol 

52 da ..,p .................. ··---····---····-··-·······-···· 
1..e11ma do PLC .,. 18197 (11' 4."W711J4, aa on-

112 p:m). .... duplle ........ ~da~ Fede-
127 mi do Ptimeinl Gnu da I' Rlailo-·-··---··---······---

Uirun da ............ .,. 89197. do l'nlidollle 
........... lfcDriqae Caldooo, COIDJmjcwr!o que elevai 

150 -• do l'llfs .., perlodo de 21 a 241-4197, com o 
abjebw do n:alizar willla do Estado 111 CaaodL -··········

Aiwnaa a ,.,.uzaç~o do v SemuWio IDk:mocio
DII da lllcoll do Pais do JJnml, II:Çio do DF, nar dlal 396 
25 e '11114197. IIII Bmslba (DF). ••••••••••••••••••••••••••••• 

A.,- a fallacla dos ~ e Municfpus cumo CIIISII 

488 do ........... ..-........... 

Nollda o fllled,_ do •-Seaadar Eurico v,.;.. 
1a de Raeode, e IObcita.........,F"' de pesar.-····---

!13 lleqllerimeniO ai 264.197, do Joomen.,.m de pe-
o.-, pelo hiecJmeniO do G-Seaador Eurico de RezeD. 

94 ele.-··----·----·-·-····----·-·-···········--··· ... ·· 
11om - I '11 pdsllma III G-Seaadar Eurico 116-

IODdo. ---··-······· ... ·--··-·------····------····-··-

Puecer ai 104197 • Comi- de AUWIIOS Eco
aOmieus. •bre a Meosqem J#. 64197 (ai 172/97, aa 

349 oripn), do l'leudeatc Fcmaado Healique Canloaa, 
que ...... minha pedido de autonza;lo para contrara
çlo de opençlo do cr61ito es-. com a praacla 
da llepdbhca Ft:delab .. do BIUII e o Bancol-..a-

I30 ciaaal parallecaamuçlo e Deseavalvlmento - BIRD, 
DO Yalor do IIII uss 100,000,000.00, equiYaleatc. RS 
103 900.000.00. em 31112196, 1:11jos .......,. oer1o 
dnlulados ao li•••ci•meato pan:iaJ do Plojeto do Ge
.-.......ro da mfra.eslraiUra muuicipol da Babia, no 

261 
lmbito do Propama de DesenYOIYimoato Urbano 116-

llaaal • PRODUR. ·····-··-···-·········--···-··--·········--

335 

NámA PIRON (I'RES]DENI1! DA ACADEMIA 
BRASIU!IRA DE U!11tAS) 

....... o.........,.,.., do l'lladllçlo da A..-• 
lkudoindeLollas,ocomdoom 1514197 ••• -······-··-
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Ata da 29!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 1 º de abril de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães, da Sr4 Júnia Marise 
dos Srs. Ronaldo Cunha Uma e Lúdio Coelho 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Cartas Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Bello Parga - Beni V eras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy
Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernan
do Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Gerson Camata- Gilberto Miranda
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- Hugo Napo
leão - Humberto Lucena- I ris Rezende - Jefferson 
Peres - João França -João Rocha - Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - José Alves - José Bianco -
José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júlio Campos - Júnia 
Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Martuce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Ro
cha- Sergio Machado -Teotónio Vilela Filho - Val
mir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento d!Y 73 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Lúdio 
Coelho, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Projetas Recebidos da Câmara dos 
Depvtados: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 7, DE 1997 
(N" 4.586/90, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Ol..a:põe sobro o Transporte Hul.t.l.moCI.al 
dé Carqas e ciá outras provJ.dêncl.õLS. 

O CONGRESSO NACIONAl. decreta: 

CAPÍTULO I 

00 TRANSPORTE MUL'l'IMODAL DE CARGAS 

A.rt. 1 o. O Transporte M~..llt1mod;al do Carqas 

reger-sEt-a pelo d1.sposto nesta Le:l.. 

.'-rt.. 2°. Transporte MultJ.rnodal de C.ilrqaa é aqool~ 

que, reg1do pOr um úm.co contrato, ut.i..liZ.il duas ou maJ.a 

modalidades }de transporte, desde a orl.g&m até o destino, o é 

executado sob .... a responsab.lll.da.de ún.lca de um Operador do 

Transporte Mul tiznod.al. 

Parigrafo único. O Transporte MV.l t.J.modal do Carqa• 

I - na.CJ.onal, quando os pontos de «nbarquo • do 

dast:l.no estJ.verem Sl.tuados no terrl.tór:to nacional; 

II - l.Oterna.c.lonal, quando o ponto de 18hlbarqua ou do 

destl.no eSt:l.Ver sJ.tua.do fora do ldrrl.tór:to naCJ.onal. 

Art. ) 0 • o Tr;ansporte HultiiDOdal de Ca~s 
compreende, além do transporte em s:. os servl.ços de cole~. 

unl.tl.zaç.ão, desunl.t.J.z:aç.ão, movl.ment.aç..- ' 3tmõaZen:;aqem • entr09a 

de carQ;:; ao dest:.lnat.á.rJ.o, bem como :;a. • tlizaçi.o dos ;ISC'!rvl.ÇOS 

correlates que forem contratad~s entre • orJ.qern • o dest.1no, 

:tncluzuve os de consolidação e deseonsolidaç.lo documental de 

cargas. 

Art. 4 o. o Hirustêrl.O dos Transportas 4 o órQ~ 

responsâvel pela politica de Transporte Mu.ltl.modal de Ca.rqas 

no• seqmentos nac.1onal J.ntern;acJ.onal, ressalvada -

l.nternacl.ona.l..:s. 

CAP Í 1'ULO I I 

DO OPERADOR. OE 'I"RANSPORTE !«JLTIHODAI. 

Art. 5" . O Oper.;~~dor de Transportê Mul tl.modal é a 

,pezsaoil JUrid.ica cont:ratadõl. como prl.ncl.p.al para a reali.z:aç.io do 
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Transporto Hult.l..mod.al. de <:arq.;as da orJ.qem até o destl.no, por 

II'IQl.Os proprl.OS ou por in t.enned.J.o de terceiros . 

~ar~qrafo unl.co. O Operador de Transporte Hultl.modal 

podera .15er•tr~n&port:.ador ou não transportador. 

Art • Ei •. O exarcJ.cJ.o da a: ti vi dado da Operador de 

Transporte Mul Umoda.l depende. de prévia habil.l. t.aç.i.o e reg-J.stro 

no 6rg~ federal. desJ.qnad.o n.;a re<;Ulament.açi.o dest.a. '"1.el., que 

~ ax.eroe.rá funçõos de controle. 

Pariqr;~.fo único. Quando por tratado, acordo ou 

conVGnç..io i.nternacJ.onal firmado pelo Brasl.l, o Operador de 

Transporte HulUmodal puder, nessa qualidade, ho:r.bilitar-se 

~ra operar em outros pai.ses, devera atender aos requl.sltOs 

que forem exJ.ql.dos em taJ.s tratados, acordos ou convenções. 

.Art. 7". ~ .ao Operador de Transporte MUltunodal 

~tl.r o Conhec~mento de Tra.nsporte HultJ.~l de C.rqa. 

CAPITULO III 

DO CONTRATO DE TRANSPORTE 

Art. 8". O Conhec.unento dê Tr01.nsporte Mul tlmodal de 

CarQas ev:~.don<":l.a o contrato de transporte mult1modal e rege 

toda a operação de transporte desde o receb:~.mento da carga ate 

a sua entrega no de.st1no, podando ser negoc1.ável ou não 

nQ9'0C1ável, a cr1 térJ.o do expechdor, 

1\rt. ~.,. A enu.ss~o do Conhecl.ment.o de Transporte 

Multl.modal de ~rgas e o recab:~.mento da carga pelo Operador de 

Transporta Hultunooal dão eficicJ.a ao contrato de t.:rõllnsporte 

mul t.J.modal. 

§ 1°. O Operador de Transporte Hult:~.modal poderá

lançar ressalvas no Conhecl.mento, quando: 

I - JUlgar J.nexata a descr.l.çào da. carga fel.ta pelo 

expod..l.dor; , 

fi ·- a Cõll.rqa ou sua ~laq·em não est1verem em 

porfe1t.a.s cond1ções fisJ.c;.s, de acordo com as neOB.SSl.d.ades 

peculJ.ares ao transporte a ser rea11zado. 

S: 2 ... O:s conhecl.mentos e docwnentos <eml.tJ.dos pelos 

•u.boontratados do ap.rador de Transporte Hul t:unodal ser~o 

st~~apre em favor deste. 

A.rt. 10. O Conhec.l.mento de Transporte Hultllnodal de 

Ca.rqas õlpresentarã o.s ea.rilcteri.stJ.cas e dados proprlos deste 

documento, devendo expll.CJ.tar o valor dos serv1ço.s prestados 

no Bras1l e no exterl.or, e conter: 

I - a lndJ.caçâo "negocJ.àvel" ou "não-neqoclivel" na 

or.l.gl.nal, podendo earu. t1.das outras v1as, não 

neqocl.avel. s: 

li - o nome, a razão ou denorru.nação soc:ut.l e o 

endereço do e!IUtente, do exped:~.dor, bem como do desianatário 

da carqa ou daquele que deva ser notl. f".J.cado, quando -não 

nomJ.nal: 

III - a data e o local da eml.ssão; 

IV - os loca.l.S de or.l.qem e dest.l.no; 

v desc.rl.ç.ào ~da natureza da carga, 

acondl.clon;;un.ent.o, marcas pa.rt1culares e- nümét"õS 

•eu 

ae 

J.dentl.fl.caçâo da embalagem ou da própr1a carga, quando não 

emb.õl.l adct ; 

VI - a quõlntl.dade de volumes ou de peças e o seu 

poao brut.o; 

VII - o valor do frete, CORI a :~.ndicação "pago na 

orl.gern" ou "a pagar no destJ.no"; 

VIII - outra-!!! cl:ausulal!l que as part..• aoordar.m. 

CAPÍTUI.O IV 

DA RESPONSABILIDADE 

Art. 11. Com .a enussào do Conhec:i..mento, o 'Operador 

de ,.ransporta Hultimodal assume perante o cont.ratanto 

responsabl.lidadQ: 

:r- - pel~ -execução dos sarvl.QOS dCII tranaporte 

mult.l.moda.l de cargas, por conta próprl..a ou de terool.ros, do 

local em que as receber até a sua entréqa no destino; 

II - pelos preJuizos resultantes de perda., d.:lnos ou 

avarJ.a :ls cargas sob sua custócba, ass1m como pelo:s 

decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo 

acordado. 

lavrado 

Paragrafo llnJ.co. No caso de dano ou avaria, :ser;á 

"Tenno de AvarJ.a", assegurando-se às ~rtes 

1nteress:~od.as o dl.rel.t.o de vl.:storl.a, de acordo com a lég:islaç.ão 

aplJ.cavel, sem preJuizo da observãnc1a das cl.iuJSul.as do 

contrato de seguro, quando houver. 

Art_. 12. O Operador de Transporte Hultimodal é 

:responsavel pel.a.s ações ou oml.ssões dê seus ernpreqados, 

aqentes, prepostos ou terCé:~.ro:s contratados ou subcontratados 

para a execução dos serv1.ço:s de tran:sportG mul tl.mod.al. como se 

essas ações ou onussões fossem pr6prl.~s. 

ParaQrõlf'o UnJ.co. O Operador de Transporte Mult~l 

tero dJ.rel.to a a~o reqres::a~ contra o::~ teroal.ro:s contratados 

ou au.bcontroauao:s, para se re11sarc1r do ~lor da :l.ndenl.zação 

_que íor obrJ.gado a pagar. 

Azt. lJ. A responsabil1dade do Operador de 

Transporte Mult:~.mod.al cobre o periodo comprêendl.do entre o 

1nstante do recebJ.mento d.õl Cõll.rÇ'il e a ocasi~o da. sua. entreqil <LO 

de:st.l.natar.l.f?. 

P'arZgrafo ún1.co, A responsabl.~l.dad.e do Oporador dG 

Transporte Mul tl.mod.al cassa quitndo do raoo.bim.anto da carqa 

pelo destlnatárl.o, sem protestos ou rassal~a. 

onu.ga ocorro qaando a:s 

rt:t~ercadorl..as ~o forem entreques dentro do prazo exprcaaa.ament.G 

acordado entra :as ~rt.êa ou, na :ausêncl.a ckl tal aoordo, dentro 

de um prazo que po.ssa, razoavolmente, ser e~ql.do do operador 

de transporte roul tJ.modal, 

cl.rcunstãncl.as do caso. 

t~ndo em conaJ.deração 

Parágraf"o ÚnJ.co. Se as mercadoria• ~o foresa 

entreques dentre de noventa d:~.a:s corrJ.dos ciepo1a da da~ da 

entrega estabelecl.da. de oonforn\l.dade cocn o disposto no caput, 

o consl.gnat.ârl.o ou -qualquer outra pess~ cau direito de 

recl~r as mercadorJ.as poderá -Con.sJ.derá-las perdidas. 

-Ai:'f"~ 15. O Operador de Transporte Multi modal • •eu• 

subcontratados somente serão ll.berados de sua responsábilicbde 

em raz.io de: 

I - ato ou fato l.mputável ao exped.J.dor 

destinaUrl.o da carr;a; 

ou ao 

lJ. - J.nadeq\laç.ao c1a emb.alaqem, quando :unputivel ao 

expechdor da carqa; 

-III - vic:.o P~ópno ou oculto da ~rqa; 

IV rtlõlOUS&l.O, embarque, estiva ou descarqa 

executados d.l.ret.&men"te pelo expedidor, de:s-tinat.i.rio ou 

con:sl.qna-tário da carq&, ou,- al.nda, pelos seus açentes ou 

p.rgpo:stos; 
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V - força maJ.or ou caso fortuJ.t.o. 

Paragrafo Inobstante excl uden tes de 

responsabJ.lJ.dade prevJ.stas neste artl.qo, Operador de 

Tr.a:1sporte Hul t .. unodal e seus subcontratados serão responsáveJ.:s 

pela aqraYotçáO das pord.as ou danos a que de.t'éni causa. 

Árt\ 16. A .re.sponsa.billclade do Operador de 

'Transporte Hult.l.ln0da1 por preju.ízo.s resultantes de p!i!r:das ou 

danos causados .ãs PtércadorJ.as é liml.~ ao valor declar;;~do 

pelo exped..J.dor e conru.qn~ no COnhocl..ment.o de "l'=.rsporte 

Hulti.modal, aerell!cl.d.o dos valores do 'Erete e do seguro 

corre5pond.entes. 

5 l'". O valor das mercadorJ.as sérá o J.nd.tcado na 

doeurnent.açã.o fJ.scal oferecJ.da. 

§ 2'". A responsabl.l.ld:.ldo por pre)uizos resultantes 

de atraso o.a entrega ou cte qualquer perda ou dano l.ndl.reto. 

dJ.Stl.nto da perdo:l ou dano das mercadorl.as, ê liml.t.ad.<i 

valor que nào excedera o equJ.valent.e ao frete que ::;e deva 

pagar pelo transporte multuood.al. 

5 :3°. Na hl.pàtese de o eXpedl.dor não declarar o 

valor das rnerc.adorl.as, a responsab::tll.dade do operador de 

Transporte Hul t:i.moda.l f:i.ca.rá lim.l t.ada. 

estabelec.ldo pelo Poder: Execuuvo. 

'\l'õ't.lor que for 

§ 4°. QuandO 8 perda OU dano a carga for prodU%l.áa 

!'ase deternunada o transporte multunodal para a qual exl.sta 

le.l ::tmperat.l.Võl ou convenção ::tbternacl.onal apll.câvel que fl.Xe 

linute de responsab1.ll.dade específico, a responsab::tlidade do 

Opérador de Transpor't.:> Mc.ltl.modal por perdas ou danos será 

deternunada de acordo = o que d.1spuser ã r~fer:1.da le:i. 

convenç..1io. 

5 5°. Quando a ~rda, dano ou atraso na entrega da 

rnercador::ta ocorrer em um segmento de transporte clar.:unente 

J.dentl.flcado, operador do refer.1do segmento será 

so.ll.d.atlamente responsavel Operador de Transporte 

Hultunodal, sem preJu::tzo do d1re1to de regres:so deste· ült1mo 

pelo valor que for obr:i.gado 

' responsab::ti::td,ade solJ.dârl.a. 

pagar êm razão da 

Art. 17 _ O::s operadores de ternunal. 5, armazêns e 

quaisquer outros que realizéltl operações de t:ransbordo são 

responsave1s, perante o Operador de Transporte Multimodal de 

Cargas que erro. t.J.u o Conhec.unento do Transporte Mul t:i.modal, 

pela peraa e da.nos provocados as rnercador:~.as quando da 

realJ.zação das refer.l.Cias operações, :i.nclusive de dep6si·to. 

Art. liL A responsab::tlJ.dade acumulada do Operador de 

Transporte Mult.:l.modal não excederá ll.m::ttes de 

responsab1lidade pela perda total das mercadorl.a:S. 

Art. 19. O Ope~ador de T~ansporte Mul timodal não 

pod.era valer-se de qualquer 1 irru.. taç:ão de responsabl.l idade se 

for provado que a perda, Oãno- ou atraso na entrega dQCorrerarn 

de ação ou ot~Ussáo dolosa ou culp0s01 a ele .lmputivel. · 

Art. 20. O e~ldor, $em preJuizo de outras sanções 

prev::tst.as e.'T\ ,leJ.., l.nd<!!nJ.zarâ o Operador de Transporte 

Mul t:~.modal pelas perdas, danos avar:~.as resu1 tantes de 

J.nverac:~.d.ad" n.a declaração da carga ou de 1nadequação dos 

elementos que lhe compete fornecer para a. eiTU ssão do 

Conhe-cl.:mento, sem que t:.al dever de l.ndenl.za:r ex1ma ou atenue a 

responsabl.ll.dade do Operador, nos termos prevl.stos nesta LeJ.. 

Art. 21. A5 açõe.s JUd.l.CJ.a::ts o~:~.undas do não 

Ctla!PrJ.mento das rosponsabl.l::tdad.e-s decorrentes do transporte 

tnulti.moda1 deveri.o aer ::tntentadas no praz:o mã.ximo de um ano, 

contado da data d.a entraqa da mereador::ta no ponto de dest:~.no 

ou, caso .1ssO nio- ocor~. do nonagéS::t:no dia" apôs o pra%o 

pre-v1sto para. a roferlda ent.reqa, sob pena de prescrição. 

Art. :22. E facultado .ao p:ropr.1etário da mercador:i.a e 

ao Operado-t de Transporte Hultimcx:b.l dirinu.:r seus conflitos 

recorrendo Ja arbitrag-em. 

Cl\PÍTULO V 

DA UNIDADE DE CARGA 

Are. 23. Para os efeitos desta Lei, considera-se 

unl.dade de carga qualquer equl.pamento adequado i. unl.tl.zação de 

mercadorias .a serem -tranSPortadas, 

forma l.ndl.vl.sivel todas 

suJel. tas a movirnent.ação de_, 

modalld.ades de t:r:;ansporte 

utJ.lJ.zad.as no pércurso. 

Parâqrafo Un.1co. A un1dade de carqa, .seus acessorJ.os 

equ1p.amentos não const.J.tuem embalaqem e são partes 

:~.nteqrante:s do todo. 

Art. 24. A un.1dade de carg.a deve sat1sfa%er aos 

requ::tsJ.tos técnJ.cos e de s~urõ<tnça ex19::tdos pelas cOnvenções 

.1nternac:~.onais reconhecl.das pelo Bras1l e pelas normas leqa1 s 

e reçularnent.ares n;;a.c::tonal.s. 

Art. 25. t livre a entrada e saída, no País, de 

un::td~e de carga e seus acessórl.os e equ1p.ounentos, de qualquer 

nac.J.onall.dade, bem como a Sua Utlll.:zac;.ão no transporte 

doméStl.CO. 

S l"'. 1>. unidade de carga, após seu emprego 

transporte, poderâ ser nae).onal:~.zada, com base no Vialor de 

mercado, para uso em outros f1ns, vedada a reutl.li%aç;io 

transporte J.rlternac.1onal. 

§ 2"'. Neste caso, a naelOI'lall.%ação í1ca d:tsp<i.>nsada 

de qu::ta de ::tmportação, ou de documento equ1valente, e de laudo 

tecn1co. 

CAPÍTULO VI 

DO CONTROLE ADUANEIRO E DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Art. 26. A uraO.%aç:ã.o ou desun::tt::tz.açâo de cargas, 

operação de transporte mui tl.mod..<al obJ""'to de comérc1o 

J.ntoarnaCJ.onal, deve ser realizada e:n rec:~.nto alfandegado. 

Panc;rafo únl.co-. O M.ln::tstêno da Fazenda poderá 

au:corl.%ar Cf\JC a un1t::tzaçào ou desunl.tlzaçi.o ocorra em rec1nto 

n•o alfandeçado, desde que possua 1 nfra -estrutura 

lndl.spensavel a :segurança f1scal, a mov1menta.ção. 

conservação da car9a 

â guarda e â 

} 
Art. 27. O dano, avar1a ou extravJ.o de carÇia no 

transporte l.nternac1onal deve ser apurado em processo de 

v1stor1a aduanelra, cabendo ao responsãvel r(!ssarc::tr a Fa:tenda 

Nacl.onal do valor do cr€!d1 to tr::tbutar::to decorrente. 

s 1°. A Fazenda -Nac:~.onal pode d::tspensar a real:t:tação 

de Vl.Storl.a, se o operado:- de transporte multlmodal ou o 

responsâvel pela 

responsab1l.1dade 

desl.stenc:ta, 

carga 

pelo õnus 

a.ssum1r. por escr.1to, 

decorrente da 

S 2°. O exped1dor ,~ operador de transporte 

mult.iltiOClal ou qualquer subcontratado para a real::tz.aç.io do 

transporte mult1modal são responsave1s solldàr::tos, perante a 

<--a:tenaa Hacl.onal, pelo cred!tO trlbutarl.o exl.ÇlVe.L.-
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Art. 28. s.a preJuizo de outras sanções prev~.sta:s na 

loq~slaç.âo aduanê~r.a., .a.pll.cam-se ao operador c:!e transporta 

mult1modal multas de cem por cento do valor do veiculo ou da 

mQrcador~a as J.nfrações p;r.rõL as quaJ.s tenha concorr:.do, 

puniveus cocn pena de perd.~mento, prev1.stas no Decreto-lel n• 

37, de 18 de novembro d-e 1966, e no Dllcreto•le1 n• 1.455, de 7 

do abril da,.l976. 

~~rafo únl.co. No c.aso de v-eiculo, a multa não 

poda ultrapousar trezentos por cento do valor da. rne.rcadorJ.a 

transportada. 

A.rt. 251. Para ef"el.tos !"isca1s, no cont~to de 

! transporte multJ.modal, é nula. l.nclusão de cláusula 

~udento ou restrJ.tJ.va de responsõl.bl.lidade trl.!::luti.rl.a. 

CAPI 'I'ULO VI I 

DISPOSIÇÕES CEAAIS t TRANSITORIAS 

IU't, 30. O Poder txecutl.vo requlamént.arâ a coOOrtura 

sacur1tàrJ.a. do transporte multl.modal e expecbr.ã os ato:s 

necessil.rJ.os ii execução desta Lel no prazo de cento e cu.tanta 

dJ.as contados da data de sua publl.ca.çã.o. 

S 1•. Enquanto não for regulamentado o dl.sposto no 

S 3.., do a.rt. 16, sera obs-ervado o l:un.lte de 666,67 DES 

lse1.scent.os e sessenta "' seJ.s DJ.rel tos tspecl.als de Saque e 

sessenta e sete ccmtesJ.mos) por volume ou llnl.da.de, ou de 2,00 

DLS (dOl.S DJ.rel.tOS LspeCJ.al.S de~ S;aque) por quJ.loqrama de peso 

bruto d.a:s mercadou;o..sc ç!._~_f\-l.f.l_çªçias, __ a~a~1~d~~ <?:~-~~tr_!ll_y~~a.s, 

prev-alecendo .- quant1<a que f"or maJ.or. 

§ 2°. Para fl.ns de apll.caçàõ Cios l:.mJ.te-s 

-est.abelec1dos no para.çr:a!"o ant-er:lor, l-evar-se-a em conta. cada 

volume ou tlJ"ll.d.ade de mercadorl.a declas;ada como conteüdo da 

unldade de carga. 

5 3". Se no ConhecJ.ment.o oe Trar.sporte Hultl.modal 

for declarado que a utndade de c:a:-Qa. !"ol. car-regõllda __ c:o~ _mals de_ 

1.1'!1. volumé ou un1dade d.a mercadorJ.a, os lurutes e:stabelec1dos 

no par.ilqraflt ant<lil!rl.or serão aplJ.ca.dos a cada volumo~~ ou unl.dade 

declarada. ~ 

5 4•. Se for onuu.dã menção, todas 

R~ercadorl.as cont.ldaS na unJ.dade da carqa 5ari.o consl.daradaa 

oomo wna sô unJ.dadê de carg-a transportada. 

Art. 31. A de:s1qnaç.io do representante do .lmportador 

o exportador podo raca~r no Operador doa Transporte Hul t.l.mod&l, 

rela.tl.vmt~ante ao despacho aduanturo de morcadorl.as .lmportadas 

e exportadas, em qualquer operaç.à_o de comêrcl.o axtorJ.or, 

l.nclusl.v-e no de:l'pacho de baqaqem de vl..a.Jantes, no tocante â:S 

cargas sob :Sua responsabl.l::u:iade:. 

Art. 32. Esta l.QJ. entra em Vl.QOr na dab de s.ua 

publl.caç.ão. 

Art. 33. RQvoqam-se a LQ.l. n° 6.288, de 11 de 

dezembro de 15175, e derna::.s dl.spos.lções -em contrár.lo. 

!:XCE1DIT15SIJ«)S SENHORES KDUU~OS DO CONt:IU:SSO HACIQRP.L1 

NO• u~• do &rtio;o '1 4a Coaat.1tu.1çio 'rederal~ 

tenho .a honra 4e aW..ter i ele-vada deliberação de Vosaas ExC!. 

linciaa, accapanhad.o de Exposiçio de Motivos elo senhor Ministro 

de Estado dcs Trans~rtea, o anexo projeto de 1•.1 que •dispõe ~ 

bra o transporta aulti.Jiod&l de carqa • di outras providincias•. 

Dra•llla, ea 20 de ~ezeabrc 

/ 
.' 

EXPOSICJ,O OC tcriWS N'? 00/G<{, de 11 &e dezellbro de 19!9, 

do Scnh::lr Ministro de Estado dos Transp:lrtes 

Excvlant!ssi.a Seahor Prcaidentc da RepUblie& 

de 1 ta,. 

jJ J-2· Y'i 

O tran•porte •ultiaodal de carqa, eavo~vando •• ua a6 CC!! 
trato de tr&n5porte virias .adalidades a sere• utili:adaa no t!!_j~ 

to de C.ns do ponto d'!t oriqam ao de destino, vem sa desenvolvendo 

aceleradamente e111 t.od.o o mundo, po,;;to que é propiciador de IIIC:Ono&l.& 

de custos e de ta111po, tanto no coiUércio intA-rno, quanto no externo. 

Era ae constit-uindo num lftel.O de facilltaçio 4o desenvolv!_ 

-nto do comércio l!lun41.al, é ab•olutamente neces~iirio Que 1ntcrn.ame!!. 

te •• e"t.iaule e se ordene leqal~~~entc a ex~na.io dos cit.adoa serv.;,_ 

çoa, a fi111 de proporcionAr os 111eios p.a.ra que a inici&tiv.a privada d!_ 

senvolva wu afic:lllz atuação no !UI!nt.ido de respon4ar ia reais nece!l! 

aidad;:s do tran•porte de carg4 no pa!s e para o exterior. 

A par das convenções int.crnaeion&ia que o ragul .. , caberii 

ao Brasil eatat~elacer as suas prõpri.as reqras disciplinando o tr<U:!! 

porta ault..iiDOdal, objetivando esaenc.ial .. nt.e o pleno florasci-nto 

ct.ssa importante at.ividade no pais, contemplando o~.s pec:uU.arid.a~s 

.aqui. existentes para afeito de a_dapti.-l.a.s aos requisitos e exi9Cnc!_ 

.a• do transporte e.ult.iD:)d.t.l intern.o.ciona~. 

Desse IDOdo, tenho a honro~. da aubfooeter à elavad.a consid•r!. 
ç-io do Voss.a Excelincia o an}eprO)eto de lei oUI aneJCo, que •c1apõe 
sobre o Transporte Multi~l de c4rq-a • dá o1.:::.raa providinciaa•, o 

qu.al contê.- a c!iSCl.plina. J:eqal b.i~ic.a parA o efetivo desenvolvime~ 

to da•s& aportante ativid.ade no pais. 

Fruto de wrt trllbalho de am9la particl.po~~çio de v.irias ent:!_ 

clade:s do setor público e da in1ci4tiva privada, o antepro)eto do!:!_ 

na o uanaporte aulti.mod&l de carqa. e, A partir da!, extra.i os CO!]_ 

caitos do transporte mult11110dal nacional ou doHstico a o do t.r&n! 

porta •ultimod.al internacional, contendo, ainda, Wll4 série de impo=: 

t.antes inovações, qua a •egul.r são sucinta.ente ind.icad.as. 

Da !&to, o .anteprojeto requlamenta.o Conheci-nto de Tr4n!_ 

por~ Multilllodal de carqa, que é o documento Único que formaliza o 

contrato c!.e transporte mult.imodal, J.ntroduz.indo, assi.m, uma 1.mporta!2 

ta facilitayio 9aro1. • co.l.ebração do5 contrAtos de tr.ansporte de c•:: 
9&, .a.li111 ds proporcionar 5u.b&t.ancial diminuição dos custos para os 

contratante• dos serviço•. Tal ConhecJ.mento reqeri toda a operaç-ão 

da transporta, descia o recebimento dm c.a.rga até a stu. entreqa no de!. 

tiDO, 1n4epend.ente~r>~~nte das mod4ll.dades de tr.ansporte que venhaa .a 

ser utilizadas. 

Estabelece o a.ntlltproJeto, •und.a. a.s normas: requlack)ras da 

r••ponaab1114ad• do operador de trancporte lllUltimod.JLl, que •• obr:!_ 

CJ&, ~ro1.nte o cont.rata.nt• dos 5crv1.ços, a executar ou fa:zer •xecutar 

o transporte da c•rqa. do local em que a recebA o~~ tio local previsto 

p.ara entreo:~a, respon•&b111'%ando-se, destarte, pct.l.oa atosou oa1ssôes 

dos seus subcontratados, ~qentes ou prepostos que participe& da •X!. 
cuçio desses serviço a. 

Define o anteprojeto, por outro l.a.do, a fiqura do Operador

d• 'transporte nultimodal, que é a pessoa que conclui wa contrato de 

tranaporta zault!.m04al por conta própria ou por intanaiidio de tare•! 

ro, podando ser o transport4dor- de qualquer modalidade ou o cha.aado 

tza.nsitirio, que i A poaao.JL que, nio ••ndo"'transportad.or, se dedica 

d• .ado requl.ar • perm.an•nte ao 4qencian:.ento, plane)&lllento, coord! 

nação • ·~~te do transporte de ca.rqae• t.od.asaa suas f.ases. 
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I'1na.lr.entc, l:!ispÕe o ant.epro1t:tQ sob.l:'e as; penalidades em 

YJ.rtudAI d• 1n!.r;açóes .5. lt"1 pelo o~r.1ao>: de tra.nsporte r::ultJ.=od.a.l. e 

d1selp11na sobre A un~d4de de e.arg-.1, estabelecendo, aJ.ndA, dispoS_!. 

t:1YO detllll:-ml.no~ndo a .~çio c;overn<:~mental J.ntcqrada a f1m de acp.l1zar 

e facilitar a a.tJ.VJ.d.ade de transporte ,. Ce movJ.rrent..u;:io de ear'i•· 

Desstt. m.~.ncur.1, Senhor Pre~n<:lente, sub::~eto-J.hc o •ntepro)~ 

to de lei e!ll o~~nexo, que. se ass1m o entender Vossa Excelincl.a, d•V! 

r.i. ae:r eneaml.nh.ado ao Conqresso NacJ.onal, nos termo:s do o~~.rt.. 61, da 

Conat.it.uiç.io. 

No o~~ns;e')O, .r;enovo ol Vo$S4 E..xcelin<=l.4 os protestos do meu 

-1• prot1.mdo rcspe1t0. 

--···'• ~--
JOSE: P.tl.:>M~O CAR.\li:IRO Tl..VÃR.I::S 

Ml.n1stro dos Transportes 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre o transporte multimodal de 
carga e á outras providências; 

C-.pltalo I 
DO TRANSPORTE KULTUIOOAL Dt CARGA E DOS OP!:RADOltl!:S 

Art~ lO O tr&nsport~ da c.~orq., efll reçime mult:l.lncxl.&l, :"1.0 ter
ritório nac:t.onal, e &~ rcll•o;Õ.s dele decorrentes, sio requlados por es
t.a Lei. 

;\rt. 20 Para os efeltos de:.t& t.ei, tr•nsporte multilllocl.&l f 
oquele que, reg1do por um Úni.CO cont.rato, utJ.ll.:i:il ma1.s de uma mod4lld4-
de de transporte, desde a ori.9em ati o ... est.lno. 

Pilriiqrafo ünico, o tr011nsporte multimodal de ca:rq.s-aeri:~ 

&) nac:~.onal ou doméstJ.co, quando os PQnt.os de embarque e de 
destino estiverem sJ.tl.l4dOli no terrltório nac1onal: e 

bl l.nternac:~.onal, qu&ndo o ponto de emb&rque ou o ãe destlno 
est:~.ver .SltUado no exterior. 

Art. JO O tr&nsporte multifllodal compreend.. os !ill!i'rvio;o:s óe 
coleta, consoliC.acio, desconsollda~io, moviment.4Çio, entrec;a d4 carCJII 
110 dastlnatii.rJ.o e outros que forem contr'llltados. 

' .Art, 4CI O tr4nsporte·mu.lti.lrlodal ser.i re.ali.:ado sob a respon-
sabilidade de operador leqalmente hllbllltado parCI a at.J.Vl.dade. 

S 10 o transporte multii!IOCial domestlco será efetuado exclu
aiv-nte por empresa bras1leir4. 

S 20 A hll.bilitacio de gpeudor para o t.ran•porte mult:~.IDOdal 
intarn.cional e do que trans:~.te pelo :n:stema vi.&rio do P.ai:s obedecer.& 
ia prascrl.çõea e roqu:~.sitos desta Lel., do r~~:gulament.o e de tratados e 
convenções internacionais. 

Art, 50 Operador de trAnsporte multimod.al é a pesaoa contrA
t•da para prestar os aerv1cos de transporte mul t::.l'llodal por conuo prô
pr.ia ou por lntermoidio de tercelro. 

S lo Podem prestar os servJ.cos de tr11nsporte rnultimcdal o 
transportador de qu.alquer modalldll.de e o t::ansJ.tirlo. 

S 20 Para os efeit.OS desta r.el, trans1ti.r1.o é .A pessoa que, 
não sendo transportador, se Oed.ica d~ modo reqular e permanente ao 
aqene.ta:nento, planeJ.ament:o, coordenação e accmpanh.a:ment:o de tr.snsporte 
de carqa em todas as suas fases. 

Art. 6CJ ..a :reql.stco, .! habili.tao;.iio ou o cre.,enctaJI\ento de 
tran•portador para o desenvolvimento dessa .llt.tvl.dade, eml.tldo pela en
ticiade pÚblica c;ue cont.role e fl.scalJ.ze c ser':'J.ço de transporte da re:s
pectl.V& .odall.dll.de. é o docwnenta que o h.!lhlllta a prestar :serv1ços cc-
1')0 operador de transpor"te multJ.modal, 

Art. 70 O reqistro d~ tl 'lnsitârio é da competência rio Minis
tirio do• Transporte, na forma que d1.spuser o requlament.o. 

An:. ao Nenhum ôrqio ou enttd4de públicos poderi exJ..qlr nove 
reql.st:ro, habJ.llt.&çio ou credencJ.amento de operador Jã reqlstr~~odc, ha
bilitado cu credencl.ado, exceto no que se refere ao t:ra:.sport:e de pro
d'ltOs controlados, produtos pertqosos ou materials radJ.oattvos, quando 
deverio ser ohservadaa tambê!D. as normas leqal.5 que lhes são prôpn.,s. 

Capitulo II 
DO COKTRATO 01!: '1'RA.NSPORTE 

Art. 90 O conhecJ.mento de tram;:porte multimodal de c4rqa é o 
doc~ntc que formalu.a o contr•t:o de transporte multunod41 e reqer.i 

toda a 0p4raçic, desde o recebimento da carga atê 4 sua entreoa r:c des
ttno. 

Art, 10. O conh.ectmento em1t1do no !lra:ul coedecf:r.i i.s dis
poal.~;ões desta Lel, qualquer que se,a o pof!to f1X-''10 P-'ra c reeebJ.mento 
ou entreqa da carg-a, observado o ci1spost:o em tratados e convf:nçÕC":s 
te~rnacJ.on&ls. 

Art._ 11. SC"::oio adn'.ltldos para o transporte, r,o tf:rrl.tÔrlo 
nac1onal, os conhf:Clmentoa expedldos "'"' paises <:!~e reconhee4111 os f:ntl.tl
dcs no Brasil. 

Art. 12. A ~Am.tasic do conhectmentc de o:;ue trata esta t.e1 n::io 
dispensa o operador df: t.ran•portf: multlmodal Ce erntlr documentos ref<:!
!:i:i~o: :~tf~~.~ervl.cos que t~e)4 necessãr~o e-xeeutJ.r ou os que se1arn 

.ll.rt. ll. A am1ssão do eonhec1r..ento e o re::-C":birnento d~ carga 
pelo cper11dor de transporte :nultl.modal dão ef tcâcla ao -:-ontrato. 

Art.. l.t. Com a emJ.ssic do conhf:Clmento,o operador ee t!"an~
porte .,ultliiiOdal: 

I - obrlqa-sf: a executar cu fazer execut.lr o trAnsporte da 
carg-a, do local em que 4 rece.bll 11ti c destlno; 

-II - assu-. per-llnt.e o contratar: te e seulô SLtCC":ssores, plen11 
responsabilldade pela execueio dos servu;c::s ObJet.o de ccntra.to, rf:spon
dendo, inclusJ.ve, por 4tcs e om~:;.Ões dos seus aqent.es cu pre;>ostc~ e 
daqueles que subcontratar. · 

Art. 1!.. O conhec1mento ccnterã: 

II -o número d• ordem~ .._ 1.ndicacão *n~qoe1ivel* cu "n.ic ne
qoelivel•, no or1qtn01l, podendo sf:r em1t.1.das outr.as vu.s não neqocl.á
velSI 

til - no111e, r&zio ou denom.ln.aç.io :scCllll e endf:recc do eml.ten
tc, do contratante, do exped.J.dor, beP'! &ssua do de:'ltlnat<ir~o ou cons.tq
n.atirl.c d& ca.rqa. ou daquele quf: d.ev4 ser notJ.ficado quanc!o nio n01111nal, 
i ordea 011. ao port:&dor: 

IV - locais d• or1qem e de df:Stlno; 

V- descricio da n.atureza d.a carqa, seu acondic1cnar~~ent.o, 
-~CIIIi partl.cu.l&re5 e os niãllll!ros de ldenttflc&eãc d.a embalagem ou da 
própru carqa, quando r:io emb&lacla: 

VI - qu.snt.1d11de de volUtnes o ... de pe~as e o o;eu ?eso bruto: 

VII - v11.lor df:cla.rado d4 carca; 

~'III - indtcac.io do !oro do contrate: 

I)( - o valor do frete com a lnd.J..ca~.!io •?aqo na o.::lqe:n~ ou •a 
pa.c;sr no destine- 0'-1, atnda, "'~ Olltra ot"ac.a acord.aca: 

X w o ?razo prt":vutc p.ara a ent..::ec;a da carga: e 

S lO P.ara efe1tc d.e solucâc oe con~!1tos, "s p.artes poderio 
opt.ar pele compromtssc &rbttral 11nct:so VI!ll, 

S 20 No t.ran:'lporte C.e mater1al radloatlVO, d.e carqa ou pro
duto per•civel, noc1v0 ou perlqoso, observar-se-io, ta!IIQem, as norm.as 
leqats que lhe:l sio próprias. 

S lO Sio nulas .as cl.!iusulas que l1m1t:em a responsabJ.liclade 

do operador eml.tente per4nte o contratante dos serv1~;cs, ress<~~olvados os 
caaoa prev1stcs em leJ.. 

5 .to 05 c::onheclmentos em1tidos pelos subcontratados serão 
se•pre em favor do operador de transpo:rt:e multimodal q-ue tenna. firmado 
o conhecimento e nio serão neqoclãvels. 

S 50 O operador de tr11.naport~~: multJ.modal poc:leri recu11ar o 
tranaport•, ou la.nç.ar ressalva.s no conhecimento, quando )ulqa.r inexats 
.a deacriçio d.l carqa feita. pelo expedidor, cu quo~~ndc esta ou a sua em
balAi- nio &parent&r- perfeita• ccndl.CÕCS n:sic.as, de scordo com as 
.P:iqenci&s leqa1a peculiarf:s a. cadll. tooda.lidade a .ser utotlizad4 
transporta. 

S 60 O contratante do servieo, sem preJUizo de outras san
çõa• prevista• em lei, indenizari o operador emitente ele conhecimento 
de t.ranaporte ~t~ulti..odal pelas perda:s e d11.nos resultantes de inveracJ.
d&da da daclar;~~çio ou de ina:dequaçio dos elementClS que lhe compete for
necer para emissão do conhecJ.~r~ento, sem que tal dever de lndeni:tar exim..a 
o Clperador das respon.s.s.bilidades e obrtqações prevtstas ne.st:11. Lei e no 
coMaciaanto~ quando &Ç'lr com culpa ou dolo. 

Art. 16. A responsabilid•de do oper11dor de transporte multi
modal coss.._ com o recebJ.I!Wtnto da co~.rqa :sem prCltestos Cll reSiõ41V&s. 

Capitulo III 
CA RESPONSABILIDADE LEGAL 

Art. 17,. O operador de trAnsporte multimodal é- c respons.ivel 
.,ela perda ou av11.r1.a. ela carq.a. ~ransport.aàa, desde -:. seu rece.tnmento até 

a sua antr•qa, c0111 direito reqreisslvo contra o subcontratado que tenha 
•ido o reaponsivel pela .ovi~~~entaçio no seo:;-ntc em que tenn.a ocor:r:~..do 

o •ini•tro. 
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Paricrrato ,jnieo. O dever de indeni.:l:AI:" limita-se ao valor li
beratôrio que ceja fh:ado, para tanto, na leq~:lllaeio i.ncldente sobl:'e 
cada ~&!idade de transporte .utll.u:ada, salvo convencia cUspondo sobre 
ind•n.l.zaeio ac:ilq de tais l:unites. 

Art. 111. A nio entJ:"eqa da C:ll.rça no p.-azo máxJ.mo de noventa 
diaa~ contados do dia sequinte .= data prevtsta no eonrtec:i.rllento, sujci
tar.ã O emitente is lndenizaeões c:abive1s eJQ favor do contrAtante do 
sa.rviço ou •eu• auc:e:saorea. 

• Pariqrafo Único •. Prescreve em dois ano:! qu.:Jlquer .sçio ou re-
c:laaaçao sobre reaponll•bilj.dade por trillnsporte mu!tii!IOd.~al, c:ont•do este 
prazo da data de ent:re9a da carqa ou do nonaq~sinK. dia 4pÕs o prazo 
prav1ato para a reter1da entreqa, 

Art, 19. Todos os cperadorl'!s que ~nterventlarn na movimentaciio 
da carqa aio respgnsiveJ.s peJ.o~ c11spos1t~vos o::le •~çuranç.a, pel.a invio
labilidade dos h.cres, selos e S.l.netes exlstentes nos conteinerets, .as-

&iiD como petlos b~r'IS contidos em outro~~.s unidades de c.arço~~.. àur!lnte o pe
tlodo e- que est:~.vere= sob a suo~~. guarda. 

Parãqrafo único. Nc ca~o de avar111, serií lavrado ~'te.rmo de 
A.varia•, assegurando-se is p~rtes intere:ls.adas o d1re1to de vistorJ.4, 
4e acordo co:a a leq1slo~~.cio v:~.qente e com observ$.nc1a, 1111nda, das e:n:i
pul..ções do contrato de sequro • quando houver. 

Art. 20. O operador de tran•porte multimodal e os operadores 
que int:ervenham na IIIQV1111elltAçio da earqa sê ser~o l1beracbs da responsa
bilidade por pe:r~a e danos em ra:.io ele: 

1 - ato ou fato ifu.putivel .10 e,c:pec!::.dor ou ao destinatiirio da 
e•~·~ 

II - eatr:~.to cunprilllento de disposicio leqal ou de deten:aina
çiio de autoridade pública~ 

III - inadequaçio da ell\ba.laoem, quando imputável a.o expedidor 
da ca.rq&, ObMrv&do o dl.sposto no i so do 11.rt.. l5; 

IV - vicio prÕprio, ou oculto, da carqa: 

V - aana:lic{ó, ealul.rque, est.J.vaqem ou de.llca.rga executados di
Ht .... nte pelo axpedidor, dcst1.natãr1o ou c:onsiq-:rtat.irio da carqa, ou, 
&inda, pelos seus &qe:nte• o\1 prepostos: 

VI - estar a co::.sa dada A transporte e:ra unidade de carqa que 
nio est.C)illl sob controle do operado~ ou que não pO.lisUa documentac.iio em 
ord .. : 

VII - qreve, "loek-out" ou di!iculdh.de impeditiva do trans
porte que c:ate)a !ou. de controle do oper4dor, n.io existindo outro moclo 
da cwaprl.r o contr&to; ou 

VII% - forca ma1or ou easo fortuito. 

i 10 J.peur d.15 elidentes de rt'sponsab:lidad~ pre'!:l.S~as nes:
te artiqo, o operador e seus subcontl:'ataclos set"IJO responS4VCl.:5 pela 
õ~~qravaçio das perdas ou danos a que derem eaus.1. • · 

') 20 As despesas feltds pelo opera.dor de tral'soorte multimo
dal ou pelos subeorttrat..ados para a correç.io de de:teJ.tos 01.1 prevenç_.io de 
risco~ .seriio, quando dev1dan.ente c:Qltlprovadas, ff•~sarcld,.1S pelo contra
t•nte, pelo dest1nat.ir1o ou pelo c:onsl.cnou:.ãrJ.o, eonforr."·e previsto no 
contrato. 

A.rt. 21. os operadores de term~na1s, "'rmazens e locais. ~e 
transboFdo, são etjulpllr.tàos a tram:;portal!or, o~.ssu;n1ndo as. responsabl.l~
dadea prev:~.stas nesta Le1 perante o operador que tenha em:tl.do o <::onh~
c:i~Mnto de transporte mult11:10dal~ lncluslve as d~t depos~tar10, 

Capitulo IV 
OAS P.ENALIDAD~ 

Art. 22. Atim das penillidades por infraçio a r'IOntla leqal que 
di•eipline ~ atl.vldaàe de transporte, poderi o operador de transporte 
1111.1ltl.IIIOC!al sof.rer 11. de 1nab.1.l.i.tação para operar tal servl.co nos ea .. oa 
de: 

I - J.ncll.pac~dade técnl.c:a, çerencial ou inidoneidade c0111ercial 
ou financeira: 

II - desc:umprllflento, re:Lte-rado, das disPOSl.!;'Ões destA Lei, de 
seu requlamento e de normas operac10n<ns expedidas pelo .?cc!er Piiblico. 

Pariio;trafo iin:~.co. A aplic.!!<:io da sanção prevista neste artigo 
ser i antecedJ.c!.:r. ele processo recrula.r, assecura.da alllpla ~efesa. 

Capitulo v 
OISPOS1Ç0ES SOBRE A lJNIDAPf: OE 0\.RGA 

Art. 23~ : cons1derado uru4a~e de carcr.a qualql.ler eq1J.lpamen,tg_ 
adequ.u!o ã unltl%M::.io Ce rr~ercadonas "' serem transoortadas, passive! de 
compJ.eti\ man1pulaçào ell' todas as ;nodal.l.Cadcs de ~r<::~.nsporte lltllizadas 
no percurso. 

Pariiq:a~c Ú'llCC. Para too;los os efe1tos lecrats, a unidade de 
o::"rqa, seus acessõrtos e eou1pamentos espe:c!ficos, desele que lltili:z:ado:l 
como parte intecrante ou quar'I::!O essenc:ta.J.s à sua uttli.tac.io 1 não cons"' 
t:lt.Ue!ll ecnb.slaqe:m, sendo con~idel:'ado:s equ.1.po1mento ou ao::essÔr1o do veícu ... 
lo t::ansportac!or. 

Art. 24. A. un1dade de c.1rqa deve sat1sfaoz:er _<!~:S _re<:~ui_sit.o_:l 
técnicos e ele seour01nr,;a exi.oidos p~.L.SS c:onvencões tnterna.o::tonals rati ... 
fJ.cadas pelo aras1.l, pelas noon.Js le::oats e reoul4nw:nta.res nacionais, 
tnclusive <!e controle fil;c:al. 

Art. 25. Será .l:I.vre a el'!trada e saída, no terrltÔrio nllcio
.,!!!!.c. na importação e n.ll exporc<~cão, ~.1 .uadade de ca.t"qll de qualquer no.-

cionalidade, re.speit,da.s as presc:rtções técnicas estabelecidas pela l.e
qi.lllaç.ão e pelos regulamentos brastleir6's,'observad.as, ainda, quanto i 
c:arqa nelo~~. transportado~~., a leq::.l!õl.scio fiscal e dema:I.& norJ~Laa leqaia e 
requl.ut~t~ntAre,. pertu1enees. 

• Par.qrafo (i~ico. Enqua.nto permanecer no território nacional, 
~era livro a ut.il:~.:z:açao da un.l.dade de carqa de qualquer nacionaU.d.ada 
no transporte domO;stico de carqa, observado o 4111posto no S 10 do art. 
40 • o que est:abalece, i:! !ine, este •rtiqo. 

Ca.pltlllo VI 
DAS DXSPOSlC'O!!S G!!RAIS 

Art. 26. Todos os õrqios da Adldnistrac;io PÜblica Federal, 

en':'olvidos na111 operações de fisc&.Ll.uç.io e dl!ue!Q.baraço de -rcacloriaa 
lln:I.tiz.ad&s ou_mov~nto~~.das sob conhecl~t~ento de transporte lftUlthlod&l, 
coordenar-se-tiO para fa.cilitar e aqlli:o~r a ativ.idac!a de transporta • a 
de MOVl.l!l4ntaçio de c.~~~:rqa. 

Art.. 27. APll.eam-se subsidi&riamente 40 traniJporte multi.o
da_~ ~~- ,J:'ol.rg".a cr.s di .. posicôe.s J:~revistas em 1ei ou requl~nto de tran•
porte, naquilo que nio eonfl1.tarem c:o::. es;.a Le1. 

Art. 2S. O Poder Execut::.vo ~xpediri OIJ ato• nec•••ir~s · i 
e~eeeuc;io desta !.e:I.. 

Art. 29. Esta Lei entro~~ em viqor na d.ata de ,oua publ1cac;io, 

Art. JO. Revogam-se as disj:lOS1r;>Ôes em contr.i:t'io. 

Bra.tlia, 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DO SENADO FEDERAL 

DÉCRETO·LEI N. 1.455 (') - DE 7 DE ABRIL DE 1976 

Dispõe sobre & bagagem de pas~ prooedent.e do e:ctertor, disciplina 
o regime de entreposto aduaneiro, estabeJeoe normas BObre mercadorias 

estran.celms apreendJdas, e dA outras providências 

... --· -· ~· .......... ·- ............ ···- ............ ·- ...... ·- -~ ............... . 

LEI N. 6.288 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre a unlttzaçã.o, movimentação e transporte, incluslve
intennoda.l, de mercadorias em unidades de carga. e dá. outras 

providénclas 

························~·········-····-························-············· 

DECRETO-LEI N. 37 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 
Dispõe sôbre o Impôsto de Importaç.ã.o, reor:;aniza os servicos 

'aduaneiros e dá outras providências 

.......................... -............................ ···-·····-············· 

(As Comissões de Assuntos Económicos 
e de Serviços de Infra-Estrutura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 8, DE 1997 
_(N" 1.069/91, na Casa de Origem) 

OJ.spõe sobre a lmplant.aç:ã.o e a gest.ão 
do Farquo Hlst.órl.co N'ac1onal dos 
Gu-i:f:rar,::qx~s, 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 7 

Art. 1°, a gestão tio Parque HlstOrJ.co Nacl.onal dos 

Guararapes - PHNG, localJ.::aao no Munlcipl.o de Jabcatão dos 

Guararapes, Estado de Pernambuco, obedecera ao dJ..sposto no 

Plano 01retor. 

Paraqrafo unl.co. O Plano D1retor do PHNG ser;á 

elaborado e atuall.;r:õldO pelos Orqã.os do Podar PúblJ.co 

responsaveJ.s por sua admJ.nl.straçào. ouv1da a comunJ.dada local. 

Art. 2'". O Plano DJ.retor do PHNG ::.ncluiri o 

zoneamênto da un.uiade, const.J. tu ido por pelo menos duas ilreas 

basJ.cas: 

I - zona de prese['Võlção, formada pelas áreas lJ.vres 

da ocupaÇão. humana; 

II ::ena antropJ.ca, formada pelas áreas sob 

' .. A nova ~rea de preser.,.açao do 

Patrl•Onlo Histórico do Parque Nacional dos Cuararapes dev~ 

ri se resttinçir ao entorno dos moroumentos, cujos limites 

serlo '·ftudos pelos estudes. técnicos, n:lio padendo a ãrea t~ 
tal e:~~:trapola:r AIO hect 11res. 

Artigo 211 No c111so de se constatar a oc~ 

paçlo efll 'rea comprovadamente histórica, após a nova dema!. 
caçlo, aplicar-se-' o disposto da Lei ng 8.04}, de I~ de J.!;!

nho de 151510. 

Arlicp )Q Esta Lei entrará erR vigor na 

data de sua publ icaç:io. 

Revogam-se as disposi.;Oes em 

ocupação humana. contrário. 

Art. 3.,, A .Adml.nl.:stração do PHNG serâ as••ussorada 

por um Conl5elho formado por representantes do Ml.n~stér:l.o 

Pú.bl:l.co Federal, da Pr-ocurador::.a da Fazenda Nac::.onal, dos 

H.ln::.stérl.os do Exérc:::l.to, da. Prev::.dênc::.a e Assl.stênc:1.a Soc1.al, 

do Plane)amento e Orçamento, e da CIJltura, da Secretarl.a do 

Patr:.mõnl.o da Un1.ão, do In:st::.tuto do Patrl.mõnl._o ___ a_.i._s_:t6_.~;_~_c.Q _ _g _ 

Artist1.co Nac:l.onal, do Munlcl.pl.o de Jaboat<io dos Guararapes e 

da comunl.dade res1dente no Parque. 

Art. 4<>. Med1ante a concessão de dl.r4uto real de 

uso, conformê defl.nl.ç.ão dada pelo Decreto-lel. n° 271, de 28 de 

feverel.ro de 1967, sera assegurada a permanência dos-moraaore:s

que, não po:ssuJ.ndo outro 1rnovel no Estado de Pernambuco, 

comprovadamente resl.dam na area do PHN'G desde 21 dê mal.O de 

1991, 

Paragrafo unl.CO< Não se apl~cam a pessoa.s ]Url.cil.cas 

ae carater soc1al, ass1st~nc1a1. rei1g1oso ou f1lan~ropl.co, ou 

a ~move1s dest::.nados a equlpamentos soc1a1s ou comunl. t.ar1os, 

as restt"l<;:Ões est.abelec1das no capuc dest.e ar't.!.go. 

Are. O Poder Publ1co, por 1ntennea1o <!e seus_ 

orq.ios corr.;:>eeentes, conclul.ra, no prazo de r~ovent:a dlõa.S d.a 

publl.cação desta Lel, levantamento cad.astramento 

fislc.:~-soclal C!a area total tombada ou d.esapropr1ada e a 

del1m1tação da area ll.vre C!e ocupaçáo humana. 

Art. 6°. O Poder E:xecut:l.Vo regulamentara esta Lel., 

no que couber, no prazo de noven t.a d.1.as. 

Art. 7°. E:sta Lel. entra em v19or na dat.a de sl,!a_ 

publ1caçi.o. 

Art. 8". Revogam-se a.s dlsposl.çôes em contrar::.o. 

PROJETO ORIGINAL 

~E•tabelece novos limites pánt. a irea do Parque Nacional dos Guarara~J 

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

Artlgo 1" fica o Poder Executivo federal 

autor lz:ado e establ!lecer novos li .. ites para a área do PB!, 
ceue: Nacional dos Cuorarapes no prazo de 1BO dias contados a 

partlr da publicaçllo desta Lei. 

§ ,. A nova delimitaç:;.o dC'vC'rá ('~ 

c:luir as áreas atualmente ,ocup;Jdas por populaçOes aue já ~e 

encontra• fl,..adas à época da. instJtutçao do ParQue Nac1onal 

dos Guararepe.s. 

JUS T Ir lCACAO 

A demarca~ao ao Paraue Nac12_ 

nal dos Cuanrape:s pelo Oecre~o-tei .nll 68.~27, de 19 de abril de ' 
1971, extrapola os rl!ais limites da área onde comprovadamente OCO!, 

reram as batalhas históricas que inotivaram o\tombamento. 

torn::na<Jon.u, <:":>:.a u.:miU\.d\-"u 

englobou regUles que já haviara sido ç.cuPadas por' populaçOes, que .! 
li se desenvolven~n. 

Com o tombamento elas fica • 

ra11 1111possibl11tadas de receber Qualquer auxilio quanto a infra-e! 
trutura, e •H:III disso, sentem~se hoje, ameaçadas de desloca111ento • 
pela Lei nll 8.04:5, d~· 1990, gerando u• orave proble•a social para • 

cerca de 50 •11 p~ssoas. 

Ora, essas populaçOes niJo o
cupam real111ente a~t ireas Que devem ser consideradas co~no P<!trim6 
nio Histórico e se veetll na iminencia de peroer suas •odestas pos 
ses se11 Que pau isso haja uma justificativa plaus!vel. ' 

No caso de se constatar real, 

11ente • ocupaçlo de ireas comprovaoamente hist6r1cas entl!o se apl.! 

car' o disposto na Ll!i nll 8,043. 

o que nA.o se dl!ve per1111tir é 
que e111 nome da justa e desejada preservaçlo- dos· nossos •onumentos' 

slgnlf1cat1vos da gloria nacional se co.,eta .. lnjustiçu com seres 
humanos, componer'lt~s da populaçao brasileira cuja existênci.a gara~ 

tirá a hist6rla futura do F'ais. 

A~•esfaa populaçao local, de

vidalllente orientada pelas autoridades, poderá Ser a grande respon
sávr.l pela preservaçlo do patrlmônlo e dos novos limites a serem_• 

e-s-taEerec-ii:IOS: 

Sala das SessOI!s, em :21 de -aio Oe 1991 
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LEGISUÇÃO CITADA. ANEXADA 
PEU SECRETAPJA-GERAL 

DA ME&1 DO SENADO FEDERAL 

DECRETO·LEI K '27: - DE 2!l DE F:E:.:VEitElRO DE 1~(;7 

ÚiSpik sVllre lot.l-..:uncnlo urhlluo. rc..<:JkJnsa!Jilid.ufc do Jot..r~or, ooncx..;.sáo 
de uso c <'.'>Jt:U:.O a.crco c d:i oulr~ pro\"idê.nci.1.s 

Art. 1.~ 0 Iat.camcnt-o urbano rc~c·sc por toste Dccret.O·I..cl 
~ 1.• Cot\Sldcrn-se lot~lcnlo urbano a subdiviSão de área cm lotes dcstin:! 

dos à ~!:caÇJ.o áe qualquer naturcz.a que não se enquadre no d1$posto no § 2.· d&i 
1.c art!gO. 

§ 2.· CoilSldern-sc dcsr:cembrnmcnto a :Subdlvisiio de área urbana cm lotes 
para. cillícaç.io na qu:l.l SCJll. npro\'Citado o stsknu V1:l.no o!,Clal da Cld:!.de ou vtla 
sem qu<> se abram DO\'!l.S <t":.as ou logr,;1douros p\.ibllcos e sem que se p:rolonguco:r. ou 
se mod.iilquc .. .'n os er.st.e:1l.es. 

§ 3.· ConsJ.dera-se zona ur!J.o.nn, p:lr3 os fms dí:ste Dccreto·Lci, a da ediúca~o 
conttnua àas povoações, as partes adjace.nuos e :lS ãrea..s que a .cntkno dos Muruo;:l· 
poos, poSSi\'Cl.tr.t.'Ilt.e '-"Cnhn.::n a ser ocupadas por cdl!lc:a.çóes conücua.s dentro do~ 
.5egumt.es lO t de2J anos. 

Ar:. 2,~ Obedecicias as nomt3S gcnus de d.irct.nzcs, a:present.aç.ão de p:roJCto. 
espcc:..ücaçócs J..éc.:J.tca.s e dunemaomus e ap:r0\"2~áo a serem baixadas ~~o B:mco 
Xaclonal d~ Habtta.ç.ão dentro do prazo de 90 ( novcnt.nJ d.I:!.S. os Munictplos pode· 
rão. quanto .aos lot.catnentos: 

I - obri~tar a sua subo:rdinaç.âo as necessidades locais. inclush·e quanto ~ OCS· 
tmaçã.o e uttl.ização das áreas, de modo a pcmtiUr o desenvolvimento local ade· 
quado; 

II - recusar a sua aprovação 8.U'lda q~..:e seja apenas para cvit.a: cxccssi\·o nú· 
1r.e:ro de lotes e<;!m o co~Uentc aumcn1..0 do invcsl..i.a~<:mw--.suOutil~cio e1n oOnr..s 
de m!racstrutura e ,custcto de serviços, 

Art. 3,• Aplica·se aos loteament.os a I.e1 n. i..S9l (•), de lG de dezembro d<~ 1964. 
eqwparando-se o loteador :;.o mcorporador. os compradores de lote aos coad<Jrru· 
nos e as obras de L"l!:racst:rut.ura a const.ru\.<i.O da cdlf1caç.ão. 

§ 1.• O Poder Exccuuvo, dentro de I&l dms r(.>g:Ulament.a:rá êstc Decreto-Lei. 
espec13lmentc quat'ltO à apilcaç.áo da Le1 n. 4. . .591. de lô de dezembro de 19<i4., -aos 
loteamentOs, fazendo, mdus1ve. as nccess:~.rias adapUJ.Çõcs. 

§ 2: O loteamento poderá ser divl<Udo cm ct.apas discnnunadas. a cnt.é:"io 
do loteador, cada uma das qu:ns constttuir:i um cond~minio ç_ue poderi sar d1s· 
sol\•rdo quando da :a.ce1tação do lotcam~t.o pela Prcíe1t.ura. 

Ar-t. 4.• Dasde a data da inscriÇ'ão do loteamento p.3..SSam a mtegrar o do:ni
r:lo publ.ico dc Municipao as '-''= e praç:..as c ::.s área.." dcstmadas a cddicios pU
b!icOs e outro~ equipamentos urbanos, constantes do projetO e âo me!Tfdftat-dcso·· 
cr!ttvo ~ 

tcnt!'~~~~~~~-~ !~~~~~~ â~ ~~~~~~·~~~~~~u~~e~~~~ud~~~:~~~-
~o. qua."'JaO não se e!etuarezn vendas de- lotes . 

. '\rt. 5.· Nas d<'!:;:lpropn:lÇ'ÓCS, r:.l.o SI' Jndc:U7-'l.rão :l.S bcnfelt.Oflas OU .conS1ru
<;:ÓCS r~iizaoas c:n lOtes ou lOtcam.:ntos Jrrcgularcs, nc:n MJ cons1aerarao como 
t~·rr('nos lot<':l.O.Cl~ ou lot.ca\'<"l~. J},"l.r:l !:ns de !nd<'m=ç::lo. as r.lebas ni'!.O inscnt.:as ou 
Jrrc~l:~.rmente mscr1t;a,s como lotcamcmos uru:mos ou par-a íms u:rU~lO::>. 

Art.. 6.· O lot.eaaor, amaa que JO. t.cnha \'e~Jdo todos os lotes, ou o:; v-J.z.mll?S 
s:..o partes lC!:!I.Imas para promo1•Cr açr.o dcsllnada a unpcd1r construçao ..çm ac
~corao com as res;r1ç:ôcs crha:m;uca.<> do lot .... amcnto ou contr:1nas a. quaJ$QUcr 
outras nor:ua.s à<:o" cd1hcação ou oe urllo.p.tzaç:",o rcícrcnt.cs aos lotC'S · 

Art, 7.~ :C inst.W.llda .a concessão dt! uso d..: terrenos pUbli<:os ou P<J.rtlcu!::ux!s, 
remunerada ou grat.un.a., por t.cmpo certo ou Indetcrm.inndo, como dlrcito real 1'<' 
s_olu'\:el, p:lra !ins específicos ee urb:l.ni:zaçâo, mdustrializaçio, ~.-'Ciiíic:lção, culth·o 
ca terra, ou ouLra ulih:zaç-.io de mtcréssc social. 

§ 1.• A concess:lo de uso pod•mi ser contr:u .. a.da por instrumento público ou 
p:.ut.teular, ou por simples timno admimst:ratl\'a, e SC!rá inscnt.a c cancelada. cm 
ll\'l'O Cspec13..l. 

§ 2: Desde a mscnçii.o da concess.:i.o de uso. o concessJo:UriO !rci'rá plena· 
mente do t-erreno p:t.ra os fins estnbclccidos no contratO e respondCt.a por taaos 
os encargos civJ.s, adnu:list.rati\"OS e t.nbuLinos que venham .a incidir sóbre c 
unovel e suns :renda.:s. 

S ~-· Resolve-se a concessão aat.-CS de seu ti:nno, desde que o concéssion.;irio 
d.; ao lffiO\'cl dc:sunação C:tv~rsa. da est.:J.bcle<:J~ no contrato ou tCnuo. ou dc:;cum· 
p~a. d:i.usuia rcsolutona do aJUSte, perdendo. r.l!:;tc caso ,as berifcit.orfãS ac q~..:ãl· 
quer natureza.. 

§ 4,"' A concessão de uso: sah·o dtspoStção contratual em contrário', ·tr:~.n.s!e 
rc-se por ato Mm ter vn·osM, ou por sucC'ss.ão lceiuma ou t.estament.:iria, como os de· 
m:l.l!> dtreltos rc.:.us sól.lre colSaS alheias, ICJ:;lSt:rando·se a tra.'"l::!!erérzcJa.. 

Art. a.• Ê pernuuda a concessão de uso do espaço aéreo sõbrc a super!ic1e de 
t.cr:-enos pUblicas Ou particulares, tornada em projeçâo verticãl. nos t-êrtnos e para 
os íms do aru,;o a."'Jtenor e na !erma que !õ:- rcgulrunentada:'" · 

Art.. s.~ l!:st.e Decret.o·Lei n.:i.o se aplica aos lot.eament.os que r.a data da publl 
c.açio dCst.e ~rcto--Lc: Já esU\'Crem protocol:;.dos ou aprovados n.as pre!cnuras 
mur.o1ci.pais para os qua.LS oonunua prevalecendo a lcgtslaÇ'..ão em vi&"or até essa 

"""'· ?arágra!o Umco. AS ;alt.craçóc:;. dP. !otcarncnt.os enc:tadrad.os no ·(;a.pUt~ dês· 
te ar..lgO esWI.o, porem. SUJelt&S ao ruspost.o nest..c Do..'CrctO-Lf:t. 

Ar~. 10, ~c;te Dc-creto·Lc1 entrará. em \':i!;Ot' na data. de sua publicação, mantt· 
dos o D~retO·Lel n. 58 <• J, dt! 10 de d.ez<lmbro de 1937 c o Dc-c:rct.o n. 3.07$ (• ), dc-
15 de setembro de- 1938. no qu.:o couber e n:..o !ór rcvog':l.dO por C.tsposltivo e~esso 
d<l-s!e ~rcto·Lel, da Let numero ~.591. de l<l de dezembro de 196-í. e dos at-es nor· 
mata·os mcnc1o._nados no artt,:::o :2.• àésLC Decreto-Lei. 

H. Cast.cl!o~Br~nco- ?:csldent.c da Rc;JUbllc::J.. 

rA COM!Sõ:,iO DI:" COSSTITUJÇ,iO. 
JI.'S71Ç.1 {;" CJDADA.Vf,11 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 9, DE 1997 
(N" 172/95, na Casa de Origem) 

Alt.ara o paraoraCo Un:~.co do art. G" 
da Lc~ n° 8.742, ec 7 de dQ~embro de 
1993, que dlspõc sobre- a õr.;·anlzaç.5o 
da AsslS~~nc:~.a Soc:~.al e dã oucras 
prov~der.C:l.ll:S. 

O CONGRESSO NACIO:-<AL dec:eta ~ 

a.7.::2, de 7 d~ dcze:nbro de 1~93, passa 01. ter a segul.nte 

rcaaç:ão: 

"Art. 6". 

P3ráçra:o Un:.co. ;.. UlS~âr:.c:.a coordenadora 

-da Polit:~.ca Nac::.onal cic Ass1stC:nc1.a Soc.::.al 

_ Hi.~té~o da. Prev__,__dCnc.l.a e Ass1.:sténc::.<l Soe::.al." 

Art. 2"'. Est:.a r..e,_ entra em v::.gor na Cata de sua 

publ:~.c..ação. 

1 Art. :3°. Re.voqam~se as_ c.,:.spoSl_ç:õc.s em cont::::-ar::._o. 

PROJETO ORlGINAL 

- Altera o parágrafo único do artigo 6n. du Lcl no 
~8:7.1~. ae 7 de dezembro de 1993, que "disp<ie sobre a 
organização da Assistência Social c dá outras providências". 

{) ( uu;.:t<.'~"' '\..u .. l••n.ll •1..-.. 11,"1.1 

\I!- _I"" __ q_.: • ....: .10 _llM.,~ratO 1111\ú} ,!<, .m U0 da le-r no 8 7.::!. de 

7 dedcLembro de- !C'J"'~ d ~mltl<: rc:d.,..,;âtl 
- \n r ... 

f'.lr:t..:r:\li) um..:u \ fll'-t:tn..:t.l ~•'"rt.!c:nadora ,1,. Poltt•~a 

'\.a..:Hmal (.k \:>~'''<=''..:1.1 -.,,..,;,,,, .: ,, \l'n'"~''''' <la l'•O.:'Icl'Cnc'.a .: ·\:.:.r~,:nct.a 

-H :O.IIt-1{'\TI\ \ 

\ :\kdl(l:J. (11<1\1"'-111.1 u· S!: ,!,: I' de: J.UIC'Ut• ..Jc: 1<>"1:::. C:'-Un_gue l.l 

'\l)m:.Jey•c ..Jo Bc:o:t·bt:tr_..,t,.__,aL.t<~-<!U.II _, 1 C'r n,.:JIH~·., ,' \"'''"'"'"''a ">t•..:•al rn·· ~ 1.:::::<>~1 

.<Htt>ut :t ..:o..trdenac.Jo d.1 Ptlhll..:.l ,,,..:,un;tJ J..: \·.A, ·ra •...::ai ~ presc::ntc: j)(oposu.:.:ão 

"bteu~a ac:1c:quar a tcd.içio da lo::• de: 1•1'}~ .. ,,..,,a\~~~· \lltZa ·.;i;<.) lllllliSienal. :.ubst11u1ndo a 

reterer.c;a ao m<01Sieno C'-llntO p-or """~~t·rro J.l P~~"d~n~··a -: ~ssoslcttct.a Soctal~ 

•)1:'1~-:r>.e·..c: que .1 \1c:Qida Pro-.,~u.a .1nola <."nue ··~ '"!ê•hl., uc: "t.ll P.1s1a o C'•.mseiho 

- ~-hl<'t1.il .J<: ~""1)1<:":'1.:-:J ..,,,,",.ll <JI1 '' ":..:"0 iJ/1 ;,1<\<"J • I ,., ti.!II~O •1U.lk11Jct' du-..,,:l.l, 
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"LEGISLAÇÃO CIT.4DA. ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GER4L DA MEsA 

DO SENADO FEDER4L 

LEI N? 8.742. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispóe .!obre a orpnizaç1o da A..stti•· 
.:llJCJa Soc1aJ e da outras prov1dlnci•.s. 

CAPITULO III 

Da Orga!J.Tzac;áo e da Gestão 
Art. 6~ As açóes na área de assistência social são organi· 

zadas em sistema descentralizado e participativo, constituido 
peias entidades e organiz:aç6es de assistência social abraogidas 
por esta lei, que articule meios. esforços e recursos. e por um 
conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diversos 
setores envolvido:s na. ârea. 

Parilgraio único. A iostãncia coordenadora da Política Na
cional de Assistência Social e o Ministêrio do Bem-Estar SociaL 

(A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 10, DE 1997 
(N" 241/95, na Casa de Origem) 

Revoga dJ.sposl.tJ.vos C:.o Decreto-leJ. n" 
3.689, de 3 de outt.:bro de lS4l - CO
dJ.go de P::-ocesso ?enal, ref'erente.s ao 
exerc:l.c.:.o oo ci:.reJ.to de queJ.xa pela 
mulher. 

O CONGRESSO NAC!ONAL ~ecreta: 

Art. 1°. Fl.cam ::::evcgadcs e ::;.rt:, 35, G seu paragrafo 

únJ.co, do Decret:o-lel. n° 3.689. de J) de outub::-o cie 1941 -

Códl.go de P::'OCesso Penal. 

Ar~. 2°. Esta Lel. entra em vJ.;or !".a data de sca_ 

publl.caçã.o. 

A:t. 3°. Revogam-se as a::.spos:.ç::ões etn contrárJ.o. 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre o exercício do direito 
de queixa pela mulher. 

O (X)NGRSSSQ NACIONAL ·.::ecre-::.f...: 

partiraio único cio ~r~co-::.ei ~g 3.689. <:ie 03 de .,u~ubro d.G 

1941 t~diso CG Pro~e~~o ?enall. 

cont.r~rl~. 

,JUS T P' Ç ç A O 

a mulher 
.::.o ~xercic1o ~o diro1t.o de 

Art. 35. A mulher ca~acia n!.o pederã 

?a:-as:r~dc •.:.:u.co, Ze o l!l4rióo =-~uBIU" o 

con~en"t..imen"C.o. o:. ,1UJ.: ;.od.er.oi ~upr1-lo". 

A ra:z:ao del!lea ace~e:orl.edade da 1n11.Lber em 

desse i:!t<c::oe':o-i.a-i. -:;,ue- .f: de 1.S4l. alem de o pen:samento da 

~P"Cil exJ.s::.r aa. mulh.er ca~ada comport:-'Jilonto próprio do 

po~icao :SeC'Unâar~a. oJ ·:;,ue ill:c::.lr.::-=nt:e :se ·.le-~:~ume do texto do 

~rt.. 35 ~ ·:i.e ~~u ~&r&.i~a::.:;-~-

Zõ e-ssa breve anãli~e jã. ci8iXa ã mostra. 

·lOl.:5 &.:spec'CO.s q:u~ recomena.o.m a propo::~::.c&o. 

=à~;_ua.lizac~. ?O-r ~!l.ee ?roce:se:o de anã.ii.!le:S !.oealizada:s. · 

vem-.se rno.:scr~cio !ll41:5 eiicient:e que a.:s. ~·ropo:~~ta~ ao.s códico:s 

eoClQ w:n todo. PQJ.~ e:~ta.:s Ult:l.mlt.:l dem.4nci~ abor<:i4sorus nem 

.sempre :iru"t..i::fera~ e !:.emPO em <:iel:l.ll:s:.a. como e exemplo _o 

projt::to do novo C:::ôciiao Civil. em trllfDi!:ac.!.o hli. 1114i.s da dez: 

~ano:~. 

mu!.h.er. no .u~.i::n.t.o cia :~ocleca.ce .::on.)Úeal. ·::lirei"t.o:5 iBUal.:s aos 

do hc.mem. 

E.s.se di.spo.s::.t:::.vo da •:on::st:l.t.uicao. que 

::.suaia o::.re::.t:o.s .::, cever-=.s reieren"t.e:s a socl.eciad.e ·::onjuaal. 

eot..O. aaaealhado r~o C.:!.p::.t:ulo V!I do !itulo "./III. :.) c.a.l)J.~ulo em 

referenc::.a tra"t..a Q,. ·:a~nilia.. da. cr::.anç:a • .:!o aaoie.scent:e .a- do 

1.-:iOSO • 

ne.see c a pi tu lo 

=-:ievere.:~ l..A:Ual.ll ao cio mar::.do'". m&.l!ll oce a. oróoria. concubinA o,.. 

nao es~&oelecondo ee f~~al ·ou nAo. 
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~po1~. o ~ 42 do me~o art~ao oeecreve o 

que ~"' deve entender por "eC'tl.dade famili&r". admitindo-a. 

~oc::z.al e leealment.e. ba::~te.ncio pe;.ra. 1.sso que ala\uim viva em 

companhia do própr.ío deecendente • 

..Dea!~i.a :t'orm.a.. alem .cia l.~a.lda.d.e -'Ctre 

l.n'tesrant.e!ll da :soc1.edacic COnJUQ:a.l. se,ia ola fcru~a.l 

cc.ncuoinar:t.a. ~r'(:-ce-no::~ vti.ll.do conchu.r ·•ue n4o mais existe 

o .. caoeca cio ca:sa.l". ne!D a aces.sorl.cdaci.a Ça. mulher e!ll rela.c&.o 

ao homem com quem Vl.V&. 

Ora.. lMI' n&o hli dependCncia d.a mulher ao 

companrioiro com quem vive maritalmente. nem aplicabilid4do do 

Ar't.. 35 

C<;tnstitul.c4o. emoora !lua relac4o com o mezmo compa.nhel.ro 

equl.p,are-ee a. da mulher ca:sacia, então a e:S't.ll Ultima tambem 

n.i!Eo :se podo_ apli<::e.r ~azendo-o. 

infrineirl.amo~ n4o apenae o comando do art. 226. mae, tambem, 
o diep.oet.o r~o a.rt. ;.~ :t& •::.arca. .,;.ue ;>re~c:-<e"le .=.o .1..ru:1l 

cra:"C.amen-co. 

re:st.ando ~a.:e-!.o. o.l.re-:.a -e literalmen'Ce. a"CravO.s cio norma 

~o~en~6 or~l.na.:!a. AiL~l. o comando do Ar'C. ~5. ?Qr zuA mera 

ex.ioti-ncl.a. ll.ter~l. :...sto e, <1p-ena.s por con.st;.ar do Códieo. 

cont:r-:ver.sJ.ae jur.idicc.o 

o:>onto de VJ.~t!l. prât::.co 

;:-roce.s.sua.1.. 

Deputada ~IBK. 
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 

PELA SECRETARIA-GERAL 
DA MESA DO SENADO FEDERAL 

CONSTITUIÇAO 
REPUBLICA FEDERAl'IVA DO BRASIL 

1988 

Tm.'LO 11 

Dos Dmuros ll G~ ftl"fo.oUo(t~-'li 

CAJ>m.l.~ I 

An. ~-·Todo$ s.» t~ts pcr.sr.tc-a 1et. sem .:!iStndo de qualquer naturcu. pr.~nun
dl>se aos ~QS!Ieuose aos e:str.J.ngo:ros ~tes no hts a lnVtOiabthdade <So Qu~IO 
.~\Ida. a hbcrdaOe. :ltguakbde. a~ e a propno:1ade. nos aermosscswn.tes 

1 - homens e mulheres siotgtWI em d.!mtoS e oOnpçócs. rtOii ICnnOJ dcsu 
c Oftltltwç:lo. 

TmllO VIII 

C.V'm1.o vn 
o, F ,_,mt '· tt\ \~1 \.'<.">.. uo Anoc ~"'"I''TT" ~ no • lr)O';O 

""· !26 . . :.. bnttll.t o:ts.: d.1 -.o:u:d."14c. t.:m ~~ proceç:lo do E.S&:~Ga 

qu.,rq:uc~r ~OSE~~~~~~:.::~ ~;;::~'::' cn~td.'\dc f:tnujt.1r ;, .:omnntd..ldc fannacb por 

~ ( 'Os dtrciiOi<.: CIC"o~rc:fe~tc:s .:rt scctect.'1decont\lt::l:l Qoc-.cn::tG.x 1~1-
mente peta tlomem c pc1:1 mulher • • 

. . . ....... ······ ............................................. .--.... . ...................................... . ................... . 

DECRETO-LEI N~ 3.689. DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (•) 

C6dlft1> de hot:es:m Pr:nDJ. 

O Presidcn1c da RcpUbti;a. uundo da aaribwçJo que lhe confere o an. 130 d.& 
Consucw;:ao. Gecreta.a squt.Dte Lct: 

COO!GO DE PROCESSO PENAl 

UVROI 

Do PROCESSO EM GêKAL 

TITULO III 
DA AÇÃO PENAL 

.................................................. 
"n. 3~ ·" mulher c~sacr~ 1140 poder a C'XCTCCT o diretto de (IUC1U ~ conscnurnen

IC do maridO. ~J.h-o ou.andn .-m .. .,... d.-1 .. -~-.ttad.a~oo q~ndo a C:UCUJ. IOf contr:a <:Jc:. 

r-.~.o~to un~eo. X o manQo rc:ew:.u o coascnumcnto. o JUIZ ~a s.upn-Jo . 
......... -~ ~.'."1 ...... -,... ......... .,1911: ................ _ ... ,, .. ,.,., .. ,., __ ,._ 

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

?4 Comissão ae Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1997 
(N° 265/95, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre a destinação do produto 
c!.a alienação de te:r%õl.s dQvoluta.s da. 
União. 

O CONGRE.SSO .tUIC!ONAL decreta: 

Art:. 1'". c:~.nquen~~ por cento do produto da 

arrecadação dacor-ren te da alienação de terras d&volutas 

inoo:po~~ ao patr~io da Uni~o serão destinados ao 

desenvolvimento de proJetes ambientais. 

Art. 2 • . A aplicação dos recursos de que trata o 

artiqÕ anter:~.or far-se-á, obrigatoriamente, em. projatos 

amb:~.enta.J.s s~ tuados na Un.idada da FeC.eraç:i.o onde os imóvo:~.s 

alienados se encontram local.:~.::ados. 

l?arâgra.fo ún:~.co. Nas at::.v:~.dades de reflorestamento 

efetuadas com os recursos de quê t--at:a o artiqo antêrior, 

-sarão utl.l.izadas exclusi....-amante espéc.i.es nativas. 

Art. 3°, A admin:~.stração dos--proJetes ambiêntais, de 

que trata esta Lei, ~erá ser efetuada diretamente pc:üo 

InstJ.tuto Brasl.1e::.ro de Me:l.o A.-nbie.nte e dos R.acursos NaturaJ.s 

Ranovã.veis - IBAMA. ou tnêdiante calebraç:ão da convãnio entre 

aquela autarqu:~.a e as Unidades da Federaç:i.o onde ·se localizam 

{. Art. 4'". O Poder Executivo rQQ'Ul.amentará. esta I.Qi no 

prazo de noventa dias. 

Art. 5~. -E-sta LQ.l. entra em vigor na data de sua 

pÜblicação. 

Art. 6°. RQvQtJam-se as d:~.spos.:.ções em contrir:io. 
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PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre a destinação do produto de alienação 
das terras deYolutas da União. 

Art. 10 )-

Art. 21Z)-

•rt. :SO)-

O COHGRtSSO NllCIONAL DECRETA: 

vc.l.v.l.•ent:o C'e orojcto:s. Cle reflore.st~ment.o. 

A aolicaçic do:s rrcu:-:sc:s.,de: Ol.l• trata o art 

111 rar-:sa-.S. co'i-içatoriamcnte. em grojeto.11 d• n~rlorest.! 

or.ento SJ.tuaco.s na Unit:<~:Ce da F'edera~;io onde os imévei:s .! 

J.ien.-dc:s se eru;:on":ra"' lc=ali::u:lcs. 

mente oelc J~AM.C.-Instituto 6r.u~leiro C!C I'IOHI Ambiente -

ouia e :as l,lnuj::.c:les doi F'ederaçlo onde :se locõllizam 

preendillllltnto.s. 

Poder E:~~ecuti11o re9ular~~entar.iií e:st01 lei no 

pra%o de 'ilO (novent::.) dia:s.. 

' Art. 51l)- Esta lei ent:r:~,ri em viçor n.:~ C<~:ta c:a 

ovbll.c,;,çic. 

.lrt. 60)- RevCl9~rn-se a:s disoosiç~e:s era contririo. 

JUSUFJCATIII.II 

A r;:~riniçlo !li! t~rra:s devolutas fo.i., s;ela ~rilll~irill ve.t, 

ex~licitada, õJt.rav.;s C:õll lel n~ 601, de 18.06.1850. 

c adas a nenhun uao ~Uelicc recta:ral, ~:stsdual ou municioa1 a, tam-

As terras devolutas rcra .. ineorpored•s ao ctat.ri.,enio do 

:assa•. A Un::.lo cabia, apal'las, ;a rsixa ce rrontairoas. 

Ccow·o Oacreto-tei nQ 1.164, de 10.1J4.19?1, retornara,. 

do111lnio da Unilo as te:rra111 devolutlllll situadas na r~lixa de 100 Cccon: 

qu.:i.16metro:s de larç•.:J"a, 1!111 cada lado do eixo das rodo11ia:s j.ií con..:. 

tru!.d.a~, em eonatruçlo cu c:roJI!to na AmaziSnia la9cl. 

Cc111 aate docul'lanto laval, estima-se Que gasscu 

niCI d• Unilo 1.1111• iraa dll tarra.s de, ecroximaC:amante, 31, 

de hae'tara.:., ou Sl!)a, terço do tct:rritéi:rio nacional. 

dom i-

mi1M1Ses 

Hou~te, na raalidõllda, uma faderalizaç!o das ter:a:s g.:Íbl.!., 

c as, CIIIOO!):racando, eonsida:rsvell'lante, QS e:st..ados. 

.11 legis!•ç!o gre~ti oue, auando 11~0 ho1.1ver 1ntere:sse ee,g 

n~raico em. ma11ttr o i.,õvel 11:a mlo co :lcder ~Úbl.ico • .a .alienaçJic 0.2, 

or.:.edade. 

:. cent:allzaç.io dos re::urso:s, ccrém, '"·lillll s,...Jpre orovoe.a 

pouco ov nenl'\v,.. efe!lC "'"!!':.L:il.:.c.aeo: n.a econom.L.a do e~t01Co ou, 01-

o presente orojeto de lel. Par.a tanto, SCl'> (einouenla por cento)' 

dO pr'Oduto da e:recadaçào decor:.e c:!01 .11l.ien.11ç!c dos l .. Õvels e :~er.ilio 

.aol.icacc:s na llllõllanl01çio e impl.ime;.ltaoç~~ <::e crcjetcs Ce re(lores-

t.amentc. 

(.4. Comissão de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂM.A.RA N• 12, DE 1997 
(N" 982/95, na Casa de Origem) 

Acrescent:a dl.SpoSl.tl.VO ã. l.el. n" 6.4514, 
dé 7 de c!.ez.em.bro de 1977, que d:.spõe 
sobre os esciql.os de estudantes, alte-

~ rada pela _Lel. _,_~ ~__JI~~~~g~=març:o 
- de15194-:-- ------

O CONGRESSO NACIONAL decreta.: 

Art. 1°. O art. 3° da ::.e-1 nQ 6.4!l4, de 7 dG dezembro 

de 1977, =m alterações a=escent:adas ;;.ela Lei n"- 5.859. de 23 

de março de 1594, passa a Vi9orar acresc:.do do seguinte 5 3": 

"Al:t. 3°. --~·-·-······-··-················ 

S 3°. Coropête ã. entidade ptililica ou privada 

C<:~ncedente do estágio, co.-n a supervisão da institui~o 

de ensino eEa que o estudante eSteja matriculado; 

f'iscal.J.zar as at:.v::t.da~s do estag::t.á:rio para dar :riel 

cumpr.uc.ento ao dl.sposto noS 3• do art. 1• desta Le.i." 

Art. 2°. Esta !.ei entra em vJ.gor na data de sua 

publicação. 

Art. 3°. Revogam-se as dispos:.ções em contrârio. 

PROJETO ORIGINAL 
Acrescenta dispositivo à Lei ne 6.494, de 7 de 

dezembro de 1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes,. 
alterada pela Lei n• 8.859, de 23 de março de 1994. 

O Congresso N3cional dcxrcu. 

Art. I" O .a.n. 3" da Lei nG <:. -19-4. de 07 de dezembro de 1977. 

com allcuçõcs 3Crescen[uiu pd.a. Lci ri*_ 8.8!'9. de :!3 d.: março de 1m. ~»ossa .a. \'i!,."Oru 
Ktescido do :f.e!.'Uinte par:asr.zfo: 



12 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

§ • :;" Compete ;a entidade publia ou pri'l.·a~ concedente do 

escagio. c::om a supcr.isio d;r. instJluiç.i.o de ensioo em que o 

cs:udantc CSICJ.I. m.~uio:u~o. lísaltZ.Zr as oui .. ·kbdes do estagsirio 

para I:Ur liel cumpnmeruo ao dtsposco no !t :;• do an. z• dest.a Lei.· 

A.rt .,. Esta lei a1tr.1. em \is o.- n.1 dau. de sua publiaçjo. 

A.n: .>" Rc,,.agam·:'õe as disposições em eomrariô 

Os ~asios de eswd;antes de c~tabclc-citnentos de ensino superior. 

de rnsina p!"Cltissio~li.ume de ;!'- Gr.~u c cursos de educaçio cspecW Sio regidos pela Lei 
r{" 6.4ljl4. de 1977. que fOi. resulamenuda pelo Ocaero n'" U4q7. de ii de a~-osto Ce 

198!.. c.. pqs~eriocrnente. alter~ peb. Lei n.• 8 S~'l~ de "':!3 d~: muço de lqc;.c. 

O c~as•o curricub.r c l'r~-.:dimcrtto d~tico-pcd,.tgo~.;co que 
.::omprcen.:ic amidadcs de aprcnchz:~:;:cm soczal. protissional e ~.-u11ural. .ttr.J\'CS das quais o 

cstud;antc pantctpa dt:- smu . .;óc:s reaiS dca ... ·Kb. c de tr~ball10 de seu 1~0 prolisslorW. 

\-isando ;a complcmcntJÇio da aprcndtzasem 

'-
é.s~ con1pk.-mcmaç:l.o o:!C11u:-se na mtesraçlo do estud.:l.me com o 

trciranlefllO pr;otic:o CJI.lC: a escola nem sempre tetn condiçtk~ de olim:cer. bem como com o 

aperti:u;oa1ncnto tec:n1eo-cuilural c ciem,tico que ,1 empresa ..:onced~o-nte ~oloca a )UI; 

claspostç.io 

Na pratica. u ql.le s;: "~ntíca e ,, apfO'o-...-it:uncnto do' oe!l-tudame 

.tpena:s como ma1s um prestador de loetVic;os para. a c.:mpn.').a. distanciarxio-s.e do fim 

e:spec.ll'ico das attvKI:adcs es.ta:;1arias e~ o que e pior. Ulili.u.ndu·!loe da ausênca do .. ·inculo 

cmpceg;wcto entre o estagt.ario e a empresa. par.t n.io contr.u.tr OUiros trab.tlh.adorcs 

necessuios aos seus setvu;:os. 

Tal situ:J.çio oc:orre l.tmbem na AdmirUstraçio PUblica. em 

Empresas de Econonti.& Mista e outras.. quando. utilizando-se desse expediente. rcc:ebem 

os estagl.trios e lhes .atribuem .uividades dlvor<:iad.ts de seus objelivos pn:cipuos. · 
p.us.ando a C::\ercerem funções propnas de funciorU.rio$. E uma distorçio soc:iatmente 

per..-ersa que subtr.t~ os dlrcitos dos trab&l!l.1dorcs ao emci'C!.."'.. rcur:.Mo-lhc:s. õt!nda.. ;a 

poss~biJidadc: de prestarem concursos pub!Kos 

P~ corrigir tais desvirtuamentos da Jq,oiSÍaçio. dupl.amencc 

prCJudida.s .i sociedade. entendemos nec:essario inserir. na lei \~'Cnle. dispositivo que e."'(ija 

a fiscalizaç:.io do pl.tne:Jamem:o. d.J. C"ecuçio e da a"-aliaçio das at~ · dos c:st.t.!:,oiirios 

nu .:-mprC$2.$. r~-onsabili.undo. por es~ t.trelà. nic so .t empres.t. c:onccdc:ntc do 
esu,sio. como .t. mstituí~ escolar dctenton. ela nutneul.t. do estudanu:. 

Pc:ia sisnlfiaçlo social do fli'OJ<:!.O (Ira ;aprc~ntado. pedimos o 

.a.poio dos ilustres P.t.n::s c!cstz. C'.J.S.t. pa<"a as~ apro\'aÇio 

"LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL 

DA MESA DO SENADO FEDERAL" 

LEI N? 8.859, DE 23 DE'-MARÇO DE 1994 

Modilia. dispositivo. d•lAi 12~ 6.494ft', 
d~ 1 d~ det:embro de 1911. ftCCadc:ado·•a. 
alunos dtr ezr.siao np.eia.J o direito .i: puüci
paçlo em •tividades de está~o. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Faço :saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a .seJZU.i.ote lei: · 

Art. 1! O art. 1! e o~ l! do art. 3! d.a Lei n! 6 . .(.9-4, de· 1 de 
dezembro de l(rl'(, passem 11. vigorar com a seguinte redaçio: . . 

.cArt. 1! .... As pessoas juridicas de Direito Privado. os 
õrgãos de Administração Pública e as Instituições de Ensi· 
no podem aceitar, como estagiários, os alunos regularmen· 
te matriculados em cursos vinculados ao ensino pUblico e 
particular. 

. § 1 ~ Os alunos a que se refere o caput deste artigo de
vem, com~rovadamente. estar freqilentando cursoS de. 
nivel. superior. profissionalizante de 2! grau, ou escolas de 
educaç!.o especiaL 

§ 2! O estágio somente poderá verificar-se em unida· 
des que tenham condições de proporcionar experiência prá
tica na linha de formação do estagiário, devendo o aluno 
estar ·em condições -de realizar o estágio. segundo o dispas· 
to na regulamentação da presente lei. 

. . § 3! . Os estágios devem propiciar a. complementação 
do ensino e da.-aprendizagem e ser pl.anejados. executados • 
acompanhados e avaliados em conformidade com os 
currículos. programas e calendários escolares. 

Art. 3! 

§ 1:' Os estágios curriculares serão desenvolvidos de 
acordo com o disposto no § "3? do art. 1! desta lei.• 

Art. 2! O Poder Executivo regulamentará esta lei no pra~ 
oz:o de trinta dias. contado da data de sua publicação. 
.......................................................................... ······· ... 

LEI ~ 6.4~4 .. ele 07 do dezembro de 19 77. 
Dispõe sobre os estãgios de estudantes 
de estabelecimentos de enstno superior 
e de ensino profissionalizante <lo 29 
Gnu e Supletivo e di outras provi<lên 
efas. -

o .. Presl_depte da ·R_epúblic:"
Faço saber que o l:õongresso Nao1omtl e1eoreta e eu sanc1ono a 

seguinte LEI1i· 

Art. ~·-As ~:w.:. .Jurfd1cas de Dfrefto Pr.! 
vado. os I:Jrgios d.a Ad•inistração Piib] 1ca :-e ~as ~l'ns'tftu1ções 
de Ensino po<lea -'aceiui-_. coso est&g-iirios• ··.alunos ·r~gula..!:. 
aente aa.tricul&dos e que venh•• freqdentando. efet1v&=ente. 
cursos vinculados.~· estr~t~ra''do'enSino:p;:;ti'iico ~~ ~aruc-2. 
h.r. nos n'i'veis s~e;ior. prafission.r.lizante de 20 Grau e S.!!, 
pleti vo. 

Art. 39 - A realização do estigio dar-se-i 
mediante terso de co•promisso celebrado entre o estudant~ e 
a parte concedente. coa interveniência obrigatõri~ da inst! 
tuiçio de ensino. 

~ 19 - Os estigios curricul~res ~erio desen 
volvidos de.acordQ.coa.o,disposto,no ~arigra.fo:Z9·do.ar.t. 19 

desh Let. 
·§. 29~· • Os~estigiOs.-:rea.lf;aêlos Sob' a ,.forma óe 

11çio .'éolluft~.t.iria' .. ~~·ti~ isentos ·.t1e ·ciilebraÇio'·-ci~ ienao <l'ê' co.!! 

. ... ---.-- ----------- /1------ ..• ··········--------.·- ... ----"'-' ·:.: :·,·:.---. ·.·.-

(À Comissão de Educaç_ão) 
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PIWJETO DE LEI DA CÂMARA N" 13, DE 1997 
(n., 1.607/96, na Casa à e origem) 

Rev09a o art. 27 do Decreto-lei ne 
3.688, de 3 de outubro de l94l - I.Ql, 

das Contravenções Pena:x.s. 

O CONGRESSO NACIONAl. decreta: 

Art. 1°. Fica revogado} 9 art. 27 do Decreto~lei r."' 

3.6B8, de 3 de outUbro di!! 1941 - ~i das Contravenções Penal.s. 

Art. 2 .. • Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publl.c:aç.âo. 

Art. 3Q. Revo;am-se as dl.sposl..ções em contrãr.io. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional dccret.a:. 

Aré' 1•. Fica revogado o art". 27 do decreto-lei n• 3.688 de 

03.10.1941- Lei das Contravenções Pen.is. 

Are 'r. Esta lei entra em vigor na data de sua public:aç!o. 

JUST[FlCAilYA 

Como em tu4o DlL vida. as leis também envelhocem. A 
realidade soci;!J, em IWI dinimica. toma stm se:ntido J'P=CÔ~ que antes se tmpunham e 
rebela~ contta.•lcsú.idio dos lcgisladotcs. muitas vezes omissos diante dos noVO'Iõ desafios. 

Nada mais de$atllal c, não obstante. utWt vez invoczdo pela 
autcridade policial, pode levar à. <::adeia, CID flagrante delito ou não, c::idad!os ;imples do 
p:l'\'0 c p6r em marcba todo o apuato judicial 

Em seus ~earnentários à. lei das Contravenções Peuais~. José 
Duarte pcekcioos:: • A com::ravcnçio se consuma no momento em que o agente executa. o fato 
constrtutivo da. únpostma. isto é, qumdo medi.antc sorn!égios. ou pr.Btias consêzl~. prediz 
o t'i.tturo ou explica sonhos, É infr&ç:lo evcntualmeDte p:nnanente c pode Mvcr contra:vcnçio 
cooâml&áa". (I) 

Por sua. \'eZ. Damásio E. de Jesus, em. sua obra "Leis das 
Coatravenç6es Penais Anotada.•, assinala que a conduta típica - que configun o ilicUo 
previsto DO d 27, LCP- •consiste cm explorar a credibilidade pUblica. mediante: I) .a pcitic:a 
de oonilégóo.; 2) ~do finmo; 3) expl- de ''"'bo.' 4) !'riria de ati""*"" 
semelhmccs is ~. &plorv tem o sentido de: agir como imp::~Stor, fazer crer naquilo 
que é falso. Os:ujeitoc:m;.n:ga meioscapl2:tS de iludir a boa-fé das pessoas". (2) 

E aercscent:a.. para. maior prccisio de seu eomentário. 
•sortilégio• quer d:itcr, fardo. de$tino, fon;a que orienta os fatos. Piat:icar sortilégiosigaifiea 
empcq:ar objelos que '-= destinam a prcdittr o futuro, fu.er oraç:ecs.. ler cuus e .mJos. usar 
bola.decrútal.eu:. Possui também o scn.tidodeinflllirna vida de a1guém". (3) 

E oportunO. ainda, reportar•mc ao ens1namento de Hei~or Piedade 
Jiiníor ao referir« à rncnaonada contravenção: ·o dispos1uvo em exame reprova a 
e:xplcnçio da ctedulidade de pUblica mechante: a) pr:auc:a de sortilC~M~ que s1gnífia. o uso 

de objecos ~mados a predizer o futuro. SomtCgio .,.em de: sorte. destino. força que pn::su1e 
a. acontedmentos CUJ& causa nio poóe ser âctermlnada; b) prediç:io de futuro: c) explir:açio 
de sonhos. ( 4) 

Resulta evid~te que a ·preaição do futuro", em suas vã.oia.s 
modalidades. ê a "impostura" que o legislador define como "exploração da ~bilidade 
pUblica". A jurisprudencza, reitc=.damente, aponta nessa linha de interpretaç:!o: 

-" A infraÇio configun-se no momcrno em 
que o agente se investe no fato constltutivo 
do embuste. Tomado pelo sottilêgio, prediz o 

- fl.'tUrO e explica os sonhos" (RT 4861309). 

A Cltp!içaçio dos. sonhos. a r.gor. não e mais do que um mêtodo 
attavt:s do qll!.! o paranormal mergulha no ama."th!. Ass1m en~. com lucidez, Clave de 
Otiveint Neto: •A DrCdicão do futuro c a expli'=lÇ!o de sonhos, condutas descritas no prec:cito 
incriminador, nid:a maís sio do qUe c:SP&:les de sorttlegaos que o legas1aa0t" nololVC por ocm -
incluirexpres:samernc no 1ext0 legal~. (S} 

ConeiUí sUa Wlise o ilUstre tnagisttadci: "'A prediçlo do futuro nada 
mais C do que o cxereicio de adivinhação do que esri por acantocer. seja qual for o meio -
empregado; enqcanro a c~plícaçio dos sonhos e a adivinhação cio sentido que ~ ser dado 
aos sonhos, l'3ta efdto de comp:~rtamcnto funu-o", ( 6) 

A doutrina. com enonne prcdominãru::ía. considcm o dom <livinatóno 
como •embuste", "impostura~. "engodo~. Valdir Smich.. ao analisar a. referida COiltn.o;ençâo 
penal. chega ao ~o de: sustentar que, "pela sua oeortincia, peia natureza do bem juridico 
e pela perrurbaç!o que possa causa:r i ordem pUblica. Jll de h:i mwto devera CSW" tipificada 
como crime e no Código Penal Assim. c;> era no Código de 1890". {7) 

Coatudo. a illsia de ~ o futwo sempre marcou o homem. 
desde a antiguidade cJássic:a • pcla \'OZ du p1tpntsas • atê nossos dias,. mediante os maa 
divttsos ~ como a asttofogi&. a qui~ o tar6 e a. c:artom=.ncia. sem út.1ar em 
tmtos ~meios atra~ dos quais 11. para.nonnalidade se nwnfcst:a. 

A u:uologi~ DO dizer de Dane Rudhyar, ê •uma 16::nica de conquista 
da sabedoria. atra.vés da compreensio da. ordem cxistettte na natmcz:a. humana e em 10dos os 
fCD&nenos pen:el:rióos pelo ser humano: é lmllll técnica pm: a co~". (S) Os 
~. que rc:sultam dos e:uudo$ utrológicos. remontam a :CCUios. Ncwtoa -
•possivelmente • maior intc:ligÇncia cientific:a que jâ houve. pelo menos na ciVIlimc;lo 
oc1Gent.l" (9)- tambem se dedicaw. i elabotaç:ão de horósc:o~. como 1$Sinalou o Professor 
Mário Shcnberg ~seus admiriveis "Diálogos~. 

A quiromanc1a e uma tecnica de anüise de comportamem.o e 
desenvolvimento individual. que se ... ale do conhecimento das diversas formações. 
~ e lhiw que se aprcsentam nas palmas das mios. Seu grande objetivo e. pela 
Significação des:.e emaanh:ado de tntços- tio diferenciados, em cada um dos seres hutlWlQs 
-servir de rcferCncUl á a1.'toanal1se e, em decorrênc~ ã propria e...oluçio J)CSS03.1. ( 10) 

O taro. por sua vez. se c:aracteri2a como tt-cnica milenar de associaçio 
slmbóliea. entte I1S vims 1magen5 de um Oll. maLS upos de "baraahos" e o comporwnento 
tutmano. A IISSOCiaçâo das d1versas imagens pMnite uma orientaçlo indi'lidual, pots o 
~ usa as canas do tarô como um meio de colocar o passado numa perspectiva mais 
signiílC!.tiv&. de compreender o pn::scme e de revelar as a.ltematiws que possam existir bO 
Muro.(!!) 

A wtotMncia. · Seguooo- os -CstiuiiOsõs dã matena. ll!o ciifere 
esscnciahncute do tató. Enqumne» este compõe-s.c de 78 lâminas (tarnbem chanurlas de 
arcanos), a cart<Omaocia. w!~sc do baralho comum. e earreute. embora apliarlo c 
interpretado segundo vários mCtodos ( o s1mb6lico. o italiano c o frtnces). constitui um 
"jogo" mais singelo. mais ao alcance de todos. como sugere Maria Lwsa tMs Liesa. em seu 
livro ·ciência Adivinatôria". 

Ma na ..erd:ade, a!êm dessas dimensões mais amplas da. astrologia. da 
quiromancia. do tarô c da cartcmaneia. o h~ busca cnoever - atta:vt:s dessas têcnicas • os 
&tos que ainda. se ocultam no amanh.t E a ;K'Od.iç!o do futuro o que. amiosamentc:. 
pcncgt~e. Nesse: cmnpo ~fico, a pm.nonna!idade abre-se cm !cq~. A rigor~ elo sio ~ 
meios o que impona: e um "dom• que pc:mnte.. a cenos seres pnvilegiados. pressentir, 
......,.,predi=. 

Ê C$$e. aliás, o entendimento dos Tnõunais: 

"Nlo hã que di~·sc a astrologia da~ 
quiromancia ou cutms ~ congCneres. jã que todas 
se servc:m do tmsterioso c prestigio das forças ocultas 
para fazerem sd:ivi~ e ...,.tJCicJOS • ( Revista dos 
Tribunais. Vol. 270, pâgina493,?CirnamCrimina.ldo 
Tribuna! de Alçada de Slo Paulo). 

Nt inteTprctaç!o desse fenôn:eno da "prcdiç!o do futuro" - que 
dcsconccrta c fàscina •, quase sempre predominou uma ... ~~ m.isnca ou claramente religiosa. 
Mas. desde o final do século p3SS3.do, com a criaçio da Sociedade de invest:Jgaçõc.s Psi quicas 
de Londres ( 1882). bem eomo da Sociedade de Envesugaçõcs Psiquicas de Nova York (1889} 
e do fnstituto Metapsíqutco de Paris (191?), as invesngações si~cm.it1eas sobre os 
fenômenos ~psi· aca.banun por constituir um ramo da pslcologia, que trau da percepçio 
'CXtta""$C11SOnal. 



14 ANAIS DO SENADO fEDERAL Janeiro 1997 

Pouco a pouco. por toda pane. muitip!icaram-se estudos sobre os 
v;inos fc:némenos parapstco!ostcos, assun classtficadas: telepaua. clartvldêncla. pn:cogn~o 
e pst~tnesta. Um grando: aCCTVo de dq::oamentos. acumulados por um sem-nUmero de 
CJennstas. cnnquece a tsp1f1~ 'de c:rla uma dessas manifestações: na Europa, na Arnenea 
do Norte, na América Latma (sobtetudo Argentina e Cbile), na annga União Soviêtica e 
dcma.is paises então soc:a.bsus. ( 12) 

Potim o grande tmpulso, sem lugar a daivjda. deu-se a partir de 1930, 
quando Joseph Banis Rhine.. professor de Psu:.ologta na Una....-cnidade de Duke (Carolina do 
Norte. Estados Urudos), fundou o LaboratOrio de Parapsicologia. NAo obstante a riqueza. dos 
fen6menos espontineos., Rhinc ponden.va que em nccessària "a confinruaçio objetiva 
eiopina reqUerida sempre pela lógíca~. (13) 

Para analisar, :i. luz da parapsicologia. a contravcnçlo penal previstJ. DO 

art"' 27 da Lei N'" 3688/41, creio que se ganhará maior clare:at. se nos detivermos., 
pnmetnunente. no fenômeno deoomma.d.o, telepatia. Desde logo, ele nlo se confwlde cm 
nada com a "prediçlo do futw'o", ou seJ• com ~ "pteçogniçlo"~ dado que, em termos 
coac:ei.tuaís. a telepana t "a pettepçio extra--semoria.l. do canteUào da. mente de outra. p::ssoa.~ 
(14). Vale chzcr: é a "leitura" do que outra pesso& ~pensando. sem a intcrfcrCocia dos 
-.los. 

Como IISS!nala!.B. Rhine, se pensou "que a possibilidade de trulsmitir 
o pensamento diretamec:m: de WM mente a outra. sem o uso dos sentidos.. indicaria que o 
homem possui poderes menWs que mnscendero. • meaiJllca cerebral". (IS} De alguma 
foana. as vezes. ocorre a qualquer de nós "captar" o que se passa na mente de alguêm. Mas. 
o pnncrmal logra fzu:ê-lo com matar amplitude e ftequC:ncia. Oscar G. Quevcdo. em suP 

obra "A Face Ocultl da Mente", chama a atenç!o para os vários tipos de manifestaÇão 
telepática: 

~:)"A adivlnhaçio do pensamento: quando o sujeito 
prtte:tde. quer, se esforça para captar o conteúdo de um 
ato ps1quú:o coilsctente de outr& pe$SOa... Esta puecc: 
n!o inlernr no fenómeno". 

b)--rnmsmissão de pensamento: quando p;m:cehaver 
atividade de ambos os participantes. O agente tr:lbalha 
pa.n1 tr.mSmltir seus pensamentos ou contcUdo do ato 
ps~quico ao pempierue e este se ed'orça por capear o 
que llle qoetem transmittr. E tambem no inlbito do 
consercnte". 

c) • Sugest!o telep;itica: sugerir pa.ranormalmentc a 
outra pessoa • adéias , sentimentoS. etc. O pcn:epiente 
capta espollWIC3mente a ideia ou sentimento. Na 
pessoa que parece agcnlC há um desejo consciente ou 
mconsctente ou inclusive interpn:wivo de 
comuruca:r-se ctlm o pen::iptente". 

d) -subjugaçW •-:lepatica ou HT (Hipnose Telep;itica)· 
é um dominio. as vezes despóstico. à distin<:ta. sobre a mente e. atraVC:S dela. is v~ 
tambCm sobre o corpo. a sensibilidade ou mesmo a vida de outra pessoa". ( 16) 

Como CS®:Ye Rhine. a "crença na telcp;nia e, prc)vavelmenle. tão 

antiga como o homem". ( 17} E.studaca com amplitude. desde o sCculo passado. ora envolta as 
nwufcst3ÇÕe$ da hapnose, ora confundtcb. com a propn~ elanVIdêncta.. só em 1934 11 td~~IA 
foi reconheetda como fenômeno aucónomo:"quando J:i estivamos drspostos a admmr .a 
reatadade da petCepÇio clan\lldente. ncs convencemos de que tambem a telepatia era wn 
feDêmetlo comprovado, Essa. c:onvicç1o se baseava mteuamenue nos resultados das novas 
e:cpc:nCnc:i:as". ( 18} 

A.fom a que a literarur:a acumulou, ao longO dos tempos. sobre o 
fenõmeno telcpauco. as expcuÇEK:tU de labar.uóna avançaram na sua comprovação: ·o 
metodo ge:a.lmente empregado era .i. base de bar.a.lhos de jogo ou i base de nUmeras. O 
experimentador Ta olhando cartas cu nUmeros e o pemptentc tratava de avenguar·lbc o 
pensamento. Algumas destas expenCnc:tas se realiwam estando expcnmentador e 
pen::ipiente cm quartos dtfetentes, para CVIW todo influxo sensonal. Esle mC:todo tinha a 
vmtagcm de se poder usara nwcmauca no calculo de probabilidades·. { 19) 

Os metodos foram diferentes. aqw ou ali. mas as exp:nências (na 
Inglaterra. nos estados Unidos. na França, SUC.Cia. Polõnta.. Alemanha e RUssia), revelando o 
fc:nõmeno telep:attco, eram· altamente sJgntficatrva.s, segundo o c..ilculo de probabilidades". 
(20) 

Retomo uma afirmação antenonnente feita: a telepatia não se 
confunde com a prec:ogruçio. O lelepata não faz predtção do fi.lturo: ele apenas "tê". sem que 
se w.lha dos senudos. o que outra pessoa esta pensando. ou lhe uansmate seu pensamento. 
conforme as vanas modabdades telepal!cas.}Bem definido este aspecto. coloco a segtnnte 
questlc: suponhll-se que um ctdadlo, CUJ& pai.a.nonnalidacle se Jimita a t~lepatia e que, 
cn'o'Oivido no &scimo desse fenômeno. receba. pes$OaS que lhe indatmn sobre o que lhes 
reserw. o futuro. Pam:e provàvel que as consu!tas n1o sejam abstratas:. C tWW'al que, 110 

conuârio, elas se casem ts próprias asptmÇ6es dos consufentes. 

Nesse cont.e.xto. como agtri ., telepata. que se acn:::dita dotado do dom 
d& preçogniçio? Del:dc logo. nos ~imites do que e:uaaeri:r.a a sua paranormalidade. ele 
apenas "lc• as asptmçôcs de seus clienteS c que se proJeram no amanhã. Acaso tem. dessa 
forma. -previslo o futuro? Cem cc:te.za n!o~ mas tera. com honesttdade. revelado em voz alta 
o que se p3SSa na mente dos ctdadlos que lhe tnda~ sobre seu destino. Pode-se dizer que 

o paranorma! - crendo predtZer o futuro. quando na verdade apenas capta as aspitaç6:s mais 
recõnditas · b:p!orou a "credulid:lde pUblica~? . 

A negativa, a todas luzes. se impõe. Como assinala Heitor Pied&:3e 
Juruor. ~ "elemento subJetlvo do tipo eonslste no dolo, vez que a vonu:dc do agente é dirigida 
no senttdo de abusar da credulidade pUbhca com qualquer Impostura". (21) Ora, se 0 
telepata. ccmvenctdo de que desvenda os arcanos do futW'O • faz suas predições, c evldeatc 
que não tem o "animus" de abusar da credulidade pUblica. Pode-se :t.q;umentar que. ern 
defesa do agente. cabe rnvacar a boa-fê:, fundada no "erro de dlreito" ~ no an'" ga da 
Lei das Contravenções Penais, Mas, como comprov.i.-la? Não ._qo como possa a Jus:ôç:a 
di:ninguir ql!8ndo se dã a " leitura telep;itíca "(configurando-se • ausê:aeia de dolo) c quando 
o cano mame. recorrendo à fantasia. explora a credulidade ~~ie:t. Salvo que, ignoc:ando um 
século de estudos dos fenômenos parnp$lcológicos. ameia hoJe se sinta com autoridade: para 
~v a iacidêacd da telepaua. 

De todos os fenõmenoo parapsicológicos. o mais fascilJan,te. a meu ver 
- ê a ptttoguiçia. Ou seja: a .. capuçio de wn fato futuro que n1o pOdC: ser cimhc:c:.ido px
inferêneia lógica". (22} Rompendo I:S barreiras do espaço e·do tempo, quem seja dotado da 
capacidade cfiVInatória. antecipa-se a ocorrências que ainda rdo foram engendradas sequer no 
~emo. Como aceitar esse fenômeria que espanta? Se a telepatia e a clarivid!nci.a. que 
se venficam no campo extra-sensonal amda hoje enfrenwn ~ em aomc: da 
ciCncia, que dizer da predi>;Io do f~ - revestida. do ntistirio das profecias, ao ioago dos 
tem~ ou submetida • com~ ~m~ POSI~os de pazpsieologia? Nlo 
adm~ • portanto. que o Jegi:slador haJz constderado. sem moas tintas, que a Jribca da 
predição do futuro confignra embuste: e. como tal , é passiYd de. pena privativa da liberdade. 

A Lei das CotJttaVmções Penats. em seu an- 27, também faz ref'crbcia 
à "explanaç:io do sonho~. como elemento constitutivo da figura ~ítuo:sa de elCploraçlo da 
•amwidade pUblica". Ota. como é sabido, desde a revoluçio oentífiea que Freud e Yuog 
~. * bunwtidade, «:' sonho passou a ser um elemento i~ ~ a &Btlise 
psicol6gie&, proeurzndo o tntérprele ·l!mlés da significaç!o dos &uls telembados. prcr:tsar 
o que é relevante pua o sonhador. Nlo é dessa •expbnaçio do sortbo•, vise&. do J.asu1o 
psK::oanalftico. que o legislador. se importa; mas daquela que, projaando amcvis6:s,. 
configura a. rigor o fenõmcno da precogruçlo, 

Com efeito, em meio .is. idéias e cmoç&::s õo esmóo oaf:tko. imageas 
de sucessos inesperados se projewn numa clam vislo pmnonitória. Os exc:mplos. 
signif~e~.tivos alo faltam. Va!e lemlnr qllC Yung. repe:ticlameiiEe, citou: o caso de um 
aJp!nista que n1o levou a sC:rio a. interpretaç.!o de um sonho • que ele lhe fazera .. no qual se 
sentia um •txtaseao escalar. tna1S e mais. uma montanha, aiCqucentta.vano ar vario•. 

Embora Y uag, com toda a sua &Uioridade. =h& insistido pua que o 
sonhador levasse consigo dais guaas nessas expcdtções, segwndo-lhes a liderança, o consetfo.o 
nlo foi observado. N1o tardou mwto. o alpinista "rcahzcu o sonho• e rolou escup& abaixo, 
morrendo como lhe fõra advertido. 

Por sua vez. Cicero nos conta que "dois amigos chegam a Megara e se 
alojam em casas distantes:. pela noite um morre assassinado. euquanto o outoo, em sonhos, 
ouve a voz de seu amigo que clama por auxilio". (23) 

Lord Bacon. o paj do mCtodo experimental. nJo titubeia em afumar 
que a "pm:ogniçio" ê uma fonna de "prediç.io natural". Diz ele: "A mente, sem a ajuda de 
sinais externos, adivinha em r.u:!o de wn POder íntimo QUe se manifesta. na maioria dos 
c.asos. durante o sonbo. nos Cc;taSeS e nas prox1mtdades da morte. e muno raramente quando 
se pensa desperta• (24) 

Ê canbecido o sonbo-,.dramatico de Abraio iincoln: de se vitt. a si 
mesmo. mono. na Casa Branc. enquanto eh velado. N!o identificando de imedWo quem 
era o falecido. persuntou: "Quem e:st:i mono na tasa. Branca?·. Um soldado rc:spondc:u.lhe: 
•o Presldentc. foi assassinado'". E ouviu, coafcrme coma K.C. Wbeu'c. "um grito de dor tio 
enonne da multi&o, que acordou". {25) 

Esse sonho. realmente premonitório. detMe poucos dias ames que 
Jonh Wil\:.es Bootb disparasse sua pistola contra Lincoln. Mas, na notte IIJ'Iterior" i mane. o 
Prestdenle também uvera outro sonho inqutetante, que ele contara aos membros de seu 
Gabinete: "Eu pueeia cstu num na\11o s.mgular, indescritível" , disse de. •que se movia com 
grande ta;Kdezpara uma pra.ia.CSCW7l e indefinida Ti~~ecsse sonhoextmoniinirio Da véspera 
de Antietam, Stone River. Gettysburger, Vic:ksburg~. (26) Scgtmclo o pcóprio Liocoln, o 
esttanho sonho "pn::ssagg.va boas notictas~. Naquela noite, como das oua:as \ll2eS, o sonho 
cnmpriu a funçio pn=:ditiva: mas. já cntio. c:nr. a tragedia que se .abatia sobre c!e. 

Na litm.twa panr.psiCOlógica ê grande o número de paranomWs que. 
desafialJdo os eMhecimentos czenrfficos consoliMdos. ousam anteVer o futuro. NJo me 
detenho em Nostradamus. CllJaS profedu já eQmprovada$ d1o credtto as que esdo por 
re:aJizar-se., pelo muito que Ji se escreveu sobre ele e suas antevlSÕCS. Vale rccord:ar. no 
entanto. a extraordinária 'VIdente Vang:a Dim1trova,. CUJa cegucu2. dos olhos contrastava eom 
a ~a com que o futuro se desnuda lnte :sua víslo puanonnd. Segundo Sbeila 
Ostnmder e Lynn Sh.roeder, Vanga. é considerada em pe de iguald:ade com Gcrard Crci2t 
(lJtn::ch<" .. Holanda) e Jeanne Dixon (Wasbingt.on). (27) 

À falta de informações alualizadas. se ae:uo Vanp Oimitt'OVa ainda é 
viva, constdero de meu dever referir·me a ela no tempo presente. como consta da obra dos 
menc:iocados autores - •Lt parapsicologi& em los patSCS socialistas" -. emboca sur ediçio 
inglesa remonte& !970. 

Os depoimentos sobre a. paranonnalidade de Vanga Dimitrova -
amphrmente estudada pelos Institutos de Suges;tologra e ParapsfCOiogia de Softa e de Pétrich, 
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na Blllpria. sob a. lidemnçl. cientifica do c!t. Ciheorghi I..órmov, s1o espllltosos. De acordo 
com Sbc:ila Ostrander e Lynn Shrceder, a •parte mais assombrosa da auvidade de Va.nga e 
seu dom de preve: o futuro atê WM distância de duas décadas. Nem ela nem aqueles que a 
~ têm. gendmen:e. o meuor interesse cm conhecer o destino, pon:m a vlsio • c a 
prediçlo conesponc1er.te- lhe vem espontaneamente•. (28) 

Nos meac:ionado$ instituiO$ de Scfia e Pétrich. uma "trimaaa de 
es:pecla(istas dedicam-se a estudar o caso de Vanga e suas im.C%1SBS faculci&cks supqnonnais, 
empregando o eqtnpamentO detrõnic:o mais modemo e aW11Çado•. Vale cotdiar, portamO. na 
o;mclusio a que chegaram CtS autores qi)C venho ciwxio: •Esta pitonis& de TrXia. conforme a. 
docamc:nt3Ç!o obtida em Sofia, cheg:$ a 80% de .certos em média. tinto em ldaçio ao 
passado quantO ao futuro•. (29) 

Tlo grmde tem ,ido a signifícaçlo de V(UlgJL DimiJrova,(incJusivc cm 
st.m co!..abonç.1o com a pclicia, aciivi.nhando .. a verdade sobre mortes violenw") que, cm 
1966, ela "se converteu na primeira VIdeate empregada por um Estado". O registto, de falo, 
impressiona pelo que há de insólito: .. ademais do saUrio e a.sa. o ga'JQOO a prove de dois 
auxilian::s e um grupo de pessoas cspecializ.ada.s. em cntn:vistar, prniamcnte. os que a 
bllSCam. para consultas. De forma complementJT e para estudar o fenômeno Vansa,. se cnou 
cm Pétnch wna diYJs!o do lnst!tuto, eqwpada cem laborstório c tudo o mais que fosse 
ncc=ário". (30) 

A vidc:ut:c Jeanna Dixoné outta paranonnal fa.ntástica. Tmto c:apC& as 
mensagens da futuro quanto revê, com preci:sio, o que ficou DO J.'lllSSI.do. Washington 1cm 
SJÕO para ela a grande ceruL Embol'a se detenha na. anális.e da "bota de cristal", suas 
precbções resultam.. o mAlS das vez:es. de visões que lhe OCOt'len1 c:spontjneiS ou do simples 
contacto tisico com as mãos. E. curioszmente. projetam-se sobre acontedmeruos de grande 
alcance politico ou de inventos carac1erizados pelo r.vanço tecnológico. 

Nio conheço esrudos clentíflCOS sobre a paranonna.lidade de Jeanne 
Dixon;. mas o relato de suas v:idaDCias. escrito pela jornalista Ruth MontgOmery. é uma série 
lntcmuná.vel das quais n!o se sabe o que mais espanta. A obra a que me retiro· "La. bolJ. de 
cristal"- escrita em 1965, tslo me permrte ter claro se a scnhoa. Dixon llinda csd. v:iw; o que 
m<e obriga. a cimr os falos confanne a tempotalidade constante di:' s= biografia. 

A ~çio mais famosa, pelo impacto produ:r:ido, ~ a que prcmmcia. 
S(:tC anos aw:s,. a morte .do Prcidente ]o~ Kennedy, que se daria a 22 de DOYC:mbro de 

1963. Como lhe era habtum!,. foi ela=. e diteta. em sua dc:c1a1tçlo i rcvi$ta ~· (de 
11/marça/56): •um pres1dc:'rte democrata, de otbo$ azuis, que 'Vida ser eleito em 1960, será 
assassinado".(31) Por todos os meios a seu alcance. teatoo atta\á de p:tSODillidsdcs 
inl1uentc • já is ....,.., C. ttagódio • dissuadir o P=;donfo Kcmody de ,... vias= ao 
Texas. Aos que levantavam dUvidas. Jeanoe Dixon insistia na sua pred:içlo: •coatiDUD veado 
um grande: ataúde que entrs na Casa 8rsncL Isto significa que o pesidcutc sert mono fora 
do Palác!.o c que seu coq:o será ~ali para que lhe sejam pn::mdas as honras tünebres 
naaonais". (32) As visões sucedJam-sc. cada vc: mais nltid&s em seu significado: "Em 
qUillquer lugar que esteja vejo a Casa Branc~~. c uma nuvem tqta flutuudo sobn: ela. Algo 
tnigico v:.i acontecer toso nws". (33) 

Jca.nne Dixon era atnda muito jovem quando, cm fins de 19-44, foa. 
ch:mlada lXII'" Roosevelt à Casa BranQ. O Presxdenle ~ sem tcbo;:os qt.ntos 
anos aínda tULha de vida. A resposta foi direta. cruelmente çl&ra; ":seis =c:ses. ou talvez 
menos .unda".(34) VoltoU a vê-lo, em mc:ado$ de janeiro de 194.5: rcltt:rou-llic a 
proxunidadc do fim inexorúvel e predlssc, para cspsnto de Roosevelt. o advento da Clrina 
oomurusta. e a Amenca envolta cm sangue., nas lutas fmricidas de c:ari1a mcional. Na 
verdade. antes que o prazo se tmdasse. Rooscvel~ morria. f'ulntinado px um derrame 
~em Warm Spring:s. às V'CSpel'3S da ConfcrêrJoade San Fraocisco. 

Em seus artigos , no "Daily News", Ruth Montgomery foi ~ 
a cada fim de IICO, as ~yões de JCU~S~C DDton. Dc:staco algu:tt~U: • dciç:lo de~ 
c sua reconciuç:lo ao )XIder. a den'ota de Churclrilllogo após • fim da n Guerra Mlmdia1, 

quando md1cava que os u1~cse:s o consagranam nas urnas~ o assasstnato ele Mabattna 
Gandht. prcdtto sets meses antes~ o desastre acreo na RodC:sia. do Norte, no qual mcxreu J)ag 
Hammaric.jold. Sccn:uno Geral das Nações Un.das~ o sWcidio de: Marilyn Monroe. em plena 
zscenç:io de sua carreua artiSttca: um sem nUmero de &tos. que pelo renome dos 
personagens. N:o pocham escapar ao cnvo da Optn1!0 pUblica. confirmando ou nJo os accttos 

das PredJÇÔCS. 

Cerb. vez, em pleno programa de televisio da NBC. Jcannc: Dixon 
predisse o laaç;uttentodoSputntlc "Uma bola de pata auzari o~. Duáa wlta• Tc:m. 
e vo!W:r.i i RÚSS!a. atemzaodo como wna pomba. da pu: sobre a cabeça calva do bomem 
i:Ja:ix~ .e srozo". (3S) Emva -presente Joseph J?avies. reconheado upm em assmnos 
soY:!et'ICOS, que protestou de pUbhco coniill o que lne pcuecd. am absurdo; assim como cotm:a 
!S previsões feitas. na mesma ocasilo. d:1s succ:sslvas mudanças de poder na Uniio Soviética 
de cntio: l'dafc:nkov. Bulga.nJn. c Kruschef. (36) 

Enfun. se os fatos não bastâssem pua alertar o dom divinatório de 
Je:onnc Di:~eon. ll palavra amonzada do dOutor Rio:tmwl o faria:. "Suas 'Visões se produzem 
em um çana{ ma.is alto que o de qualquer v1dente'ou paranomW que eu .tenha itr«:stigsdo, 
mcluidos os estudos que fiz de munas pessoas dotadas que viYcram clursntc os últilnos 
tresentos anos". E condui, linhas adWite: ~ "senhora Oixon. pn:\11! tllOCteS. :ueimemos e 
acofltectmcntos de ressonineta mundial e de valor histórico". (37) 

Agora as manifestações espoatiDcu de ~ i: impor:lml:: 
de.stacar que. à semelhança das pcsquisa:s sobre relepatia, R.hiDe realizou nm teUHnimero de 
testes preditivos: consistentes na tuefa de predizer • pot quem fosse datado de 
paranormalidade pro:agnitiva - a ordem em que fiCariam • as csrtas depois de anbca1hidas 
determinado número de vez:c:s ao c&ho de um tempo, pR:-fixado•. (38) 

Segundo Rhinc, as elq)Criências eram •estatisticameat muito 
$~ficatJ...as. Certamente, esses resultad~ sugc:?~-~ ~çlo. pois n1o havia difcrc:nça 

apn:ciávcl no:s acenos ao ser emmciada .a ordem das cattts. unto se: referisse ao ~ 
quauto ao futuro". (39) ~entretanto. a dUvida de que o embanlb.a.meuw puciesse 
estar sendo influfdo pelo pannormal ~ contribuindo pua colocar as cartas de mmcira que 
coincidissem com a lista das ptedições jâ feitas c ~- (40) Oianu: da bípótese da 
ra=pçio cxtrast:nsorial. foi substituído o cmbara!hamento mmaal pelo mcclnico. xm que ~ 
dip-se !XIr fim ~ altcnssc a. significação dos resultados anteriores.( 4 1) 

Nlo me alongo mais. Em síntese. valbo-mc da. abalizada opini1o do 
Pad:c Oscar G. ~. SJ. , em SUl: obra •A Face Oea!ta. da Meutc•: "Hoje em dia a 
pn::cogniçlo ~ U.'D fato indisc:utf"~el. Nenhum p;npsicólogo, nem. cicmista algum com 
conhonmento de causa pode propor a·menor objeçio à pn:c:ognjçlo. No cçítulo em qoc 
expúnlwpos as observaç&:s part.psicológicas sobre PSI-GAMMA cm geral. aderimos o 
testm!.unbo da ciéxis que se teferia. tamtx:n: à pm:ogniç!o. Os sisf;l::mas ~ na 
c:xpaaucntaç:io. do pomo de V1St& estatisbco, for.&m malisados por espc:ci:alistu em 
cs:.tfstíca ma:t:cmatie&, especialmente no C~ ~ de lDdianipolis e DO 

- !Jrt<mo:Kmal de e...tfstiçaMat=àri"'"· (~2) 

- ElrlU!>. ..,.,_.,;oall~· referido Pocb"e Oscl< Quc.odo (6<soocodo 
especialista em pmipsícologia} •poucas ~da QuimK:a. da Fisica.ou de oat:u matérias 
CSWio tio bem de:n;onstradas comç -~ _y;niadc de que existe a prc:cagn;ç1o p:rapsic:ológica". 
(43) 

Vale acentuar que também no Brasil. a'CJCCDtelceme, os Wrio:J 
aspoctos di pmnannalidadc s!o estudados cem rigor c:ien:tifico. Dcotrc os especialistas • 
que poderia ._,......._ destoco o -o Pa<he Oscu GoaçaMs - Quc.odo. SJ. 
! ............. an H,.,._ pelo "Ccatro Suporior de Esludos CUssóoos" de s.1omo1a. 
~ cm Comilla>, EspaW; ""' T"""sia pelu FICU!dodco Tcol6gicas de Comi!U., 
Espuah.. e de Slo 1.eop)ldo. Brasil. Além de confcr!ncits no y.ts c cm ootros c:::cntros 
culturais, publicou as sesuimes cbrtt: "A Face Oculta da Memc", "As Fon;:ls Flsicas da 
Mcatc"' (cm doís volumes). "'que é ~ogia· e "'CuraDdcirismo um mal ou am. bem r 

Por outro 1ada, ma!tiplicam-sc., entre tl6s,. os cons:ressos - n10 tiRt de 
lmbito ínr:crnK:ional - os semiDírios. as confcdac:ias sobft: a tc:mábc:a di selepltia. 
~~·~ Arevisla"Pw-".de""""'......J.pub!iea 
......... -. - da qual .. pode ....,..,.,..w • riqucca de ........ dessa 
'*WeD. E livmia c:speciali:zsdas. cm Slo Pattlo. como a "Horus• c a "Zepak•. coloclm ao 
ak:ace da lettor C1CDb::SIS de o1x:as. aciocais c t:stn:ngeiras. sabre • maáia cm refctfDcia. 

Coato se nlo butusc essa ~ culturaL Dilo bi rerisb. ou 
jCirDil do pais que do roc:noc ~ para. os horóscopos. E na praças. nas e:apwais e nas 
cicWcs mais~ cm mesas distribuídas llvn::ment:e. os pcaoormais .. J&m mio. põem 
cata, jopsD búziot, enfim fazem wicr seus doas divinatórios. A cada fim de aDO. as 
1devia&:s conccdc:m. r.rso 1cmpo a ~ ~ as '"prcdiç&:s do futuro• que os 
paaonnais de maior renome enunciam. À xmcfhm;:a. çomo }à vimos. do que oeorrc em w--. Como ,. ;.,.;fico. ...., qmdro de O<citoçlo exp!lcib. • da oocicdode e dos 
.-idodo póblkoo • que os poncws posoom """'""'"" prend<ndo. em floomtte 
c:oattadiç:io. os par'llJIXtiWs mais modcsrDs. invoca.ado a lei cias Contrzvenç&:s Pcr:lais? 

Revisa:Ddo ajarisJxudi!Dcil clwna a atençJo o número de ~que 
~ efearam cm sa!vaguan:ilr i·~ pUblica• e~ ver com que segudDÇ&os 
magisaados., cm suas SCllb::nÇaS ou acórdios, n:da:z:c:m ã im;lostura a manif"St:aÇ6cs de 
pumorm.alidadc. atados ao lCXlO cxpn::sso da.'lci como vcm.dc iaqucs:iocivd. 

Nem tcqiiCr se reclama,. em muitos casos. a. habitualidldc do fal:o pua 
qar: ~ coafigure a tndXioaada. contm\'c:nçio. Nem tampouco se exige que o n:u tctlba. 
- quolqucr- ..-ia~. como se p>de ..m;aor oa opPliJo de ...........,. 
juristasena~d&j~ 

- •~t. conuaW;QÇio do ~ 27 docstalUto especial do 
aite ii sua tipificaç:lo o pe~cebitlaerao de qualquer 
....amagem pceunijria pelo ageate. O elemento moral 
tmdc na vontade direta de abusar da cttdulidad: 
pública". Tribunal &: Alçada Criminal, SJo Paulo, 
Acórdlon•147. 

PodMe dizer que. nlo obsUnte a passive! veracidade do fenócnc:no di 
pm:ogniçio. nio faltam argumentos em eontrário. com autoridade cientifica. sobretudo entre 
os profissionais da psicologia. NeSse contexco, por que haveria o legislador de desproteger • 
cmfu.lidadc pUbiica. expondo-a. aos abusos da farsa. do engodo. da impostur:l.? A esse 
qucsrionamemo, sem dUvida legitimo. c:ahe em ~ uma indapçio nio menos 
proccdcntc: diante do fenómeno da pro:ogm:ç.to - cm 1om0 do qu.ai se a..-olumam há cem 
anos os estUdos cicnti[I(XIS -como pode a justiça. que n!o dispõe de meios paz. neP·Io M 
modo axiomitico. amdeRar a .alguCm talvez dotado de energias c:spcci.ais, que lhe p:;rm.ilC:m 
antever o amanhl? 

É verdade que a pueomWicbde. em suas divmu nwUfestaç6es.. alo 
se expn:s:sa como um fc:nOmeno coast:anle. Pottaato. por nws esttanho que pareça pode 
alsuém estar. cm dado inswne, na plenitude de seu Rdom~ e hotudcpois. c:omo SC:at;IISO lhe 
ciiminuissc a com:ntc sensitiw. jà n1o etm'CVCr cs faros que: se escondr::m ao fi:turo. Essa 
car.actcristica capricbosa, porque aiada nJo se conbcccm ss leis cicnti~ que regem a 
pm:ogniçlo. pode levar & cag:mo o próprio agente puanomW. Vale dizer. expô.lo a erro. 
~que blja o R.artimus~ &: fraudar o di~ ctt.: acredica cm SUl.~ .dMMatória, 
sem que e:stc:ja a explorar a credulidade pública. 

Sup:xxto.se a bipótese acima fonnalizada. a Justiça. sem amena pua 
ClpCU' e disr:iapir • rea:1idló: do r~. presa. &O texto di. lei e ' prt.r4 dos autos, é 
levada a dia: semcnças injusw, além de intrisccamentc n:tróg:ldas diamc de utn novo 
mwtdo que~ cxpendc cm ouu.s ~ 



16 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro I 997 

Nlo me resta. dU.vidl.. em face de: tudo que venho disocrtc1do e 
argumentando, que a contr:I:VC11Çlo pcrud previ"StB no are" 27 da LCP. jj nllo tem sentido. 
AliAs. C o CIUC sustenta o orof. Ol.avo de Oliveira Neto em Seu$ "Comentários ã Lei das 
Comravençoe:s Penais", referindo-se • pr*ric:a da pcediçio do futuro: "o conccito de ilicitude 
~Ido peia sociedade deve .ser reestudado, tomando cais Wos &tip!cos. Ora. qualqtM:T 
jomal de gmde a~ anancia hoje. àS ~ semços de exccuç1o de mapa &Str~~t, 
prc:dJÇ6es do fururo mocbamc lcmn de mlos.. de bU:rios, da bom de café c outros métodos,. o 
que <:OSMt'.: ooocrc:r Km qus.Jqucr c:aritcT de tiep.lidzlde. Pode-se &lé dizc:t que tt'oCnOU-SC' 
umamsrua, em nosso melosocW, tus prttxc:as". (~) 

Cabe ainda tm:tsc:::n:ver, como endosso a tese que sust~:nto. 0 
ertli:Ddimemn de Marccfo Judun Unhares: "A exptoraçto da cro;iulidade púl..:la. é 
c:oau:a'oalÇio c:tYOlYcrtte de cliuMas que. embora tnspiradu por valores morais e socWs., 
itxfk:a a DC:eSSKiade de: sua rcfonnulaçlo, pelo mcaos pll1'Cia1. em n:iaç:lo a. cc:nos àngulos 
dc:sccrna.dos pela norma. pen:.l, toma:ndo-se sc:c:undilU a mtervenç1o da justiça ame a 
pn:docniaante manifemçlo popular. cujo comcnso IIC1Jl enfraquecendo a sua plena. eficácia". 
(<>) 

Estou a ouvir um argume:rrto final &n qu:. mesmo vindo a admitir & 

r.m!içlo do futuro como um fc:nõmeno demonstrado, apoatt:m a. ir.tposrura imp.me que 
p::dcri. pn:va.lecer lltCL\'C:s dos falsos puanomws. N!o cabe tal Cl.Zid&dc. Bastará imoocar a 
figura do cstchonao, mitig:tndo a pena como preve o d 171, § 1° do Código Penal. O 
absurdo sena. pua. aio detx:&r de punír o adivinho enganoso, Clue a let c.ontml.lli.SSC a a.sfodar 
p.:b confi~ penal • o mais ú.scin:urte de todos os dons.. aquele que., desc:ortirmndo o 
:amanld • .ue p:arcce con'fCtter o homem num :sem1dcus. 

O bem jurldic;:o pnxq;ido pela Contra\'enÇio Penal em antlise C a 
"credulidade: pUblica". Ora. c:omo se viu. & sociedade n1o se sente ao desamparo~ 
p:rricufar. se ac:uo :se toma como fato agn::ssor a pci.tica de pn:diçlo do futuro. Menos alcd:.i 
se pode invcd.-b. usoQando.& a 1~ se zbn.rmos Os <!lhos aos ava:r,~ da 
~.,.;.. 

Pelo exposto. o 31C'!ftSa%o • em nome da humildade de nasso:s 
cot4c.c::in......aus dentfficos • e revopr o m- 21 ã Lei ctc Co!m.'o'CnÇÕC:S Pen:aís. 

É o que proponho. aa singelc:z:a do prc:s.cme projeto. 

Brzsilia (DF) • (11 de marçc de 1996. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DO SENADO FEDERAL 

nECRETO-LEl N~ 3.688, DE 3 DE Ol!fUBRO DE 1941 (") 
uid4s~hwzis. 

o Prcsídente d:l República. usando das atribuiç&s que lhe confere o att. 180 da 
Constituiçfo, deae<a: 

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. 

PARTE dERAL 

~<~as_.. camcto Códl&• PmaJ 
An.. I~ Aplicam-se b c:omr&venç6::s as regras gerais do Código Pc:aal,. sempre 

que • prac:mc Lei Dfo disponha de modo diverso. -Art. 2! Alcilnsilor:uótaplic:á..:!àcoumt.VCDÇI<>prm;oad&ao urrltórioacicaa!. 

Yolutaa' f d Dolo e calpl: 

Art. 3~ .Para & c:xist!ncia da. contrave:n;;:lo .. basta a açlo ou omissio volwdri&. 
Deve-se, todavia. ter cm conta o dolo ou & culpa. se a L:i fu depender. de um ou de 
outra. qu.a.lquer efeito jurldico. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 17 
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Art. 4! Nlo é punivd a t.c:nwiva de couU"&YCDÇ::o. 

-~ Art. 5'!' lu peaa. priDeipaU slo: 
I - prislo simples; 

11 - ID1Ilta. 

Pllolo-Art. 6! A pcaa ele prisl.o simpics deve 11:r c:mnprida. sem rip)r penitmc:iirio, em 
"'l""+rimm'o apec:ial ""scçlo es:pccial de prislo comum. cm rcPnc: semi-aberto ou 
lhcno. 

• Alftro'- ,....,....,_..,...!AI li! #..4/d. -:H • ...,.. ""· 

f I!' O COÍK!cnado l pena de 1'rislo simples f'tea sempre separ.ado dos c:onàc:aadcs 
i pma de reduslo oa de deteD;Io. 

§ :1:! O uabalho é faculwM>, ,. a pena aplicada nlo c=de a 15 (quinze! -· --. Art. 1! VeriílCI.st a remcid!ncia <(U&Ddo o qeatc pratica uma coatra\"CDÇÇI de-
poss de pa$S2f em julgado a senfCDç:l que o teM.& conc::lcnado. no Brasil ou no c:ma.ntei· 
ro. por qualquer crime, ou. ao Brasil,. por moúvo de conuavençto. 

Erro de c&teitct 

Art. S! No c:ao de ftDodDcia ou de Cl'l"'lda "'"""""-pra:mi!IO: da Sei, quando etclJd.. 
,.,;, • - pode deiur de Jt<lplicada. 
o ooooooooo o o o o o ·--::•-oooooo'::ooo•••••oooo .. ..-ooooo-··--·-••••-•••H •ooooo-ooooooo~----

··-····------------------------------···---··················--···········---·-.. ---
c:..rtnn.oD 

DAS COMTRAVENÇ0ES IIEfERENIES AO PATRIMON!O 

• OW.C'DIIft•~..a:. m•JD4o0Wir0 ,.,.._ -·---...... --ArL 24. Fabric:ar, o:óer oo ..ado<- ou iDstnlmeCtO emprqo<[o .....-. 
na Critica de crirM de runo: 

Peoa - prislo '"'"""'- de 6 (seisl m= • 2. (dois} uos. e multa. de"""""" r.ill· 
rtis a ttf:s contos àe mt. 

• Vilk odllp«<o., .t. Z! dilA 11! 1..D. * 11• }tl6o .,.,, .....,. ,_., ......_ 

Pa.e de tatmc:-1&. iatr'll.ado cle CSiftP ....a a pcitlca * ,_.. 
Art.lS. Ter alsu!m cm seu pocter. depois c!e cc)adcudo P«. Crime de fano ou 

rccbo. ou el1qtUU1to sujctlo i liberdade: \'is:iaQa ou q?J&Qdo c:cnhcc:ido como v.dio ou
mmciigo. pmas. chaves falsas ou alteradas ou instrUmentos emprepclos .usualmeate 
... pdtica de crime de runo. desde que ... pnm: c[estinaçiD ~ 

Pma- pris.lo simples. de l (dois) meses & 1 (wn) aDO. e muU. de d.uzcmos mil· 
ms. dois eontos de ré:is. 

• Vi:kodifpoJtolfii.-L 1!tXl6itt.'" 7.1(11.' •• 11. jfllllroMI'"-~.,_ • ...._ 

\"w.çlo ck lapr aa objdo 
Art. 26. Abrir. alguê:m. DO excrciciO de prorzsslo de serralheiro QU ortcio ~· 

a pedido ou PQf incumbCncia de pessoa de cuja legitimidade ato se 1CI1ha cennK*iO ... 

pi'C\'iamel1le. fedwlura cu qualquer ouuo _...n.o destinado i def<U de lapr ou 00. 
jc:<o: 

Peoa - prislo simples. de IS (qumze} cfias a 3 (trb) meoes, ou-de d.-cs 
mif.réis. a um conto de ms. · 

• Vlde•rlilpwifo•~-r.dcúfll! 7.2tl!l,fltlltk)IIAo Mnrts~.~c,_.--. 

~·da cn.lolldadeoúbllco 
ArL rr. Elqllorar. aedulidade oúb5c:o mediamc sortilqios, p<afiçlo do

eç!!c:lçJo de :ooabo, 00 praticas cons!<>=S: 
Peoa- prislo'"'"""'- de I (um)a~.as)mcses, emu!LI,dequiahcmosm!J..I&• 

ciDco c:oatOS de téis. ". 
• Ykk•~ ,.,-., 1:! dz Ld ,... 1.2(]9,. 11« Jttlllo•lfM • .,.,.. ,.. ----··· .......................................... -..................... -.. ·-·····-···~····'"····· 

············· ......... ~ .. , ....... ···········•·•··••·· -·~-·~ ";····.:-··,-·-···-····-·· 
vi Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 14, DE 1997 
(n" 1.086/95, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 
Altera dl.sposJ.t:l.vos da Lel. n" 2.lSO, 
<ic S de .fevere.1.ro de l5l54, que dispõe 
:sobre o 'l'rl.bunal Mariti.tQO. • · 

O CONGRESSO NACIONAL decreta.: 

Art. 1°. Os arts. J.'o •. 11, 12 e 18 da Lei nc :2.180, 

de 5 de :f'everel.ro de 1954, passam a v::tqorar com as Se<;J"l.nt<õ!s 

al.teraçõe~: 

.. Art. 10 ..•••••• ·•••·• =--~~·······--·-····· 

c• ~rc.aç:ões mercantes e:stranQel.raS em. 

alto mar, no ea:so de esta-rem envolvidas em qu#1quer 

acl.dente marib.mo ou incidente da naveg.a.ç.ão, no qual 

tenha pessoa f'i.sl.ca bra.sl.le::l.ra perdido a vida ou 

.sofrido feri:manto.s qrave.s, ou que tenham provoCad.o 

"\. danos qravéS a n<LVl.OS ou a inatalaÇÕQs b:ra:sileiras 
• OU ao meio mar:~.nho, de acordo com as normas do 

Dire:~.. te Interna.c::ional; 

i) os proprl.otárl.os, a2:211adores,. 

locatários, carregadores, c.ons.i.~tir.i.os, e :seus 

prepostos, no Bras~1, de êft'lb&r~ÇÕCis morcantes 

eatrange.J.ras; 

j} os ezt!P:t'e::tte::tros e proprietários cle 

-construções exe=tadas sob, sobre e U ~=qens das 

.igllas :.neer:~.ores e do mar terri.torl.al brasileiros, 

sob Q sobre econêml.ca exclusl.va e a 

plataforma cont::.nental bras::tlel.ras '* quct, por erro 

ou inadequaçio de projeto ou exocuç:i.o ou pola não 

observãnCJ.a de especificações t6cnieas de ma.tot.""iais, 

métodos e processos adequados, ou, ainda, por 

int.rodUZ::l.r modi.ficações eztrtJt\a.r:ai.s não autorizadas 

na.s obras origJ.nai.s, atontem contra a SQtjJUranÇõl da. 

n.aveqação: 

1) toCa pessoa juridiea ou tisica. 

envol Vl.d.a, por qualquer f'orrna ou motivo, em aCJ.dente 

fato da nav~'!ção, respel.tacios os damai.:s 

inst%'Umentos do Di.rel. to Interno e as no.rltl31s do 

D.iré.:i. to InternacJ.onal: 

m) ilhas artificl.ai.i', inatal..ou;:Qes 

estrut\lras, bem como embarcaÇÕQa do qualquer 

na.CJ.on.aliciade empreqada.s em operaçõa.s relacionadas 

com pesq\ll.sa Cl.enti.fica marinha, pro:s;pecçio. 

eXploração, prodl.lção, armazenamento >$ benaf'icioamento 

dos recursos natcrai.s, nas .à'ijluas intar.:z.o:res. no mar 

terrJ.torial, n.a zona econ&nica @xel.usi.v.a o' na 

plataforma conunen"t:al brasiloairos. :raapeitados oJ 

Z"ÇOrdos bilaterais ou multilaterais f'il:'I!Uldos pcalo 

Pais e as normas do Direito Internacional.."' 

"Art. 11 .......•••••••• ••••••• ···-~-~~--

PaJ:ác;ra.fo único ••••••••••••••••••• ~ ~ ••••• 

f) ~ navios dê Estado• custrangeirCis 

uti~izadotr para fin~ oc:marciais." 

"A..-t. 12. : ...•••• ··················--·~··· 

........... ······--~~---·······················-~·-· 
hl pelos mêrqulhadores; 

i) pQlos amadores. 

················-~·· ·····················-···--~···" 
.. Art. 18. As dec.uões do Tribunal Marltimo 

quanto ã matérl.a técnica referQnta aos ;;acident.Qs et 

fatos da navoçaç.io 1 têm valor p~t6rio G se 
I 



18 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Pr>e.sumem certas, sendo porém su.:scetivel.s de· ::eexame 

pelo Pode:r Judl.cJ.ãr:l.o." 

Art. 2... Esta I.el. ent=a em Vl<;or na. data de sua. 
pu.blJ.caçào. 

Menslgem n• t .057, c!e lO .c.e outubro de: 1995. 

Senhores M~bros do Congresso Nadoaa.t. 

Nos termos do a.rngo 61 da Consuwiçio Federt!. sul:mleto à elevada~ de 

Vossas Exce!!nau. accmJruthado de .&::postçio de Motivo~ do Senhor Minim'o de Eua,do da 

Muinlla.. o !el:tG da projdo de lei que ·Alrcn dispositivt.s da Lei n• 2.180. deSde fevereiro de 

19S4.que lllipõesolm: o Tribu:W Mmtimo". 

,-
,/\,, ' . 

\ '-\ "'-... '1... --

Brasília.. 10 de ourva:r:o ~ 199!i. 

Fernando Henrique Cardoso 

2. Soluções e p:rovidênc:u.s contidas no ato normativo ou na Ndida 
proposta: 

Dá nova red.aç.ã.o aos õllrt. l.O, 11, l.2 e lS da Lei n• 2.180. do 
5 de fevereiro de 1954. 

~- Alternativas existentes l• .-ãidas ou ates piC'opcstos: 

Nio há. 

"· CUStO$: 

X X X 

XXX 

6. Imp.ar:to sobrl!l. o meio a~ienU: 

X X X 

1. S1ntese do p.llreccr dcls órqic• jur:<4:i:;c:;o:•:_' ----------, 

o anteprojeto em quutlo aprn~...ll.-'54 de tora: adeqUad.ll. 
atendidos os requisito& de conatitucionalidade, juridieidade • 
for:na. 

m:LIO DE AIJ(EIDA OOIIDGIJES 
EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N"' 083/MM, DE 2G OE SETEMBRO OE 1!195, DO Con•ultor Juridico ela Marinha 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA MARINHA. 

Excelo&nt:!:ssuto Senhor Pre:sicl.r:nte da Republica, PROJETO QRJGJN.AL 

A Lei n• 2.180, de S de fevereiro de 1954, que versa 

sobre o Tribunal Ma.riti:.o, necessita de atualiza;óes, notad1n11ente em. 

seu capitulo II, ccmcêrnente à jurisdic;:A.o e co:~~petencia daquele Tri

bunal. 

2. A:s alterac;:óes têm por finalidade corri9ir distorc;:óes, 

coa as ~is se dapara o Tl:'ibunlll Har1tilll0, prl.ne::.p.allllente quando se 

!a:z: necessário es~!ecer sua jurisdição e co:~~petênc.ia, em situa

çóes não conteç!ad.u pela atual Lei, decorrentes da constante evo

luç:io tecnológica d11 indW>t:ria naval; 1141 resulta 4 auséncia de jÚl

qa-..nto de fatos, eujos efeitos, quase sempre, interess~a à sequran-

ça da naveqaÇ<á.o. 

'· outro activo determ::.nante :r:oi a entrada em viqor da 

Convenc;:!o das Naçóes Cnidlls sobre o Di:rel.to do Mar, da qu4l o Brasil 

é Estado Parte, qw, deu neva dsfi._[liçã.o ao conceitc de M:ar '!errito

ri4l e instituiu a Zona ~conómicá Exclusiva do Estl:ldo costeiro, c:l.i

fere!"'tmtent:e dos conceitos enfocados pelll Lei de: 1954. .. .E:. t'ace do aciDa exposto, subJn!lto à consideração de 

Yoaca txcel~ncia o Anteprojoto de Lei que a est.a acompanb.s.. 

Respeitosa:cent.'!, 

ANEXO Á EXPOSIÇ1.0 DE MOTIVOS DO MIHI.S!'ÉRIO DA MARINHA 
H• 083 • DE 20/ 09 /'JS. 

l- Sintese do proble~ ou <:ta situação que recla= providencias: 

A jur:hdic;:ão e a ccmpetenei:a- dO- T%-itl~~l Max:~ti-~,-~-.iõ·iic.M"':! 
Ç4a novas s.1.tuaçbe:s, decorrentes da evoluç.io teepolóqica da indU:t I 
~~e ~v~Ir:i~~ :~t~~~ ebl viqor da Convenção d4s N.ac;:6es Onid.as 

O CONCRESSO SA.CJONAL decreta: 

Art. t• Os ans. !O. l !, 12 e !8 c1a. Ld n•2.1l30. deSde feveren'O de 1954. pa.ssam a 
Ylgorat com as segutntes aire::açOCS.: 

• An. 10. _,_ ..... _ .. ,_,. ________ ,,,,,_,,,_ .. __ , ____ .... _ •. 

. .... -.................. _ .. _______ ,,., __ ., __________ _ 
c) emb~ men::;u:;teS ~geins em alto mar. no aso de~ envolvidas 

em q~quer actden~ mar!!imo ou lnoden~ de n:r.veprW. uo qual lenha pes10t rísica 
brasilesr.t peniido a vsda ou sofrido ferimentos gr:~.vcs, ou tenlum: provocado c1.at1c1: ~a 
navios ou a insu!ações tJra.s;JCl!JS ou 20 meto marinho. de acordo oom as oonnas do 
Di:elto rnternaci--nal: 

i) os Pt"'prietários. annadotc. locaW'ios.. c=gadores. o:onslgra:Wios. e scas 
~os. no Btas1l. de embaroções merarues estmtge~ 

j) os em~teiros e propneUrios de co~ttuções executadas sob. :om: e ls lt1lr'!Cm 
du tguas intenares e, da mar tem,tori.a! brasJlcU'OS., sob e sobre a zona ecoa6mica.admivt 
e 1 plataforma contUJental brasileiras. e que .• por eno ou inadeq~ de proj::w cu 
execlJÇa:o ou pela não otlservãncia de espec1f1cações récnicas de nu.rerizis. méUxlos e 
processos a~IJ3.dos. ou. amda. por introduzir mOdifiOÇOes estruturais nlo &1JtOC'iztd.ü nas 
obas onSln.a:~s. ;atentem contra a :sc:guranç:t da n:r.vepçie: ... 

- , !) Ioda pessoa jurftSica ou íf;>ica envolvltta. por qualquer forma ou moó:vo. cm 
acsdeme ou rato da navegação. respestados os dcma:s insuumemos do Din::i!O llll::mo e as 
normas do Direito Intemae1on::Li: 

m) ilhas a.rtiiiciais, instalações e e:stnttur.lS. bem como embarcações de qualquc:r 
n~onaltdade empregad3s em ~ relacionadas com pcsqutsa Clendf")Cl marinha. 
prospecçio~ e,::ploração, produr;.to. ,ann117%namento e beneficiamento dos~ rwurais. 
nu tguas 1nter;ores. no mar 1emtonal. na zona ec.onómica exclusiva. e na p!a~orntl 
conllnenlal brastleuos. ~!lados os acordos bllatems ou multiialerlis flnnados pelo ~ 
c~ normas do Oireito fntemaoonal. ~ • 

"An. \!. .......................... --------·--·--·-----

Panl.gr.úo único .................. - ... ·-··-·· ....... --.--.. 

"An. !2. - ............ _________ .......... ______________ _ 

h) pelos m~lhadon:s: 

i) pelos amadores." 
._',:- -·.s.,..::~.;;r, 
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·ArL 18. As dcC1.SÕCS do Tribunal M:uttimo, nas matérias de sua eompo:tfnciOJ.. lfm 
v:tlcr probatóno c se presumem cenas. sendo :..u:;cctfvc1s de rec-,tame pelo ?oder Judící!.:K 
s.omc:me nos c::~.ws prcv1.~cos nos arngos 102, inaso UI. alínea ·a· c. 105. inciso III. a.lfnca 
"a". d.a Cor~Stauiçào." 

Art. z- Esxa Lei ernr:a cm vigor na dau de :ru.a publicação. 

Brasílza.. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DO SENADO FEDERAL 

LEl N.* 2.1$0 - m: 5 tlZ: rrvt:l:.:ti:O Dt 195o{ 

~E SÓI!K.C C Thl~'l.t, \~jr.t)CQ. 
O Prc~lclente l!a .Rcpúbllc:z.: 

,.uln~~~~~ que c Cc:J!;re::;;so NaclOnRI de-c:ret:J. c eu s:tr.dcno a ~

'ITIUI.Ol 

CJ\PlTI.lLO II 
0.\ JUillSCI:Ç}.O l! COMPeT~NCA. 

Art. lO. O Trtbucu! M.ll:!tun" e::rcrecrõl lurisd.•c:lo $Obre : 

•J cm~ç6c:.s ~ncr=ctn ck qualquer c.ad~l<hd~. m1 .lQ'r:s.&:~ bt... 
~~lrõls: 

bj ot:ml>Me.J(ôt-z mcor<:.:\tii~.S l:>r~'<ikir;;J:> era 'llllo ~r. ou "m .ao<la!O ntnn
çcl~;o.s: 

cl cz:tl'>.ln:::to;~.:l lll<'rcantC"~ ntrotngonno,._ .. ,.. 3110 .,.,.,., n"'"' C..SO<I de abaJ.. 
ro..,···"' «m eu.h:arc;o.<,Õ<'.l. br.a:-<kol.o ... de ~cõrd<> com .a.s n<lt~.J c:lo Ou'dtc) 
(ccctn=~do~;aj; 

di o p(SSO:I[ C::t M.:~tltlba M(1'c.~c1~ b.=:ul~ir.:~.: 

c-1 cc: e.arlam= O:Sinzlgdnn. cm tcn1tório ou ~Q11.1S !c'niton.:~b. bru:l
ldrM: 

ti os pt"Oj:lcic:t'-nos. um:ldOTa. ~:ltários. =rn"ç:~dores. :~çcntc:s c eoo-
ri'Rn:tr.\r>O$ de n~:~b.arcçOcs bruilcu-a.s C' ~ prc:poste:s; 

ai a-;tmtes ou Coestl)'n.aUrios DO Br3:1il de cmp~ o::stranÇ~c:•~ de .....-e
<;;l<~~!.o; 

'-
h'J CV!;IrC:ifdt'os ou F~:ios de c=blctros. c:a::rnmu. CÜQUcl oa o!.· 

dn."l.."< de: Conscnl(.:k> Ód n-p.ar:~ç~ o:.v.a! c- SC'lQ prc:pcstoL 

Art. 11. ~C'fõi·:"C <Cmb.~rc:!\Ç::IO m~n1~ tod:;~ c-on.<lru~:ao ullll~;a 
coma me'o de tnU:)Sponc: por <llgu:a. c destt.aad.a ,2; iJldrhCTt:~ cb 113VCC'~ 
q=uqu~ C!UC xj.am .:u - c:IIDCterUtle;tS C' lug:~r de tr.Uc:g<l. 

ParJ:gr.~fo ~c:o. Plo;3m.Ihe cquJpzr.ados: 

.a) os ar!da.tm fl1.1tu.:ate.J de: b.abHu:z~I loc:e>QW(~ coro leU empr~-ae>: 

bl :\s c-=buc:\~õe$ urlll~ n:: fl•.l'ltu:~c;em. co tr.an:~:I)Or'tr ~o ~u
:~a.:.do <: c:\~ :mvoo;i;oclo: rdiÇIIO:<.:u:. ClCnUhc=. ben...!occ:cle.s. ::-r~rc-.alh•:I.S e cle.
;>erlw~; 

cl .,~ ~r>rc'Ç:.das n"3 oWI"\oiço r>Ubllco. CECeiO ~ d3 Marinha d<!' ("'...,C"''t'a: 

di fi<; d:o M ... rinha êe G<M:Tr.O. qg.;r.DC!o uUI!Zõi!d:U toul ou t>ardal1:11nzte 
~ lr:m'P<Ir'!C' rnnuner.l>d<o C c ~'Rriros OCJ e;u·ou: 

cl .as .auc~vtl dur~mr ;a fh.:~CU3Ç!io ou t.'m Vóo. dc::«l'c: Q\1<" CQIId.am ou 
.:'ltrr.rrm de QW~lQucr n•-•nMtõt «mtr:t c:'mb;:ucacõc:s m<"':c:~cte;$. 

An. 12. O ~11 d.:i M:~richa M<C"rcaatc:' COIU'Idr-r>l-:w> coru:tuuldo: 

al Jl'l)r tc:!o:; <lUõllnto:; cxc:rcc~ attvtd~d~ :o bardo d.M embaf'l::;açOc::a IIK'f# 

Cllllc:t; 

l>J ~lo ~s.o;o,o.l da PQ1lt:ilgem: 

.:] t~c:los qttl" tr:lhlllh.zm t."m c:t:o.Jdros.. dlqucs., CUTtlr.;u c ofid.aaa & 
COC.~ru{f>o t.' ~r.l(;)o G.:1Võill : 

dJ ~fc r-.<....W d:!~ :..dtmn.b(r.,~:s dos POC1o:s OI'Gõ\AI.::a<Íos: 

.-1 pc:l..._ lr.~!'mihMOI"C'll dc:' "nttv.:. c- e.pat:u:131: 

ti pdcs rlt:«"o'•ulu~:<: 

P 1 P<"ro~ :u-rn:odQ!"C'll. 

P.•r~r.afo unn'O. E.c:l"io.:.r;nn•:s<" .l'lO$ l!n'll"ltlmos aoul-k:< cu ... """' m ... trf. 
c:ub.. (":11<"Jlllll d.: t:.:.., Cl<l qu!llqucr lunç:lo ClUe dt."V:II :1<:" e.:ln-CUÍor puo oa:~ó· 
~uco. ""' • 

Art. IS. ~ dccuoes d<:l Tribl.n:lal Manumo qu~to :.. ·~~~na tt.:ma. 
td~tc:' ~os acidc:a~a c bcos cb ~'-'C:gaç::lo ctm v;a.lar ~tório c .-c 
~ o:cTtU. ~ IWSC'I:t!Yd.s de rc:C%Q:Ic pelo Podet" }l:d!~tio ~ 
~ .&:.n::m c:muártu a tc.rto ~pl'e:I:SO ~ 1c1, F1"0:1'11õa ~c ~ aaaot. 
- ~ Ci."'dt.:l md!Yidu::il • ............................................................................. 

(A Comissão d€ Consntwção, Just;ça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA <:A~!ARA :'-:"IS. DE IY97 
1 11" ! 078N"5. na C usa di.' ongt:m) 

Act"escenta paragrafo uraco ao ar'-. o< 
..::.a I.eJ. n"' 9. 099, de .26 do setQmO.::-o d~ 

199S, oue dJ.spÕQ sobre os Ju1:ados 
EspecJ.a~s Ci VQ:l..S e Cr::.mJ.na:l..S. e da 
outras prov~dénc~as. 

O CONGRESSO ~AC IONAL ciecreta: 

Art. ~0 • O .art----95 .da. _!,.e::_ n° -9.-0-SlSl-r de--26 de 

setembro de l995, passa a v~gc:-ar acresc~do do sequ;:.nte 

parãgrafo Un1co: 

"Ar~. 95. 

l?aragrafo un~co. ?ara QXQrciC:l.O das 

atrJ.bu:u;:ões prevl.stas nesta Lel, os Tr1buna1s de 

Just.lr;:a podêrão a~:=-:.b:..ur c:ot:~petênc::.a aos Jui:es c!e 

O~rel to, Cí VCi!IJ.s o-u- cr~rnJ.naJ.s, c=- aprovel. t:amento c!os 

:reClJrsos humanos e materl.al.s Jâ eXJ.stEntes." 

Art. 2°. E:sta Le:l.. entra em v1gor na data dQ 

publicação. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 
~rt 12- Acrescente-se ao Qrt. 95 da Lei n2 

9.099, de 26 de setembro de 1995, o seguinte parágrafo úni 
co: 

Art. 95 - ................. · • · • ·- · · · · · • • • · · · · · 
Parágrafo Unico - Para o ~Kercicio das atribul 

-ções-p~evistas nesta lei. os Tribunais de Justiça po~er~o 

atribuir competência ?OS Juízes de Direito? Clveis ou Crim! 
naist com aproveitamento dOs recursos humanos e materiais 

já existentes. 
Art. _ _ :?~ Est~ Le~ e11tra om _ _vlgo_:t:_ na d.a_ta de sua 

publlca~o. 

cfu.<.AAA·-DOS DEPUTADOS, :.c.. de·,., ....... u .... --de-~..,. 

JUSTIFICATIVA 
J. at:lbuiç~o ae competência acs !ribu,ais de 

2usti~~ ~ara i~eoiata !n~talaç~o dos ~uizacos Especiais, 
através oo emoregc ae recursos humanos e materiais já exi~ 

tentes. permitirá a ~r~nta e~ecução, sem acréscimo ae deSD! 

sas, oa L~i n2 9.099, de 76 de setembro de 1995. 

A aprovação dO projeto viabilizará a insta!! 
ç~o de J~izacas Especiais Civeis e Criminais em todas as C~ 
marcas do País, com oispensa de estrutura prôoria e indepe~ 
dente, o que importar-i-a em novos :5nu'5 financeiros para os 

Estacas. 

A providência le9islativa ora sugerida não i~ 

oede a instalação dos ~uizados Especiais C!veis e Criminais 

nas capitais aos Estados e nas cidades de maior densidade 

~~pulacional. com a estr~tura autõnom3 oue l~es permite 
Lei. A forma pz-econizada no Projeto permite, cont.udo. uma 
conveniente av<diação do mcvim~nto forense a ser absorvido 

por esses Juiz~dos, sntes que se vejam envolvidos os Est! 
dos em novas dest'esas oara sua 1nstalac~o ~ f,nrinn::.mPntn 

>eRAHIM ASI-ACKEL 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA. 
SECRETARJA-GEP.ALDAMESA 

DO sENADO FEDERAL 

Dispô: 1o0brc os 1~ EspccizU. a...m e 
Crimizujs c dt owu provid.e:'lctas. 

.................................................................................... 
CAPtnJl.Ofll 

DJSPOSIÇÚES Fl~AIS COML'NS 

.4Jt. 93. l.cl E.sudu.al diç;xn .$0bn: o Si:nem.. de Juin4o& &yccWs ct~ c 
--C"in:!i~~-· sua orn.n.r.a("lo.compe,.•çloc- compe!er.:i&. 

- ;·,:t, 9-C. O.f~ ele rurórid pOOeTjõ .ct ~e c a.tid~f'IC'W realitadu 
:-:m. tS. 9C'Ó(" <la ComlTt"'l.. cm ba.i!T05 QtJ ndaó:s. 1 c-la f"=rtC:no:rnea. or:up.tndo instllaçOes ele 
,':l"édiOS. pdbhCOS, óC ICOfdO eom tud>tn::tL~ pn:YIL'"nCrliC IIIIIJ~ 
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Att. 9:S. ()s, EJ;uidos. Dlstrito ~ c TC"Tritórios criarto e insWarlo os Juiudoa 
Es;lo:1ÚS no pi'UoO de ICI.~ me:'IC:S, I -;:o!IW' da .. I~I'IC11 Ó:.<;tl; l..ci. ---- ----

.\:t. % Es.a Lei e.ntt11 em Yip no prv.o lk ~eUent;, di.s após a lUa pob!K:açlo 

. ,t.n. 97, r~ rnopd&s aLei n- 4.611, Oc 2 de abril de 19155 c aLei a•(.'244. de 7 
oe novembro de 19&4. 

Brufha. 26 de Jetembro de 1995: 174"' d& Tndepe!Miencia e IO'r dJ Rcpdbliea. 

publicação 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
..J.Jt:JJor~ A.. Jobrm 

(À Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania.) 

S<lbrc a nKs.:l. rri:'I)Cto d.: r~olw;:io que !;Cra hdo pelo Sr. ,~ Sccrctanj\ 
cm cx.crciciCl o Sr l.üdtC\ Co.:lb\"1. 

F, ltdn Q ~.::~tiii\\C 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 43, DE 1997 

Acrescenta dispositivo a Resolução n° 69, 
de 1995 e dá outras providências. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° Inclua-se o seguinte art. 29 na Resolução n° 69, de 
1995, renwnerando-se os demais: 

·• Art. 29. Os Estados. o Distrito Federa1, os Municipios c suas 
respectivas autarquias pre~tarào contas trimestralmente ao Banco Central do 
Brasil sobre a aplicação dos recursos pro~enientes de operações de crédito 
interno e externo, sem prejuízo da função fi_scaliza4ora dos Tribunais de 
Contas a que estão jurisdicionados os tomadores das referidas operações de 
cré:dito." 

Art. r Esta Resolução entra em vie:or na data de sua 

publicação. 
Art. 3° Revogam.-se as disposições em conrrano. 

JUSTIFICAÇÃO 

As nonnas do Senado, que disciplinam o endividamento interno 
e externo dos _Estados, do Distnto Federal. e dos Municipios, conferem 
atribuições ao Banco Central quanto ao exarrt_e _ pré:vio dos pedidOS ae 
autorização, mediante parecer conclusivo. Conferem, tãmocm, '"'v1uvuu ... 

dispõe_a __ W:i n° 4.595/64, o exe~cicio da fiscali?=3ção d~ opera9ões no âmbito 
dos mercados financeiros e de capitais (art. 21: ReS~ nc- 69!9$:-áo -Senado). 

A presente proposta mclui a prestação de contas, pelo tomador 
ao BancO Central, da aplicação dos recursos oriundos de operações de crédito. 
Pretende-se, desse modo, aperf~içoa~ os mecanismos de controle da eficácia 
dos reçursos, sem contudo ferir 3 autonomia dtJ:. ,..,......., ..... ~ ,. ... ,. ... 'Y<" ......... -··· 

preju:izo.das funções dos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionados os 
tomadores de emprêstimos e financiamentos. 

Submetemos, assim. o presente Projeto ao exame dos membros 

desta Casa. 

Sala das Sessões. I c de abril de 1997. Senador Lúcio Alcântara.. 

LEGISLA CÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N2 69, DE 1995 

Dispõe sobre as oper.1ções de a-édito ioterno e mt:mo dos Estados, 
do Distrito Feder-al, dos Muciápios e de Sf..I2S ~ autarquia:s., ~m
dusivc ~ de ~tias, seus limites c roodiçõcs de autori:z::lçio, c 

dá outras pctni~ 

.............................................................. 
- (À Comissão de Assuntos Econômicos) 

.~.- sn·l'RES~DESTE Oii.n-ia X1ãriscr~-o- pfOj<:-to que acaba de s.:rllclo 
~era ruM licado .: r..::m.::udn a co~rssio competente. 

Sobrc_a mcsa. projeto de resolução que scr:i. [ido pelo Sr. I0 S..::cro!tário 
cm c~..::-r-cicio. Sr. Lúdio Ccd!to. 

I~ lido o sc::utnt.:: 

-PROJETO DE RESOLUÇÃO 

W44, DE 1997 

Modifica tiS arf, 336 I! 395 do Reg;mmto Interno 
da &11ado e dá nmras providências. 

O SENADO FEDERAL resolve· 

Art.. 1• Acrescente.-se o seguinte pa"ágrafo 2" ao art. 336 do 
· Regimento Interno do Senado~ transfonnando-se o vigente parágrafo único em 

§ ~~ ~ 

Art. 336 • ..................................................................... _ ...... 

§ r O.~ ped1dos de ouron::ação do Senado para a 
realr:pfão de _of?l!rat;~r!."õ d~ c~d_ito i'!temo r! externo, de mteresse 
da (/niâv, -dõs -i:.Stadi.Js~ do-DtStffio Federa], dos Municipios, de 
aurarqwas e entiâitdr!s conlroladas por estes entes (Const. art. 52. 
V a IX). não poderão Sr! r apreciadas em regime de urgéncia. salvo 
se for propoMo por 3 '5 da compo.nção do Senado ou lideres que 
represr!mem esse ntímcro. 

Art. 2° O art. 395 do Regimento Interno do Senado passa a 

vigorar com 3 seguinte redação: 

nublicaÇão. 

............. -...................... _ ......................................................... . 
Art. 395. A.'i matinas a que .'ie reforem os art. 393 e 394 terão 

rramuaçao rr:t;mH:mu• I,,.,,,,,J para tis demaiS projeiOS de 
rc!soluçãa. re.úa!I'Odb o d1sjms1o no parâgrafo :r do arr. 336. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

Art. 4 .. Ke\'ogam-se as mspos1ç:oes em conrrano. 

JUSTIFICAÇÃO 

Estamos propondo ao exame do Senado, mediante -Projeto de 
Resolução, uma alteração do Re1:,-imento Interno desta Casa. Propomos que os 
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pedidos de autonzação do Senado para a realização de operações de crédito 
interno e externo dos três nive1s de governo e de suas autarquias e çntidad:s: _ 
(art. 52, V e VII e Resoluções R0 S. 96/89 e 69/95. do Senado), bem assim~ 
proposta que o Sr. Presidente da República venha submeter ao Senado para 
fixar o montante da divida conso!id~da da União, dos Estados, do Distrito 
Federa! e dos Municípios, conforme prévisto no art. 52, V1 e dos pedidos de 
conces!>ão de avais da União (art. 52, IX), não sejam objeto d~ apreciação em 
regime de urgência por esta Casa, a não ser quando proposta por quorum 
qualificado 

Trata-se de iniciativa modesta que., em nosso entendimento, 
poderia contribuir para aumentar a eficiência do exercicio da fi.mção privativa 
que a Constituição Federal atnbui ao Senado, qual s_efa. a de co_nttolã.t: __ o_ 
endividamento público no país. Caso a proposta seja acolhida, certamente 
estimulará os pleiteantes a submeterem os seus pedidos com maior brevidade, 
assim como evitará a deliberação de matérias tão relevantes em espaços de 
tempo por vezes insuficientes para o devido exame. · 

Saladas Sessões. [ 0 de abril de 1997. Senador Lúcio A1càntara. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDER..A..TIVA DO BRASIL 

........................................................................................... 
Art. 52. Compete pnvativamente ao Senado Federal; 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse 
da União, dos Estados, do Distrito Federal. dos Territórios e dos Municipios; 

VI-fucar, por proposta do Pr<Sidenre da República, limites globais para o 
montante da dM.da consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal ;: dos 
Municípios; 

vn -dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
externo e interno da Uni@, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municipios. de 
suas autaxquias e demais entÍdades coruroladas pelo poder públiCO !eili:!al 

VIII- dispor sobre limires e condições para a concessão de garnntia da 
União em operações de aédito extemo e íntemo; 

IX- estabelecer limites globais e condições para o montante da divida 
mobil.iária dos Estados, do Distrito Fedem! e dos Municipios; 

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

............................................................................................ 
REGIMENTO INTERNO 
DO SENADO FEDERAL 

•••••••••••••••••••••••••••oooooo•o•o••••••••••••••••••••••••••••••ooooo••ooooouooouooooo 

Art. 336. A urgência poderá ~cr rcyucri:::lu:: 
a) quando se lrate de ma lê ria quz envolva perigo rara a segurança naao

nal ou de providência para atender a calamidade pública: 
b) quando ~c pretenda a apreciação da m:uêria na mesma ,;cssão: 
c) quando se prcu~nda inc!u1r em Ordem do Dia matéria pendente de 

parecere,; 

.................................................................................................. 
Art. 393. Compele ao Senadn: 
l- f1xar limites globais para o montante da divida consolidada da União. 

dos Estados. do Distrilo Federal e dos Municipios (Const., art. 52. VI); 
li -dispor sobre timitcs globais e condições para as operações de crédito 

externo c interno da União. dos Estados. do Dif.trito Federal c dos Municipios. 

de suas autarquias c demais entidades controladas pelo Poder PUblico Federal 
_ {C_Dil5l._~n._~4, VII}_~ 

-· Ju.~gispor sobre limites c condições para a concessão de garan11a da 
União em operações de crê dito externo c interno (ConsL art. 52. VIII); 

IV.-:- est_abelecer limites globais e .condições para o montante da divida 
mohiliiria dos Estados. -do -Õisir.itÕ F~.:(fúãi c· dos Muõicipios (Const .. art. 
52, IX). 

Parâgrafo único. As dccisõ~s do Scnad._· quanto ao disposto neste anigo 
terão forma de resolução tomada por iniciativa: 

a) da Comissão de Assuntos Econõmicns. nos c:I!'.O:-. dos incisos IL lll 
e IV; 

-b)~da- COmfssãO ... dc-.. A$i;Unto:f"ECónõmrcos:põrpropõSrã .. do Prcsidcmc 
da República. no caso do inciso I. 

Art. 394.· Ao Sctmdo Federal. no que se rdt::rc :i t.:ompctCncia tributária 
dos Estados e do Distrito Federal. compete: 

I- fixu:r alíquotas mâximas do imposto sobre transmissão cuflsu mortis 
c doação de quaisquer bens ou direitos (Const.. art. I .55.§ I", IV): 

II -estabelecer as aliquotas aplicáveis àf. opcraçôc!- c prestações intcrcs· 
taduais c de exportação (Const .. ar1. 155. § 2". IV); 

III -estabelecer alíquotas mlnimas nas opcmçúcs in1crnas (Con!'.l.. art. 
155, § 2", V, a); 

I V- fixar aliquotas mâximao; nas operações internas para resolver con
flito específico que envolva interesse de Estados e do Distrito Federal (Const.. 
art. 155, § 2", V, br 

Parágrafo único. As decisões do Senado Federal. ~.juanto ao disposto 
neste artigo. terão forma de resolução tomada por iniciativa: 

.a} da Comissão de Assuntos Econõmicos. f10 Cõlf.(l do inciso l; 
b) do Presidente da República ou de um terço dos membros do Scn;~do. 

no ca.<;o do inciw 11. c aprovação p()r mauma allsotuta uc vows; 
d ÕL" um tcrÇ(I dos membros do Scn:1do federo! I. no caso do incisu II L 

c aprovação por maioria absoluta de votns; 
d) da maioria ah!mluta dos mcmhros d<l Scmu.Ju h:dcrod. no ca~u do 

inciso IV c aprovação por dnis terços da composição da Ca~a. 

Art. 395. As matérias a que: se referem os anigos 393 e 394 terão trami
tação regimental prevista para os demais projetas de resolução. 

.................................. u ....................................................... . 
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t 7· O$ pedtdos ~ que s= retere o p:ar:u;.u.to ar.te[lor scr:ao ene:;u:nch.ados ao 5er~;r.de> Fedeu!. 
dc~tãam<:mc mstrutdos eom: 

l-doc:umentalj3o tl3.btl a comprovaçao d.11 apaadadc de paf!amcruo da aut;~rquta, !IJ!Kbç:io ou 
e:rtprt:S3~ 

!1-lc:• ouc: ;autcnze a eono:ssôio de goarantta :1.io compuud:l nos llm:tcS &:;s:_a rC$Oiuç:í'?: 
{11 -=provaç.:io d.a mdusao do proJclo no orça~c:nto de mvesumcntos das emprc.s:is-S:Ob seu 

controle, bem como n:t. lct do plano plunanual c na l.C1 de Dtrctt=s Orça:nc:nu.na:;. 
~ s· E~:ctuam·se dos lim.uc:s preVIstos nc:>tc arugc a e:mssáo de ritulos cb. divtCa ptibl•a fc:der;r.l 

dc:surwia a flnane>ar o programa de: rcfo:ma agr:m:r. e o rcfmanc111mc:nto da div1d.J externa gar.mud:~ 
pdo T~uro Naoon;ü. desde que auton:.ados nu leiS orçamentan.u. 

~ 9- A eor.ocss.à:o de garar.ua ao TesollrO Naaonai em opc~ de aédt~ mterno c c:X'Iemo 
dcpcndcn~ 

1-c:lo o!crecm~eato de g:u2.m1as sufiaemes para o pag;unento de q1.1:üquer deKmbolso que & 

UniZo possz vu a i:&Zer se eham:ad;a a hon_rar a. guanua: 
II -que o tomador r.;l.o esteja m.adLmplente eom .a União cu c:om as er.tid.ades (;Ontfoladas pelo 

Poder Püblico Feden.l: 
III-que o üuao. o Distnto Federal cu o Mumeipio demonstre: 
a) c eum;mmcnto do d.sposto r:o .ut. 212 dJ C:lnstnwçic e no an. 38, pL-;i.gr:afo ll!lic:o do Ato 

das Dispm.~çóes Ccnst~:uaoiWS TrU~Sttónas: 
b) c ptcno exere:ic:to d..1. c:ompetC:naa tl'!btr.r.:lna que lhe eonfere a Consdtu•~· __ _ _ ____ _ 
Art. 4• As open.o;ó=l de aédito externo de qualquer natul'CZ2, ~ Uruio e de suas o~utarqwas. 

be!l:l como a cono::ss:io de pranuu po:::la Un1âo de~erio amda, obedecer aos sc:gumlt::l: 1.1nutcs e eoncli~: 
I -o n:orll.l.flte global anual poder:i uttrap~ss.a.r o.nquent:a por ecoto do valor do saldo mC:d1o 

dl5 expartaçócs dos ulamos ttCs =os: 
li - as garantias cono:dic!..a:s pela U ni.io C$ um exercc:o ftnz.ncc~rt~ n;io po4erá exeeder a aoqiiellt.a 

por cento do montante en.abc:lecido no item I d.:ste aittgo: 
III-a sua ~o depende de preva e exp= autonzaç:ão do Scm;do Federal. 
'i t• Não se coaubibDm. nos limites de que trata este amgo. as renegoaa;óel: d;a divida externa 

qae rr:orcsentem .a :um pies prorropç:io dos prazos de liqtud.lç:io de diVIOas vcnac.a.s. anten= a. promul~o 
de$ta 1-c:sctuçáo. 

~ z· A renegoaaç:io ou .1 rolagem c:1.u operações de atdnoe:ae:no setioSllbmettdasàdeliberaç:io 
do Seaado feclc:nl c:om tocbs as informações perttllC11tes. 

§ 3" 0,. pecbdos de autcnzaçáo par. a reall::2ç::!o das opc:nçócs. a q1.1e se refc~ este :ar..tgo scrió
cncaminb.ados ao Scn;aéo Fedenl .nsl:ruidos com: 

a) eX?OSZç:5o de Motivos do Mini.mo 4a Fazer.da: 
b\ analise- dos custoS e bcndleios e<:<:>namu:os <: soç,:ol$ do projeto" se~ fi:naT1o:od<l...,.!:. aper.~ç:ic! 

de crcdtrc, 
~~ anàhs.e fi:~ano::tra da operaçio~ 
d) anábsc das fon1es alternattns ele fin.lne:amento do projeto: 
c) data do 1nicto do programa ou do pro;cto c mfonnaç:io sobre se o mesmo ati inelurdo. ça 

leiCfÇ2-Ccntina anual~ . . . · 
r) tr.fonnaç6es sobre o alem::hmento do dtSfoOSIO no mciso III do .art. 167 da Constitaiç:lio e dos 

demw Jmmcs fixados nesta rescluç.io, no Qtlc couber: 
z) infonr..açóes sobre a~ finanç.as do tomador e do gan.ntl<lor. de$Uc:sndo: 
i) montante dJ diVIda. inlc~a e externa: 
2) =nograma de d1spCndtos oom a divtda. mtcma e externa: 
3) c:roo.oguma de d1sl)!!:m:hos oom a op-:l':lçáo .1 s.c:r autoru.ada: 
4) comprovaç:io da capaCJd.ade de pagamento d.a openç:io: 
5) débnos vcne:dos c n.to p;agos; 
6) m!onn~ sobre as do:açóes Or<?menlinas relativas ao pz-ojCio: 
b.) comp:ov~o Ge çuc: o proJeto esta lJiduido n;a lei do plano ptunanu.al e na la de: Dirctr'IZC$ 

Orç.ame11unas: 

O) parecer prehmmar da. P~oo::ur:ldona Ger:~~l da Fu.c:nd.a sobro: a mtnuto do eontr:aro: 
j) owras mtOrmaçtlC$ que llabihtem o ~n.ado Fecler:ll a conhece~ po:rfetramcnte a operaçic de 

ercd•to. 
Art. 5• Os contratos relauvos aopcr.~çóc:-s de en::d,to externo nio po&mco11ter qua!quercl:iusu!a: 
t-oe n.ature%:1. pobUCI: 
11- atentaton.a a. sctlcr.sma aacon.al e a oro em publica: 
!H -comrana i Consmutc;io e às !cts bra:súc:uu: 
IV -que tmpltque em compens.aç:io au;omatx:a de C:~buos e créditos 
§ 1• 0$ evcntiSaiS ln1gt0$ entre a Uni<! o cu suas autarqu1:;u; e o cn:dor ou amn.:ar.te. decorrentes 

.;lo conmcc. s.erio rc:solVIdos ~r.ant.: o íoro brasiletro ou submetidos a arbm·agem. 
§ 2" Podcr:io s.::r .aa:nos. nos immtmentos eontratuau rc:;;:perovos. u cl:lusulase oxmC:1çóes usuais 

nas opc:raçóes de emptéstlmO ou an-end.amento mercantil leasillC no merc:aclo i:ntem.aaon.:al. obedeodas 
.IS normas dcsa resolução. 

An. t.• Subordinam-se as normas fixadas no § 3' do art. 4" e 110 ut. s· os contratos n::l.atn'OS 
is oper:1~ d~ cr~dlto externo de mtcresse do5 útadcs. do Oistnto Feder:~!, dos Muni:::ipÍO$ c de :ruu 
~v.u .auurquw. 

Par.:ígrafo UniCO. Subo :'di na~ .as normzs lixadas nesta n:::soluç:io a cele!mçio Qe qualquer adita· 
mente a c:ontr.no n::Lanvo a opcn.Çiio de: atdito externo que p!'e"o'eJa ;a e!evaç:lo dos r.!lores mutuados 
ou 5nanei:ldos ou a. re~uç:io dos prazos de amortil:al=f.o. 

An. 7o O moatante glob;ai anu.aJ cb:s opc:raçócs de c:rtdito. inteDO e cxrc:mo. das fun.daçóo:s. 
imtitutlb:t: c mmtidas pelo poder ptíblico fed.cnl. bem CCtcO das emp~ em que a üni<lo, diret.:a ou 
trtdiretamente. dctenh.l a 11:1210nJ do c:apnal soc:.al com du'c.lto a voto ll.:ío poder t u.ltnpassar: 

I -o valor dos enc:u-gos c: das. amort:a:a.Ç6es da dlnda pa.ga: e 
n-o cqmVlleutc: t ~por cento do nlor do :&livo permat:~ente c .a da por cento do patnrnónlo 

liquido da enur1ade :10 mC:S i.mcdiaumcutc anterior ao' qllc: C$Uvcr e:m =· 
§ 1• 0$ c:on::proaussos as:st:mJdos pelas entiCades rcferid.as DO c:aport, o:lm eredcrc:s :uru..ados no 

Pais. c no e:aenor. pot p:a:o m!enor a trezen!OcS e SCSSCDta ow c.io serio submetidosa~lirnlte:s e ccncliçócs 
fi:WSOS rtc:$13 I'C$Q!uç:io, desde que seu montante: global anual Dio ultrapasse: D valor ôo attvo c:iKulantc:. 

I 2" Os v.alorcs uuii.z:a.jos paz.a o dlculo do atlvo pc:nn.anenle e do p.~trimó:uo líquido ser.io 
e:maídos Qo balane::te men:s:al. depreciados e corrigidos m011eu.n.tmentc: CO!lfotrDC o <lliposto na Lc1 c• 
5.404. Qe 15 de daembro de 1976. 

§ J• A correç:io a que se refere o par.igra!o antenom:~ente ter:i C:OIDO dat.1~bUe o dia pnlneiro 
de cada mes. 

Art. 8" O Poder Exeeunvo r=eler:l ao Senado Fcder.al, tnmestr.~lmea.re. in!ormaçóc~ sobre 
a posiç:lo do endivklameato da adtruNS(raÇio pti.bhca !ederti, d!reta e tndireta, dha'uam:mdo ?Ot órz;fio 
c cnudadc: 

!-o montante d3 diVIda fluluante e eoMOlidada. intema e cncm.a: 
II -o aonognma de desembolso c:om o p:mctp.al e os eacargos, induslvc: a divida vcne.da c 

n4o pap; 
IH-;asintesc d1 exeeuç:io orç:amenciria~ 
rv- cs·limites e as co11chçóes aplie:tvetS e os vai= autonudos e os j1 compwmet:kios. 

Art. 9" E.maso c:=cpeional. devidamcate )ustúiculo, • Unui.o podeti plc:ttea: aelevartão tempo
r.am dos limites fixad01: nos ans. J•, 4• e ,. de~u rewtuç:io. 

Paragn.fo un100. Os peQidos de qt1e trata este aflige deYerâo s.c:rencaminlados ao Senado federal 
instru:tdos oom: 

r -tetaucc:uariva: 
11 - caraaensru:as da cperzç:io: pr22:o. t.:~DS oe JutOS. Crl.Cirgos. cronograma fmlllectrcr: c 
III -tnformaçóes sobre a sita!lç:io íi~ce1ra do requerente. 
Al1. 10. Os linures fi~J.d~ no Jn. 3• d~sta resolução não se ;apliCi!.m is operações de erc:dilo 

por Jntec:zpaç.:io da reectta orçan:ent1na autonz.ada por lc:t. 

§ J• O saldo de~edor das operaçócs a. qu~ se refere este anico n:io podcrâ ctcc:dcr a VInte 
c cmco r.or cc:nm da r=1.1. tiowda cst1ma.da tJan o excra'cto financctro aue csttvcr cm cuno. utelust~e 
cOmputada a reeen.a liqwd.a esumad;a para a .1be~ur.1 de «~duos wpterncntare~ ;aprovados até- • -d.at.a 
de rea~çào d.l operaç:i.o. 

··---·L!"- Q_disp.:ndio mensal. oom~endendo principal e aecuórios, r.3o podeti ultrapassar a so:te 
por cento da ~o:: na líqutda csmn.3da p.1ra o exerciao finance:ro que estlVer em euno, tnelusive computa.da 
a _rco::tta _l_íql!td;a e:s~tl!!a~ !W'ª' aber:!_~ra de créditos ~UpiC!!te~tares aprov1du .até .1 data de re!!.IIZ.IÇio 

da ~0i· As opcraçóe$ c:1c que trata esta .antgo dcverio ser obrigatoriamcr.te liquidas até tnnta d.i:lls 
.1póS c eno::rnmento do exercíCIO cm que fOf!:m contn.!adas, cxectuacbs aquelas 0011tratadu eo ~lume 
:mo do I!Widato do Chc:!e do Poder Exeo.ttivo. que deverio ser líquidos no ptdpno exer=o fmanCC110. 

- Ar~ 11: E vedado :l União c is suas auwqUt:as as:sum1r compwm~ Qu•ctal!lcn!e com !omeo::· 
dOTe!: ~adores de serviços ou emprclteii'OS de obns. mecli;an'c esrnssão ou tt~l de pronussónas. za::nc 
de duplicatas ou outr.!S-operzçóes sunilan:s. 

Art. 12. Ainobs-:rva:tc:i.a dud!Sposiçócs=presc:nte te$OI~sujeitan.osn:s-poll$iveisissanç6es 
pertiDc:~:~te-1, abcndo ao .Banco Central do Br:ISil c:.:c:ro:r aonmpetcntc fiscalinçãc. no :imtlltO dos mCfCI.dOS 
li:n.1J;l.ceiro c de capitais. nu formas ~tas. el!l lei. 

Ar~ 13. E.tcclu.am-sc: dos limites lixados r..:st:a re:soluçio as opc:rzçóesdeatditoquc representem 
oomptotiili.so$ aSsUmidOs-pCiii--Bineol:Criti'il do Brasil c pc:t.as i~tnuiçóc:-s rmo~na:iras federais. que serão 

- ---c:bso.pli:ll.ad.as. em reso!uç1o cspedlica. 
Art. t4. As resoluçóes do Senado Fcdcnl que autOrizem u open.çóc$ de f:!\!C trat:& est:~I'C$Qiuçio. 

IJicluirio, ao menos. as scgumtes mfonaaçócs: 
1-Y:&klr da open.çio e moeda ern que ser:' realiDda;: 
U -objeti'/'0 4:1. opcnç:io é órgão c:xerutor, 
III -a:mdiÇÓC'l-~ b~icas da opençio: 
IV -prazo pua o aercídoda .two:izaç:io. 
Art.. 15. Est:& rcsol~o entr:s em Vl&Or r..a data de sua. public:aç:ão. atê 3! de outubro de: 1990. 
Arr. 16. Revog2m·sc as dlsposiÇ6e:s. cm ccmtrlrio. 
Seudo Fc:derzl.15 de daembfQ de 1')89. -Senador Nflsoa Canorint. Prcsiderttc 

RESOLUÇÃO N' 69, DE 1995 

Dispõe sob~_. operaç&!s d~ crédito interno e ezUmo da5 Esbu:la;. 
~ dollis1riiD Frd<l'lll,dos Mun!dpõooedesuas ~autorquios,'in
du:sive c:ooc::essão de garantias, sem limites c coodiçõcs de autoriz:açio. e 
dáootns prcMdêDàRs. 

o $~49.f~l-~~y~: 

CAPtrul.O! 
Das operações de crédito 

An. I! As operações de cr6:lito interno e externo realizadas pelo Est;tdos. pelo 
Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respcclivas autarquias sJo subordinadas 
~normas flX3das nesl!. Resoluç!o. 

§ tt Pant~ os ereitos desta Resotuç3o. compn:ende~se como operação de cré
dito toda e qualqu-er obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, in
clusive am:ndamentõ mercantil, e a concessão de qualquer gararuia. que repre
sentem comprotrússos assumidos com credores siruados no Pafs ou no exterior. 

§ :r- Considera-se financianr:nlo ou empréstimo a emissJo ou aceite de tflulos 
da dívida pública e a celebraça:o de contratos que fixem valtm$ mutuados ou finan
ciados. ou prazos ou valores de desemboJso ou amonizaçOO. bem com:> seus adita
mentos que elevem tais val<nS ou modifiquem tais prazos. 

§ J! A assunção de d!vidzo pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municí
pios e por suaS fespectivã$ luurqulas equipara-se-às operaições de crédiiO definidas 
neste artigo. para os efeitos desta Re~lu~o. 

Art. 2! A celebração de operações de cr6dito externo, de cr&lito interno que 
exijam elevaçã:o temporária de limites. de enUss~o de lítulos da divida pública e a 
concessao de garantia pelos· Estudos, pelo-Distrito Federal, pelos Municípios e por 
suas respectivas autarquias. somente será efdllada. após autorização espcc:ífica do 
Senado Federal. 

CAPtrul.OU 
Dos limites das operaçõe; de crédito 

Arf.:. J! -~ _opmções de cr6dito n:.aliladas pelos Estados, pelo Distrito Fede
ral, pelos Murúcfpios e por suas n:spectivas autarquias, em um exercfcio, não pode
rio exceder o montante" das despesas de capi1aJ fixadas na lei orçamentária anual 
correspondente, ressalvadns as autoriz.::u:i:lS mediame créditos suplementares ou es
peciais com finalidade precisa. aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria abso
luta, observado o disposto nesta Resolução. 

§ Jt Pala cfeilo do disposto nesle artigo, enlende-se por operação de crédiiO 
realizada em ufn. exercício o montante de líberaçilo contrarualmente previsto para o 
mesmo exercício. 

§ 21! Os montantes com libe:'ação prevista para exercícios fururos serão dedu
ZidOs das di::SpCSas de -cãpjtafOoS respCcifvo"S-eii:rcfcioS para efeito de verificação do 
limite fiXado neste artigo. 

Art. 4! ~ Oper.!ÇÕCS de crédito interno e externo dos Estados. do Distrito Fe
deral, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusjve a concessão de 
quaisquer garantias. observado os seguintes limites: 
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l - o montante gleba! das operações realizadas em um e~ercfcio financeiro 
não podc:rá ultrapassar o valor dos dispCndios com amortiZ!Ções. juros e demais en
cargos da dívida vencida e vencível no ano, efelivameme pagos e a pagar, conside
rados os critérios de refinanciamemo vigentes para 11 dfvida mobil iária e p:ua o endi
vidamento externo, atualit:ados monetariamente. ou vinte e sete por cento da R~e.ita 
Uqul:da Real, o que: for maior. 

II - o dis['êndio anual má.ximo com as amortiz.açõcs. juros e dem:Us encargos de 
tor:bs asopemçõe> de crédito,j;i conl:r.l13das e a o:mtnW, inclusive o origirWio do par
celamento de débitos ~lati vos às conuibuições sociais de que trn1am os aru. 195 e 239 
da ConstituiçOO fedcn!, e do Fundo de Gar.mtia do Tempo de Servir;o- FGTS. acresci
do. ainda. do valor devido, o.;encido e não pago. n3o poda.i exa:dc::r a Margem de Pou
pança Real. ou dezesscis por ccn10 da Ro::cit:J Uquida Rc:::IJ, o que: fOf' menor. 

CAPITIJLOV 
Das DiSpo:siçõrs Gerais e Tn.nsit6rias 

Art. 24. É permitida a vincul;lijão de receitas próprias J;er:ldaS pelos impostos 
a que se referem os arlS. 155 e !56. e dos recurso$ de que trata.m os ôlrtS. 157. 158 e 
159, 1. a e~- e ll, todos da Const.lruição Federal, para a prestação de garanti~ ou 
eonrrag:Jnlntta à União e suas autarquias pa.ra p:~gamento de débitos para cofn esta. 

Ar"t. 25. É vedado 01ns Estados, .ao Distrito fcdcrnl. ans Municipios e a suas 
respectivas autarquias assumir compromissos diretamente com fomr:ccdores. presta· 
dores de serviços ou empreiteiras de 'obras, median!e emissão ou aval de promissó
rias. aceite de duplicatlS ou ouuas operações similares. 

Arl 2&.·Na contratação das operações de crédito de que lrata esta Resolução 
poderão ser .dispensados os documentos de que trata o art. J 3. m. desde que tais 
Opet'aiõc:s sejatl'l'"+inc:uladas à regularização dos respectivos débitos. 
_ _ _M 2{. -~ara_c_(eitQ_ ® d_isposto no art. 2! da Lei n! 8.727, de 5 de novembro 

de 1993, é fix:xlo o limite de onze por cento da Receita Lfquida Real. definida no§ 
I~doan..4!. 

§ ]! Entende-se como Receita Uquida Real. para os efeitos desta Resolução, a 
reeeita realizada nos doze mc:ses anteriottS ao mês imeiliatameute anteti6r àquele-
em que se estiver apurando, exclufdas: as rcccüas proverUcntes de operações de cré
dito, de alienação de bens, de transfaéndas voluntárias ou doaçtxs recebidas com o 
fm especffico de atender despesas de capital c, no caso dos Estados., as lransferCn
cias aos Munic!pios por participações constitucionais e legais. 

§ f! O valor resultante da apliC:J.ção do limite definido no oput deste artigo 
será utiüWo co pagamento de amortizações. juros e demais encargos da dívida ex
tema coruntada até 30 de setembro de 1991. do refinanciamento de dívidas junto ao 

· Art. 17, Ca:so o Brutco Central do Bra.sil constate que a docum~t.:lç3? recebi- FGTS e das dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei n! 
da não~ suliciente rar.:a .:asu.:a análiSe, solicit:u-á a complcmcnt~o dos -d<i:untentt!s ____ - 7,976,d~27 de dezembro de 1989,oart.58 da Lei n! 8.2J2.de24dcjulhodc r991. 
e inr.,rrmções. Ou indo. a p.lttir do atendimento dao; _cxigt:nc:ias. novos pr.IZOS para na Lei~ 8.620. de 5 de janeiro dt::: 1993, da comissão de- serviços das operações am-
scus p::tro:ttes e manifestações preYistos nesta rcsoluç3o. paradas pela Lei n!!: 8.727. de 1993. das dfvidas rel;:rtivas a financi:lmcntos imobili:S-

An. 18. As resoluções do Senado Federal autori~livas das operações de crt:- rios fmnados pelas entidades Yincul:!:das aos Estados. ao Distrito Federal c aos Mu-
dito objeto desta resolução incluido, ao menos. as seguintes informações: nicfpios, assumidas por esses mediante aditivo. e das dfvida.o; resuluntes de renego-

I- valor da operaçio c moeda cm que será re:tliz:ada. bem como 0 crit&io de eiaçõc:s rcaliz;adl!s com base na Lei n! 8.rt27. de 1993. neaaordem. 
atualização monetária;. 

II- objetivo da operaç!o e órgão executor. 
III -condições financeiras b4sicas da operação, inclusive cronogr.una de libe

ração de recursos; 
rv -prazo para o exercício da autori~ç.ão. que será de. no mfnimo. cento e 

oitenta di:tS e. no máximo. quinhentos e qu:~rCnta dias para as operações de dhidas 
fundadas externas. e de. no mfnimo. noventa dias e. no má.'f.imo, duzentos e setenta 
días p::tra as demais operações de c~dito. 

§ l~ Nas oper.JÇões de cr6::Jito autorizad:lS em conrormidadc com o art. 10. a 
condiçilo de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo. 

§ 2! Nas opcraçõ:s de crédito externo com gar;mtia da União. a concessão de 
garantia será expressamente mencionada no ato autorizativo. 

CAPITULO IV 
Da n:sponsabnid2dc do Bllilco Central do Brasil 

Art. 19. As~ de crédito interno enqr.t:!dradas nos limites estabelecidos nt6 

ans. ~e 4!, e J I serão ptttedida.s de man.iresta;ilo do Banco Central do Brasil, cm pro
cc:sso instrUido com a document.Çio constante dos arrs. 13 e J 4. respectivamente. 

Arr. :20. O Bnnco Central do Brasil encaminhar.S no Senado Federal os pleitos 
de rea!iz::Jç3o de operações de crêdito interno que não se enquadr.:tm nos limiles es-
tabelecidos nos arts. J!. e 4!, deYidamente instruídos com a documentaçlo constante 
doan. 13.ecumpridoodispostonoart.l0. 

An. 21. Compele ao Banco Central do Brasil exr:rcer. no !mbitodos merca-
dos financeiros c de capilõlis. a fiSCalização da observância das disposições desta rc. 
solução. 

Art. 22 Os ~tados. o Distrito Federal. os Municfpios e suas re:spccth"as 81.1tar· 
quias que tenham dívidas rdaentes a operações de cr6dito ou paro:lamemo de d&ilos 
rel::~.tivos às conrribuiç:õcs: sociais de que: tr.ll:tm os arts. 195 c 239 da Constituiç5o Fede~ 
rale ao Fundo de G3rnntJa do Tc:mpo de Serviço- FGTS. devc:do remeter, quando :soli
citados. ao Bana:t Centrnl do Brzif: 

I- informações sabre o moma.nte das drvtdas fla~uantes e consolidadas, ir:~tcr· 
naecxtem:a: 

II- eronograma.s de pagamento de .amortil::lÇões. juros e demais encargos das 
referidas dfvid.ts. inclusive aquelas vencidas c n!o pagas: 

III - balancetes mensais c srntese da execuçlio orçamentária. 
Art. 23. O Banco Central do Brasil informará. mensalm:nte. ao Senado Federal: 

r- a posição de endivid:L'Tiento dos Estados. do Distrilo Federal, dos Munici-
pios e de suas respectivas aut:ltqukr.o::: 

II -as operações de c:rêdito 1~r antccipaç;lo da ra:dt:a crçamc:nt.:iria. anaJis;adas 
no período. romecendo d:ldos sobre: 

a) entidademum;iria: 
b) entidade mutuante; 
c) prazo da operar;ão; 
d) condiçi!Ses de contratação, tais como valor, correção monetária, taxas de ju

ros e demais encargos: 
e) gar:mtías ofen:cidas pela entidade mutuária: 
O outras inrormat;ões julgadas úteis. 

I 2' A direrença entre o sorrmt6rio dos pagam:::nlos ocorridos na rcmna do pa· 
clgraf'o an!erior e o valor equivalente ao limite definido no caput será utilizada no 
resp1e da dívida mobi1iária. 

§~O percentual definido no c:aput será aplicado sobre umduodt!cimo daRe
ceitaUquidaReaJ. definida no§ I! do art. 4!. 

141 Pua. efeito de apuraçlo do valor de cada uma das prestaÇÕeS mensais de 
que trata o art. :r- da Lei n! 8.727, de 1993. serão deduzidos os disp!ndios com as 
amortizações, juros e demais encargos das dfvidas ali mencionadas, efcluados no 
mes anterior 30 do pagamento da referida pnstação. 

Arl 28. O disposto nesta Resolução não se aplica às atua.is autarquias finan-
ctita1. ' 

Ar1. 29. A inubscno.ânci:~ das c.Iisposiçi'JCS da presente Resoluçàtl sujcita.r:i os 
Estados. o Distrito Federal. os Municípios e suas respectivas autarquias As sanções 
previstas em lei nesta Resolução. 

Ar1. 30. Esta Resolução enua ern vigor na data de sua publicaç3o. 
A.rt. 31. Revogam-se as disposições em contrário. espec:ia1m:nte a Resolução 

n!. 11, de 1994. 
Senado Feder:al. 14 de dezembro de 1995. - Senador José Samcy, Presidente. 

DSF.de 15-12·9S. 

RESOLUÇÃO N' 70, DE 1995 

Autoriza os Estados a eoDtratl'lr operações de cftdito p:-eoris. 
tas no Progama de Apolo l Reestruturaçiio e ao Ajuste Fiscál de -· 

O Senado Fedetal resolve: 
Art. lt Slk> os Estados autorizados a contratar as operações de crtdíto, inclusi~ 

Ye os compromissos e as condiç&s. pn:vistas no Programa de Apoio t Reestrutura-
çlo e ao Ajuste Fiseal de Estados e suas ai!C1"3ÇÕCS. 

Panlgrato único. O montante e o serviço das operações de crédito de que tra
Ia este artigo n3o serão computados, no exerdcio financeiro em que fo~ celebra~ 
dos os respo:tivos contratos. nos limites previstos no an. 4!, r e Ilda Resolução~ 
69,del995. · 

Art. 21 NJo se aplicam a esta Rcsoluçlo os seguintes. dispositivos da Resolu-
çlo n' 69.de !995. do Senado Federal: 

I-an.t3.1V.VIeVIll.eii': 
U-arttS. ~ • 
Art. 3! Esta RcsoluçOO entra cm vigor na data 1t: sua publieaçlo. 
Senado Federal, 14 de dezembro de 1995.-S~dor J~S2ruey, Presidente 
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RESOLUÇÃO N~ 19,0DE 1996 

Altera a Resolução n2 69, de 1995, 
do Senado Federal, que dispõe sobre as 
operações de crédito interno e externo: 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicfpios e de suas respectivas autar
quias, inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização, 
e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1Q O§ 1 o do art. 11 da Resolução n2- 69, de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"~~ 1 1. ·······················-························ 
§ 1 o O saldo devedor das operações a 

que se refere este artigo não poderá exce
der, no exercício em que estiver sendo apu
rado, a doze por cento da. Receita Líquida 
Real, definida no § 1 Q do art. ~-" 

Art 2Q Os incisos VIl e IX do art 13 da Resolu
ção n2. 69, de 1995, passam a vigorar com as se
guintes redações: 

"Art. 13 ................................................ . 
VIl - COJll>rOVação cb cumprimento do dis

posto nos arts. 27, § 2º-, art 29, VI e VIl, art 32, 
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§~.e art 212 daConstfuição Federal, e na Lei 
Cofll)lementar nº- 82, de 27 de rnafÇX) de 1995, 
assim como do plenJ exercício da competência 
~~conferida pela Consf:ihjção FederaL 

IX- parecer conclusivo do Banco Cen
tral do Brasil quanto ao impacto monetário e 
cambiat ao endividamento interno e exter
no, à natureza financeira e à demonstração 
da observância dos limites estabelecidos 
nesta Resolução." 

Art 3º- É incluído o seguinte § 3º- no art ·13 da 
Resolução nº 69, de 1995: 

"Art. 13. . ........................... ······~· ........... . 
§ 3º- Na ausência da certidão de que 

trata o parágrafo anterior, comprovada me
diante atestado de impossibilidade de certifi
cação, emitida pelos referidos Tribunais de 
Contas, a comprovação de que trata o inciso 
VIl será efetuada mediante declaração emitida 
pelo respectivo Chefe do Poder Executivo. 11 

Art 4º- Esta ReSolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, em 27 de março de 1996. - Se
nador José Samey, Presidente do Senado Federal. 

Publicado no Diário do Senado Federal, dê 2K03:96 
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A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O pro
jeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a 
mesa durante 5 dias úteis, a firn de receber emen
das, nos termos do art. 401, § 12, do Regimento ln
temo. Findo este prazo, será despachado à Comis
·são de Constituição, Justiça e Cidadania, para ser 
anexado ao Projeto de Resolução n2 66, de 1995, 
em obediência à determinação da Presidência, ado
tada na sessão de 10 de março de 1995. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Lúdio Coelho. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 218, DE 1997 

Requeiro, nos termos do artigo 160, combinado 
com o artigo 199, do Regimento Interno do Senado 
Federal, a realização de uma Sessão Solene Con
junta do Congresso Nacional, em homenagem aos 
175 anos da Maçonaria no Brasil, a ser realizada no 
dia 12 ou 13 de junho deste ano de 1997. Quando 
estará acontecendo, em Brasília, o I Encontro Nacio
nal de Maçons Regulares nos Graus Simbólicos, o I 
Simpósio de Mestres Instalados do Brasil e a I Con
venção de Garantes de Amizade do Brasil. 

Salas das Sessões, 12 de abril de 1997.- Se
nador Esperidião Amin - Senador Gilvan Borges -
João Rocha - Coutinho Jorge - José Fogaça -
Vilson Kleinubing - Elcío Alvares. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O re
querimento lido será submetido à deliberação do Se
nado, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 
I, b, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Lúdio Coelho. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Ng 219, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258, combinado com os dis

positivos do art. 255 do Regimento Interno, solicito o 
envio dos Projetas de Resolução nºs 35, 36 e 37, to
dos de 1997, ao exame da Comissão Especial Tem
porária, criada pela aprovação do Requerimento nº 
201/95, cujo prazo encerrar-se-á em 30 de junho 
corrente, e que se destina a elaborar e apresentar 
projeto de reforma do Regimento Interno. 

' ' 
Justificação 

A solicitação ora feita, deve-se à decisão da 
Mesa anterior de que todos os projetas propondo al
terações no Regimento Interno seriam, necessaria
mente, encaminhados à Comissão Especial Tempo
rária criada com a finalidade precípua de examinar 

sugestões oferecidas pelos senhores senadores. 
Ora, a comissão ainda não concluiu seus trabalhos o 
que ocorrerá, somente, em 30 de junho próximo, ra
zão pela qual por economia ·e agilização processual, 
solicitamos que sejam, as referidas matérias, enca-

-minhadas àquela comissão. 
Sala das Sessões, 12 de abril de 1997.- Sena

dor José Eduardo Outra, Líder do Bloco de Oposi
ção. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise} -A Pre
sidência defere a solicitação do Senador José 
Eduardo Outra, tendo em vista decisão tomada em 
sessão de 1 O de março de 1995. 

Os projetas despachados à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania serão anexados 
ao Projeto de Resolução n2 66, de 1995. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Lúdio Coelho. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 220, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, combinado com o 

338, IV, do Regimento Interno, requeremos urgência 
para o Projeto de Resolução nº 40, de 1997, que au
toriza o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
- LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro 
da divida mobiliária vencíveis no 12 semestre de 
1997. 

Sala das Sessões, 12 de abril 1997. - José 
Serra, Presidente - Elcio Alvares - Gilvan Borges 
- Casildo Maldaner - Beni Veras - BeiJo Parga -
Vilson Kleinübing - Valmir Campelo - Coutinho 
Jorge - Ramez Tebet - Jonas Pinheiro - Freitas 
Neto - Waldeck Ornelas - Joel de Hollanda. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O re
querimento será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento Inter
no. 

Passamos à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor

ge, que disporá de 20 minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr" Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Com a 
permissão do nobre orador, Senador Coutinho Jor
ge, concedo a palavra a V. EJ<i!,_pela ordem. 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB- PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Com a permissão e 
com a gentileza do Senador Coutinho Jorge. 

Sr!! Presidente, Sr% e Srs. Senadores, no fim 
do mandato da Mesa passada, nos últimos dias, 
apresentei à Mesa um pedido de--enquadramento, 
por crime de responsabilidade, do Ministro Pedro 
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Malan, que se negou a informar este Senado a res
peito de um pedido de minha iniciativa, aprovado 
pelo Plenário, sobre o volume das exportações de 
cigarros para países do Mercosul como Paraguai, 
Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia. 

A negativa aconteceu, sob o pretexto do sigilo 
fiscal, o que é absolutamente improcedente e falso. 

Apresentei o requerimento, e o Regimento do 
Senado Federal determina que, em 48 horas, a 
Mesa deveria tê-lo colocado em votação no Plená
rio, para que ele fosse encaminhado à Câmara, para 
que o Ministro fosse enquadrado em crime de res
ponsabilidade. 

A minha indagação é nesse sentido, Senadora 
Júnia Marise. Já faz alguns meses que apresentei o 
requerimento à Mesa, e alguns meses são bem mais 
do que 48 horas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -Nobre 
Senador, a Mesa recebe a reclamação de V. Exª e 
informa que a levará ao conhecimento da Presidên
cia desta Casa. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 

V. Exª dispõe de vinte minutos para proferir o 
seu pronunciamento. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB- PA.. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr" Presidente, Sr<!s e Srs. Senadores, a partir de 
hoje realiza-se em Brasma, no Centro de Convençõ
es, o 11 Congresso Brasileiro de Municípios. Dele 
participam milhares de prefeitos, que assumiram os 
seus mandatos em janeiro, ávidos de informações e 
de esclarecimentos. , 

Grande parte do ternário desse Encontro con
tará com a participação de Ministros de Estado, tan
to que hoje ele se iniciou com palestra do Ministro 
Pedro Malan sobre 'A Economia Brasileira e os Mu
nicípios'. Mas ele incluirá também temas como 'Or
çamento e Liberação de Recursos·, que interessa 
aos Municípios, bem como 'Reforma da Previdência 
e os Municípios', 'Reformas Tributárias e o Simples• 
e ·o Novo Município'. 

Além disso, o próprio Presidente da República 
estará formalmente, hoje à noite, realizando a aber
tura desse grande encontro, juntamente com os Srs. 
Ministros. Haverá ainda outros temas importantes, 
como 'Acesso a Créditos Externos•, 'Açóes Fede
rais na Área de Habitação', 'Ações Federais na 
Área de Saneamento', 'Políticas Regionais', coli
mando todo esse encontro com a grande reunião de 
sexta-feira, quando será discutido um tema impor
tante: a reforma agrária, com a presença do Ministro 
Jungmann. 

Quero também informar que na próxima quinta
feira, durante esse evento, os municípios ligados à 
área de influência dos projetes da Vale do Rio Doce, 
como é o caso de municípios do Pará, do Maranhão, 
de Minas, estarão participando do encontro para dis
cutir a destinação do Fundo de Desenvolvimento da 
Vale do Rio Doce. Quero lembrar aos Srs. e Sr"s 
Senadoras que esse fundo existe desde a criação 
da Vale, que é uma grande empresa, e toda vez que 
uma grande empresa implanta projetas grandiosos, 
gera benefícios, mas também traz seqüelas econó
micas, sociais, ambientais. Por isso, a Vale criou 
esse fundo, que tem como recursos básicos 8% do 
lucro líquido da empresa para atender às necessida
des essenciais dos municípios sob sua área de in
fluência. Assim, uma série de municípios recebe 
esse fundo, destinado à saúde, à educação e à in
fra-estrutura, minimizando, dessa forma, os impac
tos negativos dos projetes grandiosos implantados 
pela Vale nas várias regiões brasileiras. 

O seu edital de privatização, no entanto, refere
se, de passagem, a esse fundo, quando diz que 
apenas 85 milhões serão destinados ao BNDES 
para aplicações em várias regiões do País. 

Questões importantes surgem, como, por 
exemplo, em que período serão aplicados os recur
sos? Onde serão aplicados? Será que na área de in
fluência do projeto da Vale? O edital não se refere a 
isso. Será que esses recursos se esgotarão a partir 
de agora, e a empresa ou as empresas que compra
rem as ações da Vale não continuarão com a obriga
ção de alocar recursos do seu lucro líquido em favor 
dos municípios onde existem projetas da Vale aluai
mente? Esse valor poderia inclusive ser renegocia
do, mas deveria constar do edital. 

Assuntos dessa importância serão discutidos 
na próxima quinta-feira, nesse grande encontro dos 
Prefeitos que se realiza no Centro de Convenções. 

Outro assunto relevante que também será dis
cutido nesse seminário diz respeito aos aspectos da 
reforma agrária. Volto a falar do assunto, porque, 
apesar dos avanços globais do Governo Federal 
através do ITR, que penaliza as terras improdutivas; 
do rito sumário, que agiliza os aspectos judiciais da 
reforma agrária, não podemos esquecer os conflitos 
que existem em várias regiões deste País, particu
larmente no meu Estado, que tem como conflito em
blemático o ocorrido no ano passado, em 17 de 
abril, em Eldo~do dos Carajás, onde 19 sem-terra 
foram assassinados. A partir daí, o sul e o sudeste 
do Pará passaram a ser observados como um cam
DO de experiência importante daquilo que chamo de 
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operacionalidade da reforma agrária. Devemos fugir 
do discurso e alcançar a prática, tentar implantar 
medidas, projetes que possam, de forma efetiva, re
solver a problemática agrária dessa região. Nesse 
sentido, desenhou-se uma estratégia para as regiõ
es sul e sudeste do Pará. 

Em reunião com os Prefeitos eleitos que assu
miram, em 12 de janeiro, a Associação dos Municí
pios do Araguaia/Tocantins, que envolve 40 Municí
pios dessa região conflituosa, ficou decidido, de for
ma coerente, que se deve participar do processo de 
refonna agrária dessa região, buscando a pacifica
ção do sul e do sudeste do Pará com medidas con
cretas e objetivas. Para isso, postulou-se a munici
.Paiização da refonna agrária. 

Tenho participado intensamente desses encon
tros, dessas reuniões no sul e no sudeste do Estado, 
e a municipalização, no nosso entender, é uma es
tratégia correta e possível, talvez a única para qlle a 
refonna agrária seja efetivamente implantada nes
sas regiões conflituosas. 

Com a utilização de um instrumento do Conse
lho Municipal de Reforma Agrária, é possível - e te
mos experiência a esse respeito na nossa região -
que o Prefeito, as lideranças locais, os sindicatos, 
os trabalhadores e empregadores e a liderança dos 
sem-terra participem desse Conselho e juntos deci
dam, por exemplo, quem são de fato os sem-terra 
do município. Quem melhor para conhecer essa re
lação do que as lideranças locais, ao invés do Minis
tro Raul Jungmann, que, apesar de sua boa vonta
de, não tem condições de tomar decisões sem ouvir 
as lideranças locais, a realidade local. 

Os conselhos ajudariam inclusive a definir as 
áreas improdutivas do município. Temos que sair do 
global da reforma agrária para a visão local; da ma
cro para a micro, porque há realmente uma integra
ção nesse processo indispensável. 

Decisões devem ser tomadas em níveis glo
bais, mas a sua municipalização, a sua viabilidade, 
através dos conselhos municipais, que seriam opina
tivos, ajudariam o ,Incra, o Ministério a tomar decisõ
es mais corretas, mais ágeis e realistas. 

Não temos dúvida nenhuma de que esse as
sunto que está sendo discutido pelos Prefeitos nes
se encontro, em função da reunião de Marabá, é im
portante. 

Na semana anterior à Semana Santa, reuni-me 
com o Ministro Raul Jungmann. Levei a S. Ex" todas 
essas postulações, que não envolvem apenas a par
ticipação do Município no processo decisório, mas a 
participação do Município nas ações dos projetas, 

nos assentamentos, na implantação das escolas, 
das unidades de saúde, das vicinais; portanto, da in
fra-estrutura económico-social que possa viabilizar, 
de forma sustentável e definitiva, os assentamentos 
da reforma agrária em cada Município, envolvendo, 
portanto, a comunidade municipal, co-responsabilí
zando os Prefeitos, as lideranças locais, inclusive 
barateando o custo da implantação desses projetas 
de assentamento, que ficaria, segundo o cálculo que 
fizemos na região do sul do Pará, 50% mais baixo, 
não tenho dúvida. 

Por isso, defendemos, junto ao Ministro, o de
senho dessa estratégia que os Prefeitos da região 
passaram a assumir como sua responsabilidade 
também. O Ministro nos declarou que concorda ple
namente com a implantação dos conselhos, com a 
participação dos municípios nos vários assentamen
tos e também com a i111plantação de conselhos re
gionais que iriam realmente superar os conflitos en
tre os municípios. Não temos dúvidas, são soluções 
concretas e objetivas que iriam viabilizar a proble
mática da refonna agrária. 

O Ministro Raul Jungmann garantiu que assim 
faria, bastando agora definir os recursos do quadro 
de detalhamento do Orçamento da União, que esta
vam sendo decididos pelo Ministério do Planejamen
to, a fim de que, nos próximos dias 11, 12 e 13 do 
corrente mês, o Ministro, pessoalmente, estivesse 
em Marabá, na área central dos conflitos das regiõ
es sul e sudeste do Pará Lá, S. S~ poderia assinar 
convênios, definir programas e políticas que pudes
sem tomar prática uma refonna agrária indispensá
vel e necessária à região confrrtuosa do sul e sudes
te do Pará, a fim de que a história de Eldorado dos 
Carajás possa ter servido de lição e jamais seja re
petida, quer no sul e no sudeste do meu Estado, 
quer em qualquer região deste País. 

Na verdade, devemos sair- insisto - do discur
so em direção a uma prática efetiva, objetiva e con
creta. Devemos conseguir operacionalizar as teses e 
idéias da refonna agrária. O ITR é importante, o rito 
sumário também o é, mas concretamente precisa
mos realizar assentamentoª viáveis, próximos às ci
dades, para que a$ pessoas não vendam o seu lote 
por não conseguirem sobreviver no local. 

Portanto, a reforma agrária deve acontecer de 
forma realista, com visão clara, com pé no chão, 
adaptada a cada região. E as regiões sul e sudeste 
do Pará assumiram o compromisso de buscar a mu
nicipalização da reforma agrária, que é o grande ca
minho, no nosso entender, para que se resolvam de 
forma definitiva esses graves conflitos de terra. 
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Espero voltar a esta tribuna, Sr. Presidente, O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro-
Sr'ls e Srs. Senadores, depois dos dias 11, 12 e 13, nuncia. o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
para relatar as decisões do Sr. Ministro no que se - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há dois mil 
refere à alocação de recursos, desapropriação de anos, Cristo, para dar aos discípulos o mcxlelo de 
áreas improdutivas, assentamentos que, segundo humildade e simplicidade, mostrou-lhes uma crian-
prevê o Incra, contemplarão 10.000 famílias. ça. Esse mesmo Jesus, se hoje voltasse ao mundo, 

Para que isso ocorra, precisamos de recursos por certo, encontraria alguma dificuldade para citar o 
- não só discursos -, precisamos de ações concre- mesmo exemplo. Muitas das crianças de- hoje são 
tas. Da parte do Ministro Jungmann, sinto determi- bem diferentes: estão prostituídas, são, desde cedo, 
nação e vontade de implementar de forma efetiva a exploradas no trabalho, não são amadas, não pc-
reforma agrária no Brasil, particularmente naquela dem estudar e_não podem brincar._Qdir~it() de_§er 
região emblemática do sul e sudeste do Pará. ---- ---cnanÇ<iTfJi:Js foi roubado. 

Ao encerrar meu pronunciamento, desejo mais O Fundo das Nações Unidas para a Infância -
uma vez êxito ao 11 Congresso Brasileiro de Municí- Unicef - publicou recentemente o relatório da situa-
pios, que se realiza, como eu já disse, a partir de ção mundial d_a infânçia de 1~97. Da análise desse 
hoje até sexta-feira, em Brasília. Vários prefeitos do Relatório, salta aos olhos uma preocupação grande: 
Brasil, particularmente os da minha Região, aqui es- crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo 
tão, ansiosos, para ouvir os Ministros, para ouvir as de exploração tanto em países menos desenvolvi-
teses do Ministro Jungmann em relação à reforma dos e naqueles em desenvolvimento, quanto nos ln-
agrária. d ustrializados. 

Espero que os prefeitos possam ser informa- Não são, porém, só os países menos desen-
dos, possam compreender todas as políticas e pro- volvidos ou os em desenvolvimento que exploram a 
gramas que o Governo Federai tem desenhado em mão-de-<>bra infantil. o Unicef relata alguns casos 
favor do desenvolvimento municipal brasileiro. Volta- que acontecem em países industrializados: nos Es-
rei à tribuna, sim, depois do dia 11, para dizer que a tados Unidos, crianças são exploradas pela indústria 
reforma agrária no sul e sudeste do Pará está sendo do vestuário, trabalhando durante muitas horas em 
de fato implementada, para dizer que a municipaliza- oficinas insalubres, com baixa remuneração, e, em 
ção é um fato e que a participação do município é fazendas do Estado ge Nova Iorque, crianças mexi-
crucial nesse processo. cano-americanas trabalham em campos úmidos de 

Ressalto ainda que a assistência técnica capaz pesticidas; em Portugal, adolescentes de 12 anos 
de viabilizar qualquer assentamento, segundo a são submetidos ao trabalho pesado; e, na Itália, são 
nova visão do Ministério, será delegada a contratos submetidos ao trabalho insalubre e perigoso na ln-
privados. Dessa forma, o chamado Projeto Lumiere dústria do couro. 
possibilitará que, em cada assentamento, haja um 
agrônomo, aquele profissional que vai orientar a pro
dução e o funcionamento efetivo do programa, do -
projeto. Espero que tudo isso não seja mero discur
so; espero, na verdade, que do discurso possamos 
passar à ação. Acho que, nos dias 11, 12 e 13, será 
manifestado o posicionamento que o Governo Fede
ral quer tomar em relação à solução definitiva da 
problemática da reforma agrária no Brasil. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, a Sra. Júnia Marise, 2" Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 19 

Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcânta
ra, por cessão do nobre Senador José Roberto Arru
da. 

O próprio Unicef vaticina: "É possível encontrar 
crianças realizando trabalhos que envolvem riscos 
na maioria dos países ricos". 

Nos países menos desenvolvidos e naqueles 
em desenvolvimento, em cujo número se inclui o 
Brasil, a exploração de crianças em trabalhos infa
mantes e degradantes é ainda maior. No rol dessas 
atrocidades, a criança é submetida a trabalhos for
çados e insalubres em indústrias de cigarro, de tape
tes e de fósforos na fndia, tendo que trabalhar até 20 
horas ininterruptamente. Na Tailândia, as crianças 
estão permanentemente expostas a acidentes nas 
plantações de cana-de-açúcar e nos seringais; crian
ças de Zimbábue trabalham na colheita do algodão 
e do café; meninas da África, da Ásia, além de duros 
trabalhos domésticos, sem direito à alimentação 
adequada, ainda têm de satisfazer apetites sexuais 
de patrões ou dos filhos desses; meninos do Peru vi
vem de quebrar pedras. 
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O Brasil tem presença marcante no relatório da 
Unicaf não pelo muito que faz em prol da criança -
disso falaremos mais adiante -, mas principalmente 
por causa dos meninos carvoeiros do Mato Grosso 
do Sul e Minas Gerais, dos caladores de lixo das 
grandes cidades, dos cortadores de cana no Espírito 
Santo e nos Estados do Nordeste. 

O relatório chama a atenção para uma outra 
grande fonte de humilhação da criança: a explora
ção sexual comercial. Nesse aspecto, não há país 
que esteja imune. Vimos recentemente o escãndalo 
no Estado do Amazonas, objeto de matéria no jornal 
O Globo e na televisão. 

O Sr. Jefferson Péres - E é matéria verdadei
·ra, Senador. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Verdadeira, 
acrescenta o Senador Jefferson Péres, e mostra um 
quadro realmente triste. O Governo Federal inclusive 
está fazendo ampla campanha, com o apoio da Em
bratur, no sentido de se estimular a denúncia, o co
nhecimento e a repressão desse amplo movimento 
de prostituição infantil, de turismo sexual que envol
ve crianças. Trata-se de um fato hediondo, que infe
lizmente tem acontecido, e que nos enche de indig
nação. Devemos cobrar dos diferentes níveis de go
verno política de prevenção, de responsabilização 
dos culpados por essa grande mancha que se espa
lha pelo País. 

A prostituição infantil, afirma o Unicef, "é am
plamente disseminada nos países industrializados. 
Só nos Estados Unidos, acredita-se que pelo menos 
1 00 mil crianças estejam envolvidas nessa forma de 
exploração". 

Assistimos, recentemente, ao escãndalo da pe
dofilia, na Bélgica. O fato abalou os alicerces do go
verno belga, porque estavam envolvidos ministros e 
figuras de grande conhecimento dessa sociedade. 
Há, nesse caso, todo um ambiente de perversão que 
merece o nosso repúdio. 

No Seminário contra a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, realizado em Brasília, em 
abril do ano passado, os Estados Unidos foram mos
trados como os grandes produtores, exportadores e 
consumidores de pornografia do mundo. Cerca de 
80% da pornografia com uso de crianças é ali con
sumida 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, relacio
nar com detalhes as várias formas de barbaridade 
que se cometem mundo afora e no Brasil contra 
crianças seria, a meu ver, desnecessário. Seria a re
petição de uma realidade que nós bem conhecemos 

e que os meios de comunicação se encarregam de 
divulgar sobejamente. 

- ----

No que tange à legislação, considera como 
muito positivo o fato de a Constituição Federal asse
gurar à criança e ao adolescente prioridade absoluta 
no que concerne ao direito à vida, à saúde, à nutri
ção, à educação,-à recreação, à preparação voca
cional, à cuHura, à dignidade, ao respeito, à liberda
de e à solidariedade da família e da comunidade, 
poupando-os da negligência, da discriminação, da 
exploração, da crueldade e da opressão. 

O Unicef chama atenção também para algu
mas iniciativas que têm produzido efeitos positivos 
na vaiQrização _dªcriança,citandc>_c> J~rajE!tO_ Ax~._o _ 

trabalho desenvolvido pela Fundação Abrinq, o pro
grama Bolsa-Escola do Distrito Federal e de vários 
outros Municípios do Brasil, como Campinas - inclu
sive, há a preocupação do Senador Eduardo Suplicy 
com todos esses programas de renda mínima, liga
dos à educação -, e o Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil. 

O Governo Federal, inclusive, tem estimulado 
esses programas de vinculação de um determinado 
subsídio financeiro à matrícula e freqüência da crian
ça à escola. Há um programa no Mato Grosso do 
Sul, relacionado a crianças que trabalham em car
voarias, e outro em Pernambuco, relacionado a 
crianças que trabalham nos canaviais, ligadas ao 
corte de cana. 

Dessa forma, o Governo Federal tem procurado 
orientar esses programas para vincular a presença da 
criança na escola a subsídiO$ concedidos à família. 

O Projeto Axé, implantado em Salvador com 
crianças de rua, além de proporcionar aulas de recu
peração com as crianças que freqüentam a escola 
primária, trabalha com adolescentes oferecendo
lhes aulas e treinamento de acordo com os seus in
teresses. Nesse programa, as crianças.não apren
dem apenas a ler e escrever. Podem trabalhar en
quanto estudam, produzem silk-screen em camise
tas, ou criam produtos a partir de papel reciclado. ·o 
mais importante", segundo o seu criador, César de 
Floria La Rocca, "é estimular a criança a sonhar, a 
ter aspirações. e uma variedade de oportunidades 
concretas para ajudar a realizar os seus sonhos•. 

A Fundação Abrinq, justamente constituída por 
industriais da área de brinquedos, no intuito de aca
bar com a exploração infantil pelo trabalho, criou o 
seio de "Empresa Amiga da Criança•. Através de 
uma ampla campanha de mobilização, tem pressio
nado empresas e_(;lovemoª-_J>~_ra gue nãoadquiram 
produtos fabricados com mão-de-obra infantil. 
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Às empresas que não empregarem crianças e 
apoiarem as atívídades relacionadas ao seu desen
volvimento é concedido o selo de •Empresa Amiga 
da Criança•. Hoje, elas já são mais de cem. 

Muito significativo, nesse campo, foi o Pacto do 
Bandeirantes, que, no ano passado, juntou o Gover
no de São Paulo, tendo à frente o Governador Mário 
Covas, a Fundação Abrinq e o setor sucro-alcooleiro 
do Estado, no compromisso de eliminar todo traba
lho infantil na colheita da cana. 

O Programa Bolsa-Escola do Governo do Dis
trito Federal foi elogiado pelo Unicef por ser uma so
lução inovadora e barata. Ao pagar um salário míni
mo às famílias pobres cujas crianças não faltarem à 
escola mais do que duas vezes por mês, reduziu 
drasticamente os índices de evasão escolar entre os 
estudantes pobres. 

Quanto ao Movimento Nacional de Meninas e 
Meninos de Rua, o Unicef é enfático: •um exemplo 
de ação a ser imitado está no Brasil. Em 1985, foi 
criado um Movimento Nacional de Meninas e Meni
nos de Rua - uma parceria desenvolvida entre as 
crianças e educadores voluntários, que também vêm 
de ambientes pobres. • 

Afora essas iniciativas reconhecidas íntemacío
nalmente pelo relatório do Unícef, muitas outras ati
vídades são desenvolvidas no Brasil, com o fim de 
acabar com a exploração de mão-de-obra infantil, le
var as crianças à escola, dar-lhes entretenimento e 
prepará-las para o exercício de uma profissão e da 
cidadania 

Elogíável é a recente medida do Governo Fe
deral de coibir a exploração sexual de crianças, ini
ciada pouco antes do carnaval, época em que essa 
prática é mais freqüente. Uma ação enérgica e cons
tante das autoridades neste campo é mais do que 
necessária. Como essa decisão é ainda recente -
há outdoors e anúncios, inclusive dando o número 
de um telefone para receber denúncias e informaçõ
es sobre esse tipo nefasto de comportamento de se
tores da sociedade brasileira -, resta-nos esperar para 
ver os seus resultados, o que virá dessa campanha 
que o Governo está fazendo. Torcemos para que se
jam melhores do que os obtidos até aqui com os meni
nos carvoeiros, do Estado do Mato Grosso do Sul. 

No ano passado, ante a denúncia do trabalho 
infantil em condições desumanas em carvoarias do 
Estado, o Governo decidiu dar uma bolsa de 
R$50,00 às famílias cujos filhos deixassem o traba
lho nos fomos para freqüentar a escola A expectati
va foi grande, o alvoroço em tomo da decisão foi 
maior, e espera-se que o Governo Federal, o Gover
no Estadual e as Prefeituras coloquem uma estrutu
ra capaz de funcionar para efetuar a distribuição, fis
calizar os cadastros e a freqüência às aulas. 

Por mais que se queira, não se vai, de um dia 
para o outro, acabar com a prostituição infantil, colo-

car um fim na exploração do trabalho do menor, tirar 
meninos e meninas das ruas e levá-los para as sa
las de aula. É preciso ter em conta que a criança 
que trabalha sustenta a si própria e, muitas vezes, a 
própria família; que a prostituição freqüentemente é 
incentivada pelos país que não têm .outra fonte de 

_ renda; que as escolas ficam longe do lugar onde 
moram e que a freqüêncía às aulas pode ser um 
grande enfado, se os programas não forem adequa
dos ao meio em que vivem e aos seus interesses. 

Em decorrência disso, toda decisão para solu
cionar esse problema deve ser abrangente. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EJ<I! 
um aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Senador Eduar
do Suplícy, ouço com atenção o aparte de V. EJ<I!. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador 
Lúcio Alcântara, V. EJ<I! faz um diagnóstico bem fun
damentado, em que, basicamente, revela sua preo
cupação com o problema do trabalho e da prostitui
ção infantil. Procura ir às raízes do problema, reco
nhecendo que seria muito difícil extíngüír a prostitui
ção. Por outo lado, coloca que pode haver meios de 
contribuirmos para a sua erradicação, se não total, 
pelo menos em grande parte, sobretudo se houver 
meios de prover as famílias, dando-lhes condições 
para que suas crianças não sejam instadas ao traba
lho para ajudarem no sustento de seus país e de si 
próprias, inclusive com atívidades marginais corno a 
prostituição e a utilização do menor como instrumen
to de quadrilhas do narcotráfico. Para isso, avalio 
que seria importante instituirmos o direito de cada 
família ter um rendimento, como um direito à cidada
n;a. É por esta razão, Senador Lúcio Alcântara, que 
fico contente de saber que V. EJ<I! está se enfronhan
do nesse assunto - inclusive, é o Relator da Propos
ta de Garantia de Renda Mínima no âmbito da Co
missão de Assuntos Sociais. Quero reiterar aquilo 
que lhe disse pessoalmente na semana passada: 
disponho-me a pensar junto, a colaborar com V. Ex!', 
para que o Senado Federal venha, de forma cons
trutiva, a instituir no Brasil um programa de garantia 
de renda mínima que, inclusive, se relacione a açõ
es socíoeconômícas e possa contribuir para que 
centenas de milhares de famílias, se não milhões, 
não se vejam obrigadas a estimular as suas crianças 
a trabalharem tão precocemente, às vezes até em 
atividades marginais, corno a prostituição infantil. 
Cumprimento V. Ex'! pelo seu pronunciamento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado 
a V. Ex'l, que é um apóstolo dessa causa há pelo 
menos quatro ou cinco anos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Conheci a proposta 
de um Imposto de Renda negativo quando estudava 
economia nos anos 70. Entusiasmei-me pela idéia já 
nos anos 80. Mas, de fato, foi em abril de 1991 que 
apresentei o projeto que instituiu o Programa de 
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Renda Mínima, aprovado pelo Senado Federal em turismo sexuai e a prostituição infantil? Longe de 
16 de dezembro de 1991. Portanto, agora há a ne- mim a idéia de censura. Mas,.sem dúvida, estamos 
cessidade de se completar a tarefa no âmbito da Câ- caminhando num terreno muito inseguro e instável. 
mara e do Senado, aperfeiçoando-o e tomando-o A própria Internet - pretendo fazer um pronuncia-
viável. mento a este respeito - tem sido um instrumento de 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Se não vi o pro- disseminação de mensagens anti-sociais, pomográ-
jeto de V. Exª convertido em lei, V. Exª há de con- ficas, racistas etc. 
cordar comigo que, de certa maneira, tem sido vito- Quer dizer, se de um lado a economia se inte-
rioso. Inclusive há muitas experiências, vinculando-o gra, se há globalização, se os transportes são cada 
à educação, principalmente no que diz respeito à dia mais rápidos, se as pessoas se deslocam cada 
vinculação do benefício à freqüência da criança na vez mais rapidamente, do outro, o crime e a contra-
escola. O próprio Governo Federal, de certa manei- venção também caminham com a mesma velocida-
ra, está admitindo esse projeto sobre o qual V. Exª de. Assim, vemos que no Amazonas, no Ceará, 
acabou de falar. Aliás, esse projeto conta com a co- como em todo o Nordeste, desembarcam turistas 
laboração dos Senadores Ney Suassuna, José Ro- movidos muitas vezes pela procura do verdadeiro Iu-
berto Arruda, Renan Cafheiros, do Deputado Nelson rismo sexual, à custa de menores, de crianças, de 
Marchezan e de vários outros Parlamentares da Câ- inocentes. Precisamos estar atentos a isso, sem 
mara. Tudo isso significa um avanço. É evidente que querer fazer moralismo, mas pretender que haja 
temos limitações, principalmente as de natureza fi- uma cultura ética ria sociedade capaz de preservar e 
nanceira. Mas o grande ganho de tudo isso foi o pro- defender certos valores que são fundamentais para 
cesso de descentralização, em que os Estados, o uma sociedade de respeito, uma sociedade íntegra. 
Distrito Federal e vários Municípios, como Campinas Reconheço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
- creio que hoje já se pode citar outros mais, V. Exª dores, que o problema da exploração de crianças e 
deve ter isso bem catalogado -, já adotaram esse adolescentes é grave em nosso País e que ele não 
princípio, de uma forma ou de outra. será resolvido de uma hora para outra. Serão neces-

0 Sr. Eduardo Supficy- Campinas, Ribeirão sários vários anrnie muito trabalho árduo dos Go-
Preto ... Hoje são mais de 80 Municípios. Mais de 15 vemos, dos empresários, dos religiosos, dos sindica-
Municípios já o adotaram, e cerca de 80 estão consi-- --- tos,-âas organizações nao-goveniãmentél.is;de tóôa 
derando a sua adoção. O Estado do Espírito Santo, a sociedade, para que o problema se resolva sem 
além do Distrito Federal, já tem programas nessa di- criar um outro maior. É necessário, porém, agir rapi-
reção. damente, dando apoio a todas as medidas que se 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Como vêem, te- tomem nesse sentido. Acabar com o problema, po-
mos avançado, e esse avanço se deve muito a V. Exª, rém, não é tão difícil assim. Ao invés de tentar resol-
que tem sido um obstinado nessa questão. Lembro- vê-lo por conta própria, o Governo deveria aprovei-
me de que V. Exª foi a Fortaleza, à Câmara Munici- tar, por exemplo, toda a estrutura de que dispõem as 
pai ... enfim, tem ido ao Brasil inteiro levando essa congregações religiosas e as igrejas de vários era-
mensagem, pregando essa política como uma políti- dos, repassando-lhes os recursos para que aumen-
ca de cidadania e redistribuição de renda. O Gover- tem e melhorem o atendimento que já prestam às 
no Federal tem váriós programas nessa área: a Lei pessoas carentes. A ele incumbiria tão-somente tis-
Orgânica da Assistência Social, dando curso a pre- cafizar, de forma bem simplificada, a aplicação des-
ceito constitucional - fomos Constituintes, coloca- ses recursos. Por que, em outro flanco, não adotar a 
mos lá aquela obrigatoriedade do meio salário mini- decisão de não adquirir produtos fabricados com o 
mo, além da questão do deficiente -, e uma série de concurso de crianças? Os bancos oficiais cortariam 
mecanismos que estão sendo utilizados, apoiados e o crédito às empresas que explorassem o trabalho 
fortalecidos pelo Presidente Fernando Henrique Car- infantil. A Petrobrás não adquiriria álcool de usinas 
doso no sentido de recuperar essa massa de brasi- que utilizassem a mão-de-obra infantil no corte da 
feires que está realmente fora de qualquer parãme• --- cana e as prefeituras parariam de comprar parafefe-
tro que se queira adotar de renda e de cidadania; pípedos de pedreiras que tivessem crianças como 
portanto, de efetiva presença na vida do País. quebradores de pedra. 

Para concluir, é preciso também estar atento É evidente que essas providências só podem 
ao que se faz na divulgação do turismo ou na pre- ser tomadas atentando-se para o problema social. 
venção de doenças. Quem garante, por exemplo, Como falei aqui, muitas vezes é a criança quem 
que a propaganda feita pela Embratur no exterior, mantém a família. Com o seu trabalho ela é muitas 
destacando a abundância de nossas praias, sempre vezes a responsável pela pequena renda familiar. 
freqüentadas por tangas que pouca coisa escon- Assim agindo, estou convencido de que em 
dem, não é responsável pelas levas de homens que pouco tempo a situação poderia mudar para melhor. 
vêm até aqui para conferir de perto, incrementar o As crianças voltariam a ser tratadas como crianças e a 
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se comportarem como taL A infância não lhes seria 
precocemente roubada. Poderiam voltar a ser exem
plos de humildade e simplicidade, como queria Je
sus. 

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

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna por 
permuta com o Senador Humberto Lucena. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, quando o Governo Federal editou 
pela primeira vez, em 03/11/95, a Medida Provisória 
instituindo o Programa de Apoio à Reestruturação 
do Sistema Bancário - Proer -, cuidou de explicitar 
no texto, ao lado das diretrizes para habilitação dos 
bancos a serem beneficiados, que a duração do Pro
·grama seria de um ano. 

Entendia o Governo Federal ser aquele prazo 
suficiente para instrumentalizar o Poder Público 
quanto aos mecanismos de proteção das poupanças 
privadas e, desse modo, evitar o pânico que se se
guiria caso algum grande banco viesse a quebrar. 

De igual ponto de vista compartilhava o Con· 
gresso Nacional, sensível aos efeitos nefastos de
correntes de uma quebradeira num mercado cuja 
estabilidade é vital para o conjunto da economia e 
onde a confiança desempenha um papel insubstituí
vel desde à época do aparecimento dos primeiros 
bancos na Itália e na Holanda, ainda nos primórdios 
do mercantilismo. 

Não foi o que a experiência demonstrou. O fato é 
que decorrido o prazo estipulado de um ano, a medida 
provisória continuou a ser reeditada sine die, sem me
recer a competente apreciação do Congresso. 

Agora, somos surpreendidos pelo caso Bamerin
dus!HSBC, com o qual entende o Governo, segundo 
amplamente divulgado pelas autoridades econõmicas, 
encena-se o ciclo de socorro aos grandes bancos. 

Ainda segundo essas autoridades, completa-se 
o trabalho de engenharia financeira destinado a re
forçar a credibilidade e a estabilidade dessas institui
ções, ao mesmo tempo em que se restabelece a in
dispensável tranqüilidade no universo dos pequenos 
poupadores e correntistas. 

Nesse ponto, cabem algumas observações. O 
Banco Central assumiu a administração de R$4,3 bilhõ
es em créditos duvidosos do Bamerindus, com a inter
venção decretada em 26 de março próximo passado. 

Mais uma vez o Banco Central ficou com a par
te "ruim" da operação. Como já ocorrera nos casos 
anteriores {Nacional, Económico, Banerj, Banespa), o 
Banco Central- e por que não dizer o contribuinte? -
recebe o ônus de administrar os empréstimos ou pa
péis com retomo duvidoso, devidamente recusados 
pelo Hong Kong and Shangai Banking Corporation. 

Oficialmente, ainda não estão disponíveis infor
mações sobre o montante da operação. Conversá-

vamos há poucos minutos com o Senador Vieira e 
S. Ex-! dizia que nem ele, que era dono do Banco, ti
nha informações definitivas sobre o volume desses 
créditos que, segundo o que foi publicado na Folha 
de S. Paulo, em matéria de hoje, seria da ordem de 
R$4,3bilhóes. 

Muitos são os que batem palmas dizendo que 
o Proer é um sucesso. Sou um dos que acha que o 
Proer é um sucesso, embora não deixe de fazer es
sas considerações, uma vez que o Programa consu
miu apenas, dizem - se os dados que nos passam 
são verdadeiros -, 3% a 4% do PIB e que em outros 
países, como o Chile e a Venezuela, operações se
melhantes ultrapassaram 15%, chegando até a 19% 
do PIB daqueles países. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
como nos furtarmos de pensar sobre o poder de ala
vancagem que investimentos da ordem de 3% a 4% 
do PIB poderiam traduzir no tocante às demandas 
plurais por investimentos como as que persistem em 
várias regiões deste imenso País, especialmente na 
Região Nordeste? 

Se particularizarmos essas demandas premen
tes para o meu Estado, a Paraíba, investimentos 
dessa monta seriam a redenção absoluta 

Um despautério de dinheiro capaz de reverter 
para todo o sempre o quadro de miséria e desalento 
que hoje é relegado sempre que se trata de escolher 
entre satisfazer as necessidades básicas de dinami
zação da economia para um exército de famintos e 
despossuídos e propiciar o patrocínio de novos ca
sos de lucros privados e prejuízos públicos. (A ex
pressão, Sr. Presidente, não é minha, consta· de arti
go do economista André Lara Resende, também vei
cufado pela Folha de hoje) 

Mesmo considerando que o R$1 bilhão pago 
pelo HSBC reduz o custo do contribuinte assumido 
pelo Proer, esse raciocínio não deixa de parecer no 
mínimo imoral. 

E aí eu conversava de novo, há pouco, com o 
Senador Vieira e S. Ex" me dizia: 'O que me preocu
pa não é o fato -o fato é irreversível -, o Banco já foi 
passado adiante, o Proer já aconteceu e ele não vol
ta à minha propriedade; a minha preocupação é que 
muitos desses ativos estão sendo passados a preço 
contábil, como é o caso, por exemplo, da segurado
ra que, segundo S. Ex", vale cerca de um A$1 bilhão 
e 200 milhões e que está sendo vendida por A$450 
milhões, que é o valor contábil. 

O Bamerindus, a exemplo do que já ocorrera 
com o Banespa, o Bane~. o Econõmico e o Nacional, 
de acordo com informações dos jornais, detinha em sua 
carteira ativos incobráveis que superavam o seu patri
mõnio em quase A$3 bilhões, justificando-se, dessa for
ma, a intervenção- segundo diz o Banco Central. 

Entretanto, se o procedimento do Banco Cen
tral é justificado - acredito que seja -, e na avaliação 
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de especialistas em mercado financeiro a operação não fosse feito, como segunda opção, também subs-
foi bem conduzida, permanece uma questão de or· creveríamos, porque, no mínimo, esta Casa tem a 
dem moral: não seria o caso de sa investigar se hou- obrigação de saber como está se comportando o 
ve gestão temerária, má administração ou irregulari· sistema económico. A maioria dos Senadores quan-
dades? Ou até mesmo se o patrimônio desses ban· do ouve falar em área económica torce o nariz, di-
cos não foi vendido a preço apenas contábil? zendo que não é uma coisa boa. Mas um país não é 

Nesse contexto, a previsão legal tem-se mos· administrado, não é tocado se não tivermos o cuida-
Irado insatisfatória, urgindo rever a legislação com do de olhar a parte económica, que termina sendo o 
vistas a permitir uma intervenção preventiva. esteio central de foca a administração. 

Sr. Presidente, nós aqui, por um ano inteiro, fo- Por isso, acreditamos que urge as Lideranças 
mos presidentes do Proer e acompanhamos, passo instarem para que as medidas provisórias sejam im-
a passo, procurando ver, com a maior transparência plantadas, instaladas e que nós, dessa forma, pos-
possível, o que acontecia. samos convocar essas autoridades para tomar cc-

Tantas foram as medidas provisórias que ocor· nhecimento do que está ocorrendo. 
reram que os Líderes desta Casa resolveram não Novamente estamos falando de uma quantia 
.mais designar presidentes e membros para as co· da ordem de R$4,3 bilhões, quando por muito me-
missões. O que aconteceu? Hoje não sabemos ab· nos teríamos todo o asfalto das nossas estradas 
solutamente nada! completado; por muito menos teríamos resolvido o 

Por isso, desta tribuna, Sr. Presidente, Sr's e problema de inúmeros Estados. 
Srs. Senadores, solicitamos que seja novamente de· Deixo aqui registrado que o Proer não foi um 
signada para as medidas provisórias importantes as evento perdido, pelo contrário, foi um sucesso. Em-
presidências e as relatorias, de forma a que pelo bora as quantias sejam gigantescas, foi um sucesso. 
menos tenhamos informações do que está se pas· o Sr. Pedro Simon _ Permite-me v. ~um 
sando. 

No caso específico do Bamerindus, as informa· aparte? 
ções chegadas ao Congresso Nacional são absolu· O SR. NEY SUASSUNA • Pois não, Senador 
tamente nenhuma. Não temos nenhuma informação. Pedro Simon. 

Se, por um lado, tudo indica que com o Bame- O Sr. Pedro Simon - Com todo carinho, res-
rindus terminaram os problemas - ao menos os peito e admiração que tenho por V. EX:!, quero mani-
grandes - do sistema bancário privado, os custos fo· testar minha discordância. Pretendo também pro-
ram enormes. Por outro, é preciso agir e evitar que nunciar-me a respeito. Acho que o Proer será um 
os problemas dos bancos públicos se agravem. Di· desses projetos sobre os quais o País analisará com 
zem as autoridades que este ano será dos bancos muita profundidade. Estamos numa economia globa-
públicos. lizada, numa economia de mercado, onde o Gover-

Aiiás, como bem recomenda o Professor Lara no diz que é absolutamente liberal. Agora, por exem-
Resende, "é hora de privatizar os poucos que são pio, estão importando, e o que teve de firma que 
privatizáveis e fechar os que não 0 são. Encerrar 0 quebrou, que fechou as portas, que demitiu empre-
Proer, que já cumpriu sua onerosa missão, e resta· gados foi um horror! .•. De repente, o Governo cria o 
belecer a noção de risco no sistema bancário. Proer para garantir os bancos. Eu não entendo. 

Quase destruíram a nossa agricultura, quase des-
Para tanto, é fundamental que a Medida Provi- montaram a nossa indústria de auto-peças. Não dá 

sória do Proer volte à Ordem do Dia e seja votada para entender um Governo que se diz absolutamen-
em tempo hábil, sob pena de a participação do Con· te liberal, que fala em privatizar a Vale do Rio Doce 
gresso Nacional no processo encerrar-se de forma 
melancólica; um capítulo importante da história eco- porque a Companhia não está dando lucro, mas que 

coloca R$6,5 bilhões no Bamerindus .•• Com todo o 
nômica do País, que não conseguimos fechar até o respeito, eu divirjo, em 180 graus, de v. ~- Per-
momento, que acreditávamos estar encerrado mas que recrudesceu. gunte aos produtores da agricultura, que estão com 

a corda no pescoço, aos empresários, a quem V. 
Nesse sentido, o Senador Eduardo Suplicy, há • d · · d 

poucos minutos, solicitou-me que subscrevêssemos Ex'! quiser: ninguem vai a mitír que, e repente, o 
Governo tenha aplicado no Proer de 20 a 30 bilhões 

uma convocação dos Ministros Pedro Malan, Anto- de dólares. Com todo 0 respeito, um Governo que 
nio Kandir e do Presidente Gustavo Loyola, do Ban· se intitula liberal, a favor da livre iniciativa, neolibe-
co Central, ao que respondemos a S. Ex'!, naquele ral, agir assim com 0 sistema banqueiro •.• o prejuízo 
momento, que não o faríamos porque iríamos pedir daquele banco de Londres que quebrou e, portanto, 
às Lideranças que indicassem os membros para im- cauoou um escândalo mundial, foi de US$1 bilhão e 
plantação e instalação das medidas provisórias im- 0 do Bamerindus é de R$6,5 bilhões. Com toda a 
portantes, como é o caso do Proer, e que se isso sinceridade, com todo 0 carinho e a admiração que 
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tenho por V. Exª, divirjo de V. Ex'! quando afirma que 
o Proer foi um sucesso. 

O SR. NEY SUASSUNA - E foi. 
O Sr. Pedro Simon - Foi para os banqueiros, 

para alguns, não é, Sr. Senador? O Governo poderia 
fazer um Proer para a agricultura, para a educação, 
para dar bolsa de estudos para os pobres coitados 
que não têm onde estudar e que estão aí pratica
mente à margem da realidade. Poderia dar um Proer 
para o nobre Senador Eduardo Suplicy para resolver 
o problema da renda mínima. Mas, por amor de 
Deus, até o Governo diz que não existe mais proble
ma, que o sistema financeiro está bem, que não tem 
mais nada, está tudo ótimo. Então para que colocar 
R$6,5 bilhões no banco, Senador? Antigamente o 
Governo ainda dizia que se não fizesse, seria uma 
i::ascata: arrebentaria com todo o sistema financeiro. 
Era o que Sua Excelência dizia há um ano. Agora 
diz que não tem mais nada, está tudo limpo, não 
existe mais problema e dificuldade alguma, só esse 
aqui, e coloca R$6,5 bilhões ... Senador, com todo o 
carinho e com todo o respeito, divirjo frontal e radi
calmente do pronunciamento de V. Ex'!. 

O SR. NEY SUASSUNA- V. Ex'! honra-me 
com o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Senador Ney Suassuna, peço permissão a V. Ex'! 
para prorrogar por mais 10 minutos a Hora do Expe
diente, para permitir a conclusão do seu discurso e 
para que dois oradores inscritos para comunicação 
inadiável possam fazê-lo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Sr. Presi
dente. V. Ex'! não deve ter acompanhado todo o meu 
discurso desde o início, e eu lamentava que o Proer, 
que deveria ter acabado em um ano, tivesse sido re
vivido, e que nós sequer tivéssemos acompanhado 
esse seu ressuscitar, que está nos custando R$4,3 
bilhões. Além do mais, dizia que embora tivesse sido 
um sucesso quando comparado, e V. Exª está pe
gando uma frase, com a Venezuela e com o Chile, 
que chegaram a gastar 19% do PIB, e nós estamos 
gastando entre 3% e 4% do PIB, portanto estamos 
gastando pouco, ele é um sucesso. Mas mesmo as
sim fiz até uma comparação: 4% do PIB é uma cifra 
astronómica, tão astronómica que, se aplicada no 
Nordeste, seria a redenção daquela Região. E eu di
zia mais: que as lideranças de tanto receberem, aqui, 
medidas provisórias, Senador, desistiram de nomear 
presidentes e relatores para as medidas provisórias, 
piorando a situação, porqlle agora está correndo à 
vontade e, dessa forma, não sabemos sequer os da
dos de como foi esse caso do Bamerindus. 

Das outras vezes em que se recorreu ao Proer, 
convocamos o Presidente do Banco Central, o Mi
nistro da Fazenda e ficamos sabendo o que estava 
acontecendo. Agora, tomamos conhecimento pelos 
jamais e, vejam, com versões até contraditórias. Uns 

dizem R$6 bilhões, outros R$4,3 bilhões. E eu com
plementava, dizendo, que o Senador Suplicy pediu
me para subscrever uma convocação dos dois Minis
tros e do Presidente do Banco. Discordei de S. Exª, di
zendo que prefiro que nós, aqui, voltemos e ativemos 
o Proer, porque, ao ativarrnos o Proer, teremos condi
ções de sabertodo$_Qs_dados. Mas, se isso não forfei
to, subscrevo o pedido do Senador Suplicy. 

Não estou concordando com o Proer na sua to
talidade. Não são R$20 bilhões, ficou uma dívida fi
nal de cerca de R$8 bilhões em todos os casos, se
gundo o_ Banco Central. Porém, precisamos ter cer
teza desses dados. _Mas, como hoje não podemos 
nem convocá-los, não tomamos conhecimento. 

O Sr. Pedro Simon- V. Exª está falando em 
reviver o Proer? 

O SR. NEY SUASSUNA - Foi revivido, porque 
terminava no ano passado. 

O Sr. Pedro Simon - Mas eu digo hoje. 

O SR. NEY SUASSUNA - Não, isso é um fato. 
O fato é que o Proer se extinguiria em dezembro do 
ano passado e, de repente, foi ressuscitado para 
agir no Banco Bamerindus. 

O Sr. Pedro Simon - Com todo respeito, Se
nador, o que aconteceu foi que o Proer foi criado 
para resolver o problema do Banco Nacional. Resol
vido o problema-do Nacional, ele estava esperando 
para resolver o problema do Bamerindus. Ele estava 
esperando, não foi ressuscitado porque nunca mor
reu. Ele estava na gaveta Morrer ele não morreu; a 
Medida Provisória foi reeditada permanentemente. 
Portanto, ele foi tirado da gaveta para refazer o Bame
rindus. Por que ele estava na gaveta? Por que ele era 
renovado e r.ão era extinto? Porque o Governo queria 
esperar para resolver o problema do Bamerindus. 

O SR. NEY SUASSUNA - Senador Pedro Si
mon, o primeiro texto da Medida Provisória do 
Proer dizia que se extinguiria em dezembro de 
1997. 

Sr. Presidente, fica aqui o meu apelo para que 
os líderes reativem as medidas provisórias importan
tes e que não deixem ocorrer o que está ocorrendo: 
a ausência total de dados e informações; aliás, 
quando sabemos é pelos jornais. Se, por acaso, não 
for possível fazer isso, que subscrevamos a solicita
ção do Senador Eduardo Suplicy, convocando as 
autoridades para virem trazer à Casa notícias do 
que está acontecendo. 

Era o que tinhaa~ize~_ 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR- NEY SUASSUNA EM SEU PRONUN· 
CIAMENTO: 

-~ 

CRÉDITO RUIM DO BAMERINDUS É DE RS 



36 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Os beneficiários- sempre é bom repetir- não são os anti-
Sónia Mossri gos ou os novos controladores do banco, mas os seus deposi-
da Sucursal de Brasma !antes. 

O Banoo Central assumiu a administração de R$ 4,3 bilhõ- o Banco Central acha que os depositantes de bancos 
as em créditos dlNidosos do Bamerindus com a intervenção na quebrados não devem sofrer prejuízo: haveria risco de crise sis-
instituição, decretada no último dia 26. têmica. T anho dúvidas, mas não disponho dos elementos para 

Com a absorção do Bamerindus pelo Hong Kong and julgar. . 
Shangai Banking Corpora.tion, o se ficou com a administração da um banco, mais do que qualquer outra empresa, VIVe da 
chamada parte "nuim" do banco paranaense. confiança dos seus clientas. Seus ativos têm diferentes graus de 

Nessa parte "nuim" estão induidos os empréstimos ou pa- liquidez. Alguns podem ser imediatamente reaf.mdos para gerar 
péís cujo retomo é duvidoso. Essa parcela não ficou com o novo caixa; outros requerem mais tempo, implicam perdas se for na-
banco, o HSBC Bamerindus, que ficou com a parte "boa". cessário realizá-los sob pressão; e outros simplesmente não têm 

O volume desses créditos ainda não é oficial, mas a Folha como ser cobrados ou vendidos, antes do prazo de maturidade, 
obteve uma estimativa do valor junto a técnicos figados à opera- _ __ sem grandes prejuízos. . 
ção. - -- Se por desconfiança, fundada ou infundada, os correntistas 

Para o novo HSSC Bamerindus, o BC transferiu R$ 1 O bi- resolvam não renovar seus depósitos, o banco vê-se com insuii-
lhões em atívos e passivos seguros dos correntistas e aplicadores ciência de fundos para bancar seus ativos. É justamente porque 
do banco. essa possibilidade existe que os bancos centrais assumem a fun-

Até amanhã, o se cria comissão de inquérito para apurar ção "" emprestadores de última instância. . 
·as causas que levaram o Bamerindus à falência. A principallarefa o redesconto é a fonna pela qual os bancos central~ em-
da oomissão é investigar se houve ou não má administração ou ir- prestam aos bancos que sofrem restri~ de liquidez. E ~vi-
regularidades. dente que deve ser um empréstimo transitóno. Um empréstimo 

Seguradora para que instituições saudáveis possam se ajUSlar a uma tem-
Os imóveis do Bamerindus, avaliados em R$400 milhões porária crise de liquidez, e não uma fonte pennanente de finan-

pelo BC, ainda serão ãlviãodos com o novo HSBC. Metade desse ciamento para instituições com atiVos irrealizáveis. Um banco 
valor estimado em imóveis deverá ser utilizado para pagar débitos cujos atiVos são empréstimos incobráveis, r~o":ados apenas 
do antigo banco. para encobrir o fato de que os devedores sao ·~es ~e 

O novo HSSC Bamerindus prepara-se para comprar a honrá-los, não é caso de ace!l50 ao redesconto. E caso de ln-
Companhia de Seguros Bamerindus não alcançada pela interven- tervenção. . . 

ção do BC. Se os empréstimos incobráveis superam o patrimômo, o 
Segundo o BC, o no110 banoo vai adquirir ações da segura- banco está quebrado - não há recursos próprios para cobrir as 

dora em oferta pública que deverá ser realizada no segundo se- perdas. Esse era 0 caso do Banespa, do Bana~. do Económico, 
mestre. -- - -- do Nacional e, agora confinnado, também o caso do Bemerindus. 

Ao contrário do banco velho, o HSBC Bamerindus será Por que então a demora para agir? Influência politica dos conlro-
uma empresa de capilalfechado, controlada pela holding HSBC. !adores? Pode até ser, mas a verdade é que a legislação obriga o 

Com a intervenção no Bamerindus, o governo considera Banco Central a esperar até que o caso seja inquestionavelmente 
que tenninou a fase de ajuste dos grandes bancos ao Plano Real, terminal antes de intervir. o custo para o contnbuinta acaba san-
que atingiu lambém o Nacional e Económico. do alto. Poderia, entretanto, vir a ser ainda mais alto se a precipi-

0 ministro da Fazenda, Pedro Malan e o presidente do tação viesse a permitir aos controladores encontrar brechas para 
Banco Cenlral, Gustavo Lo~ já definiram oom o presidente ganhar indenização na Justiça. 
Fernando Henrique Cardoso que 97 será o ano para conrigir os Tudo inãu:a que com o Bamerindus terminaram os proble-
desequiTibrios das instituições estaduais. mas - ao menos os grandes - do sistema bancário privado. Os 

Sem comentar crftleas custos foram enormes. é preciso agir e evilar que os problemas 
O britânico Michael Geoghegan não quis comenlar as críti- dos bancos públioos se agravem. 

cas do Senador José Eduardo Andrade Vieira (PTB), ex-presiden- É hora de privatizar os pouoos que são privatizáveis e !e-
te do Bamerindus, sobre a lisura nas negociações do BC oom o char os que não 0 são. Rever a legislação para permitir a intar-
HSBC. •os entendimentos com o BC foram confidenciais", disse. venção preventiva. Encenar o Pnoer, que já _cumpnu sua onerosa 

·Com base nas declarações de Vieira, a bancada federal do missão e restabelecer a noção de risco no Sistema barK:ário. 
Paraná no Congresso deve se reunir hoje em Brasma para discu- Pois há tempos que 0 nosso sistema bancário é o mais 
tir a intervenção no Bemerindus. pelfeito caso de lucros privados e prejuízos públicos. 

Segundo o Deputado Federal José Borba (PTB), os pari~- GRANDES BANCOS EM UM DIA 
mentares vão pedir infonnações ao se sobre toda a transaçao 
comoHSBC. 

"Caso as informações não sejam satisfatórias, vamos insis
tir na CPI do Sistema Fmanceiro•, disse. 

LUCROS PRIVADOS ... 

André Lara Resende 

O Bamerindus, segundo as informações dos jamais, ti· 
nha ativos incobráveis que superavam seu patrimônio em qua
se US$3 bilhões. A ação do Banco Central parece ter sido bem 
oonduzida. 

A assunção pelo HSBC das operações do Bamerindus foi 
preparada com a discrição requerida. O US$1 bilhão pago pelo 
HSSC reduz o custo do contribuinte assumido pelo Pnoer. 

Fernando Rodrigues 
SraSilia - Cresce en1re alguns senadores o temor de que a 

CPI dos Precalórios vire apenas cinza na fogueira das vaidades 
alimentada por alguns dos seus integrantes. _ 

Por conta disso, uma reunião secreta da CPI amanhã ser
virá para lavar a roupa suja. 
· Deve participar do encontro o presidenta do Senado, Anto

niO Carlos Magalhães (PFL - BA). Com o apoio do presidente da 
CPI Bernardo Cabral (PFL - AM), ACM deve propor um pouco 
~ de método e menos efeitos especiais para a mídia. 

ACM disse a amigos que vai oom o objetiVO de preservar o 
nome do Senado. O presidenta da Casa acha que a gincana jor
nalística hoje montada não atende aos interesses principais, das 
investigações em curso. 
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Na ánsia de aparecer, alguns senadores dividem as notí
cias para jornais e TVs. Dão uma notícia nova por dia apenas 
para um órgão da imprensa, em detrimento das demais. . 

Essa distribuição desequilibrada das notícias, na opinião 
de ACM e de Gabral, estaria colocando em risco a credibilidade 
da CPI perante a opinião pública. E, de fato, está mesmo. 

Para evi1ar esse desgaste desnecessário, uma das suges
tões que ACM e Cabral vão defender na reunião reservada de 
amanhã será a respeito dos depoimentos de representantes de 
grandes bancos. 

'Para que não sejamos acusados de privilegiar alguns em 
detrimento de outros, de querer fabricar uma notícia por dia, acho 
que poderemos convocar todos os grandes bancos para um mes
mo dia', diz Cabral. 

Gabral1arnbém não considera essencial a vinda dos presi
dentes dos bancos. Acha que seria o bastante ouvir o vice-presi
dente ou o diretor responsável pela área investigada. 

Essas opiniões de Cabral e de ACM, como é fácil supor, 
.são diferentes das do senador Roberto Requião (PMDB- PR), o 
relator da CPI. 

Pelo andar da carruagem, a reunião de amanhã será quen
tíssima. E é quase certo que faltará água para que toda a roupa 
suja seja lavada. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nos termos do art. 158, § 22 do Regimento, concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para uma 
comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Para uma comunicação inadiáveL Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, nos termos 
do arL 90, incisos V, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o arL 49, inciso X, da Consti
tuição Federal, e em companhia de diversos outros 
Senadores, requeremos que seja convocado o Sr. Pe
dro Malan, Ministro da Fazenda, para prestar esclare
cimentos perante o Plenário desta Casa a respeito das 
negociações entre o Banco Bamerindus S.A. e o Ban
co Hongkong and Shangaí Banking Corporation. 

No dia 26 de março último, o Banco Central de
cretou intervenção no Banco Bamerindus, um dos 
maiores bancos privados do País, e anunciou a ven
da de parte desse banco para um banco inglês, 
Hongkong and Shangai Banking Corporation, um 
dos maiores conglomerados do mundo. 

São, inegavelmente, decisões de grande im
portância e alcance para o sistema financeiro brasi
leiro. Haverá também repercussões sobre a situação 
financeira do setor público, uma vez que a operação 
foi viabilizada com substancial aperte de recursos do 
Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortaleci
mento do Sistema Rnanceiro Nacional- Proer. 

É de fur:damental importância, portanto, que as 
autoridades da área económica compareçam ao Se
nado para prestar os esclarecimentos devidos. 

Ressalte-se que a venda de boa parte dos ati
vos e passivos de um dos maiores bancos varejistas 

do Brasil a uma das maiores instituições bancárias 
do mundo representa um passo sem precedentes 
em termos de desnacionalização do sistema bancá
rio comercial do País, até agora dominado por ban
cos públicos e privados nacionais. 

Vale também lembrar que a operação foi viabi
lizada com um volumoso aperte de recursos públi
cos e correspondente ampliação do endividamento 
federal em títulos, a exemplo do que ocorreu em 
transações anteriores do mesmo tipo realizadas no 
âri16ito -do F'roer. De acordo com informações divul
gadas pelo Governo por meio da imprensa, a opera
ção envolve o uso de nada menos que R$5,7 bilhõ
es. Esse montante seria dividido da seguinte manei
ra: utilização de R$2,5 bilhões pela Caixa Económi
ca Federal para a compra da carteira imobiliária do 
Bamerindus, abertura de uma linha de financiamento 
de até R$2,5 bilhões para o Fundo Garantidor de 
Crédito, R$400 milhões para a reestruturação do 
banco em determinadas carteiras e R$300 milhões 
para o Banco do Brasil absorver a carteira rural e ati
vos e passivos do banco no exterior. 

Assinam esse requerimento, além de mim, os 
Senadores Roberto Requião, José Eduardo Outra, 
Jefferson Péres, Coutinho Jorge, Lúcio Alcântara, 
Joel de Holanda, Valmir Campelo, Bernardo Cabral, 
Antônio Carlos Valadares, Pedro Simon, Mauro Mi
randa, Ney Suassuna e há outros Senadores que 
estão em processo de assiná-lo. Obviamente, este 
requerimento ganha o interesse de todos os Partidos 
e de todos os Senadores. 

Assim, Sr. Presidente, considero da maior im
portância a vinda ao plenário do Ministro Pedro Ma
lan, que certamente poderá se fazer acompanhar do 
Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, e do 
Presidente da Caixa Económica Federal, Sérgio Cu
tolo, para prestar os devidos esclarecimentos. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, gosta
ria, ainda, de dizer uma palavra relativa ao bárbaro 
episódio ocorrido nos dias 5 para 6 e 6 para 7 de 
março em Diadema, flagrado por cinegrafista ama
dor e transmitido pelo Jornal Nacional, da Rede 
Globo de Televisão. 

As cenas mostravam policiais militares tortu
rando, extorquindo, batendo e até matando popula
res, inclusive alguns negros, tratados não como se
res humanos, mas como animais. Aquele episódio 
causou extraordinária revolta em todos nós brasilei
ros e mesmo em toda a humanidade, pois repercuti
ram por todos os países em que as cenas foram 
transmitidas. 
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É necessário modificar a formação da Polícia 
Militar em todo o Brasil. Aqueles soldados já faziam 
parte da Polícia Militar de São Paulo há cinco, seis, 
dez anos. Como foi possível que, em que pese a for
mação, aqueles soldados procedessem de forma tão 
selvagem? 

Precisamos alertar o Govemador Mário Covas, 
o Secretário de Segurança, José Afonso da Silva, o 
Subsecretário, Luís Antônio Alves de Sousa, com 
quem falei hoje pela manhã e me informou que pro
vidências já haviam sido tomadas. Mas é preciso 
também chamar a atenção do Senado Federal por
que, quando do e~me do Projeto do Deputado Hé
lio Bicudo, não tivemos a coragem de passar para a 
justiça comum os crimes cometidos pela Polícia Mili
tar quando no exercício da sua função, salvo no 
caso de homicídio doloso. E, neste caso inclusive, 
houve homicídio doloso. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me um aparte, 
Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Permitiria com 
muito prazer, mas não é permitido aparte em Comu
nicação Inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - E o 
tempo de V. EX! está esgotado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Assim, Sr. Pre
sidente, solicito seja transcrito na íntegra o restante 
do meu pronunciamento, dada a exigüidade do meu 
tempo, em que faço uma análise mais pormenoriza
da de como o Plenário do Senado não aceitou, 
como deveria, a iniciativa do Deputado Hélio Bicudo, 
ao analisar o PL n2899f95 na Cãmara e PLC 1 02/93 
de iniciativa da CP! que investigou o extermínio de 
crianças e adolescentes. Ambos os projetas busca
vam alterar o Decreto-Lei de 21/10!69- Código Pe
nal Militar, visando destipificar como delito penal mi
litar infrações assim definidas por aquela lei. 

Havia uma diferença fundamental entre os dois 
projetes, embora ambos fizessem referência à alí
nea f do inciso 11 do art. 92 do referido Código para 
que fosse suprimido. 

O PLC apenas reconhecia a jurisdição civil para 
os crimes dolosos contra a vida, cometidos contra civil, 
hipótese em que o Tribunal de Júri seria competente 
para julgar um militar. Se um militar, fardado ou não, 
utilizando armamento de propriedade militar, mediante 
seqüestro, roubasse ou extorquisse um c~til, continua
ria sendo julgado pela Justiça Militar. 

Mas, de acordo com a regulação proposta por 
Hélio Bicudo, as ações delituosas acima seriam in
variavelmente julgadas pela Justiça Comum. 

O SR.-PRESI{)ENTE (Lúdio Coelho)-~ Sr. Se
nador, o tempo de V. EX! ~-s~ esgotado em 15 minu
tos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Requeiro, Sr. 
Presidente, seja transcrito o restante desta análise 
na íntegra. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU D/5-
CURSO: 

REQUERIMENTO 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 90, inciso V, do RegirneniD Interno do 

senado Federal~ conit:linado-com o art. 49, lrici5o x, da Constilui-
ção Federal, requeramos seja convocado o Senhor Pedro Malan, 
Ministro da Fazenda, para prestar esclarecimentos perante o ple
nário desta Casa, a respeito das negociações entre o Banoo Ba
merindus SA. e o Banoo Hongkong and Shangai Banking Corpo
ration. 

Justificativa 

- No dia 26 de março último, o Banco Central deae1ou inter
venção no Banoo Bamerindus, um dos maiores bancos privados 
do país, e anunciou a venda de parte deste banco para um banco 
inglês, o Hongkong and Shangai Banking Corporation, um dos 
maiores conglomerados do mundo. 

São, inegavelmente, decisões de grande impol1ância e al
cance para o sistema financeiro brasileiro. Haverá, também, re
percussões sobre a situação financeira do seiDr público, uma vez 
que a operação foi \liabir.zada oom substanciai aparte de recursos 
do Programa de Estimulo à Reestruturação e FortalecirneniD do 
Sistema Financeiro Nacional - PROER. 

É de fundamenlal impor1ância. portaniD, que as aUIDrida· 
des da área económica compareçam ao Senado para prestar os 
esclarecimenlos devidos. 

Ressaite-se que a venda de boa parte dos ativos e passi
vos de um dos maiores bancos varejistas do Brasil a uma das 
maiores instituições bancárias do mundo representa um passo 
sem precedentes em termos de desnacionalização do sistema 
bancário comercial do país, até agora dominado por bancos púbrt
cos e bancos privados nacionais. 

Vale 1ambém lembrar que a operação foi Viabilizada com 
volumoso aparte de recurso públicos e correspondente ampliação 
do endividarneniD federal em títulos, a exemplo do que ocorreu 
em transações anteriores do mesmo tipo realizadas no âmbito do 
Proer. De aoordo oom informações áiVUigadas pelo governo por 
meio da imprensa, a operação envolve o uso de nada menos que 
R$5,7 bilhões. Esse montante seria dividido da seguinte maneira: 
uti6zação de R$2,5 bilhões pela Caixa Econõmica Federal para a 
oompra da carteira imobiüária do Bamerindus, abertura de uma li
nha de financiamenlo de até R$2,5 bilhões para o Fundo Garanti· 
dor de Crédito, R$400 milhões para a reestruturação do banco 
em determinadas carteiras, e R$300 milhões para o Banoo do 
Brasil absorver a carteira rural e ativos e passivos do banco no 
exterior. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997. -

Pronunciamento sobro crimes militares 

Em 5 de maio do ano passado, o Plenário do Senado Fe

deral discutiu o PLC n• 13, de 1996 de iniciativa do Deputado Hé

lio Bicudo (PL n• 899195, na Câmara dos Deputados) e o PLC n• 
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102, de 1993 de iniciativa da CPI que investigou o extermínio de 

crianças e adolescentes. 

Ambos projetos buscavam alterar o Decreto-lei n• 1.001, 

de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar) visando destipifi

car como delito penal militar ínfrações assim definidas por aquela 

lei. Havia, contudo, uma diferença fundamental entre os dois pro

jetos. Embora ambas as proposições fizessem referências à alí

nea ·r do inciso 11 do art 9° do referido Código, para que fosse 

suprimida, havia uma diferença fundamental. 

O PLC n• 102193 (CPI do Extennínio de Crianças e Adoles
centes) apenas reconhecia a jurisdição civil para os crimes dolo

sos contra a vida, (ou seja, quando o autor tivesse deliberada in

tenção de praticar o delito) cometidos conlra civil, hipótese em 

que o Tribunal do Júri seria competente para julgar o militar. 

A alínea f do inciso 11 do art 9° do Código Penal Militar- C. 

P. M que foi revogada pelo projeto supramencionado, considera

va crime militar, o delito que tivesse a mesma tipificação do Cód~ 

go Penal Brasileiro- CPB e que fosse praticado •por militar em ~ 

tuação de atividade ou assemelhado que, embora não eslando 

em serviço, usasse armamento de propriedade mililar ou qualquer 

material bélico, sob guarda, fiscalização ou administração mifl1ar, 

para prática de ato üegal. 

Na alínea c do inciso 11 do artigo em comento, o PLC n• 

102193 introduziu a expressão "aluando em razão da função" per
mitindo que o novo texto da lei seja interpre1ado da mesma fonna 

anteriormente descrita na alínea f. 
Assim, por exemplo, se um policial militar, fardado, ou não, 

utilizando armamento de propriedade militar roubasse ou extor· 
quisse um civil, mediante seqOestro (sem ocorrência de perpetra· 
ção contra a vida da vítima) continuaria sendo julgado pela Justi
ça Militar. 

De acordo com a regulação propos1a pelo PLC n• 13, de 
1996 (Hélio Bicudo) caso houvesse perpelração contra a vida nas 
ações delituosas citadas no exemplo acima, tais crimes seriam in
variavelmente julgados pela Justiça Comum, o que não nos pare
ce uma alteração substancial considerando que a Instauração do 
inquérito e conseqüente apuração dos fatos nele contidos - im
portante observar - seria de competência da autoridade policial 
müitar. 

O projeto em epígrafe apenas estende ao Tnbunal do Júri 
competência para julgar crimes dolosos conlra a vida cometidos 
por autoridades militares. 

A Constituição reconhece a competência processual da 
Justiça Militar para julgamento de "crimes mmtares definidos em 
lei" (art 125, § 4°, CF). A cláusula genérica da alínea f do inciso 11 
do art 9° do Código Penal Militar, não excepcionando os crimes 
dolosos contra a vida, acabou por levar o intérprete à conciusão 
de que os homicídios, praticados por rroiütares contra civis, nas 
abrangentes circunstãncias do supracitado dispositivo, deviam ter 
como foro competente a Justiça Militar. Mas é preciso deixar ela· 
ro: essa foi uma ilação a que se chegou lão-somente por deriva· 
ção quando de exame da competência da Justiça Militar. 

O Tribunal do Júri, por seu turno, tem estatura constitucio
nal mais eleV'lda, como garantia fundamental da pessoa humana. 
Assim, eletivamente, o Senado ao acatar o PLC n• 102193, em 
detrimento do PLC n• 13196, ·a montanha pariu um rato". O que 
era relevante, era destipificar ao máximo todas as infrações pe
nais mir.1ares cometidas por elementos da caserna conlra civis, 
pare que prevalecesse a lei penal e processual penal comuns nas 

hipótese enfocadas, enquadráveis como alo típico, antijurídico e 
punível. 

Era iilegável a maior abrangência do PLC n• 13196, que~ 
sava restaurar o primado da autoridade judicial civil e a excepcio
nalidade da jurisdição militar. Infelizmente o Senado além de rej~ 
tar o PLC n• 13196, aprovou um substitutivo para o PLC n• 102193 
tomando-o totalmente inócuo. 

Como o Senado introduziu alterações ao projeto da Câma
ra ele retornou àquela Casa que as reje~ou restabelecendo seu 
projeto original, que apenas 1ransferiu para a Justiça Civil os jul
gamentos dos homicídios dolosos, os quais, diga-se de passa
gem, oontir.ua a ser investigados pela própria polícia militar. 
Como vemos ainda falta um longo caminho para que possamos 
atingir o efetivo Estado Democrático de Direito. 

Senador Eduardo Matarazzo Supllcy 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
p/icy, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1!! Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho, suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Na for
ma do Regimento, V. ExA será atendido. 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Uma, por cinco minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB- PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sf!s e Srs. Senadores, em sua edição de domingo 
último, dia 30 de março, o Jornal do Brasil lançou 
em editorial uma oportuna idéia sobre o exercício da 
competência do Poder Judiciário; um pouco antes, 
na sexta-feira, o jornalista José Nêumane P.into, em 
seu programa diário 'Direto ao Assunto', transmitido 
pelo SBT, d15cutiu-o tema do efeito Vinculante às de
cisões do Supremo Tribunal Federal; ontem, da tri
buna desta Casa, o Senador Ramez Tebet, incenti
vou a criação de um mutirão da cidadania para recu
perar a magnanimidade que o Poder Judiciário tanto 
emprestou à nossa história. 

Hoje, os jornais noticiam que alguns juízes 
mostram publicamente, sem temeridade, suas opi
niões sobre a medida provisória recém-editada pelo 
Presidente da República, alterando legislação adjeti
va civil para fixar novos procedimentos em matéria 
de antecipação de tutela em ações que envolvam o 
poder público. 

Amanhã, teremos na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, presidida pelo eminente 
Senador Bernardo Cabral, o depoimento assaz con
tributivo do Presidente do STF, Ministro Sepúlveda 
Pertence, para o melhor exame da proposta de 
emenda à Constituição de nossa autoria, que pre
tende estender o efeito vinculante às decisões reite
radas da nossa Corte Suprema. 
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O que está havendo com a democracia brasi
leira? É uma pergunta para a qual o Congresso Na
cional deve procurar uma resposta, sob pena de ser 
posto à revelia da história que outras forças vivas 
impulsionarão. 

Emprestamos nosso contributo à questão do 
acesso à justiça e do desafogamento dos tribunais -
com essa proposta do efeito vÍnculante; tentamos 
discutir a celeridade dos atos judiciais com um proje
to de lei sobre a utilização de novos meios de trans
mutação de dados nas comunicações judiciais. Com 
isso, pretendemos, desde o início, solver problemas 
que nos pareceram de uma gravidade significante, 
dada a nossa condição de participante ativo de to
dos os poderes constituídos. 

A medida provisória, concebida como instru
mento da celeridade executiva, tomou-se empecilho 
ao trabalho do Legislativo e à independência do Ju
diciário. Nossas atenções, no momento, dirigem-se 
a este tema. 

Sr. Presidente, o editorial do JB mostra núme
ros que soam como alanne a todos que se interes
sam por uma justiça célere e eficaz. Não é possível 
quedar inertes ante uma realidade tão visível. 

É certo que a nova realidade brasileira impul
sionou o exercício da cidadania, e o Judiciário é uma 
espécie de estuário dessas preocupações. As ques
tões de natureza econõmica, ou melhor dizendo, 
que dizem respeito às mutações das políticas gover
namentais em matéria de meios, têm suscitado a 
maior parte das demandas. São vãs repetições que, 
apesar de tudo, visam resguardar a cidadania. O 
qu ~ queremos é o que os nossos princípios constitu
cionais pregam, a segurança de chegar a determina
do Poder com a garantia de receber a prestação 
adequada em tempo oportuno. 

Queremos, assim, registrar nos Anais do Sena
do Federal, o editorial do Jornal do Brasil, em sua 
edição de 30 de março, sob o titulo •o Guardião da 
Lei", deixando, com esse ato, um ponto de reflexão 
para todos: que democracia podemos ter se a instru
mentalização dos Poderes comprometem suas fun
cionalidades? 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CUNHA UMA EM SEU DISCURSO: 

O GUARDIÃO DA LEI 

Afonso Arinos de Melo Franco sustentava que o presiden
cialismo funcionava nos Estados Unidos porque a Corte Suprema 
era criação mais histórica do que juríaica, retirando sua autorida
de constitucional da jurisprudência consuetudinária. Ao sabor da 

nistória americana, a Corte Suprema se transfonnau no grande 
árbitro cansti1ucional que aprimorou a ordem jurídica. baseando
se não na literalidade da lei, mas numa longa sêrie de casas deci
didos cujos princípios legais eram aplicados a casos futuros em 
que os fatos eram substancialmente os mesmos. 

Os consti1uintes de 1787, reunidas na Filadélfia. souberam 
forjar princípios confiáveis. sintéticos e flexiveis, que foram enri
quecidas com 26 emendas, sem trair a fidelidade ao espírito dos 
constituintes originais. O Conselho Constitucional da França, com 
poder superior a Assembléia Legislativa em matéria constitucio
nal, reproduziu na Quinte República a lógica dos cheques and 
balances (pesos e contrapesas). pregado par Montesquieu, mas 
não praticada pelo legigenbisma radical da Revolução de 1789. 

~ No Brasil. a tradição é outra: confere-se status constitucio
nal a toda e qualquer dificuldade legai. mesma que infraconstitu
cionai, e embalsama-se o teXIO legal que se toma intocável até 
exploctir em função de alguma crise mais forte. Em cultura carto
rial é muito difícil alterar alguma coisa, f[ca-se refém dO bachare
fisma que seqüestra a -possibilidade numa lei regulatória. e acaba 
sendo paradOxalmente mais fácil derrubar a Constituição inteira 
dO que aperfeiçoá-ta. 

A Constituição de 88 exprime essa cultura formal, que deita 
raízes nas Ordenações Manuelinas e Filipinas, e preserva no tem
po os fundamentos agrários, ibêricos e contra-reformistas do Es
tado brasileiro. O absurdo detalhismo da Constituição de 88, sua 
profusão de dispositivos encaixados por grupos de pressão, expri
me a desconfiança generalizada em relação às leis ordinárias que 
regulam assuntos especificas, desconfiança essa agravada pela 
longa ditadura mirrtar. 

Tudo isso desnaturou gravemente o funcionamento do Su
premo Tribunal Federal, que em vez de se concentrar na fiscaliza
ção da constitucionalidade das leis e dos atas normativos do po
der público e em dirimir os conflitos entre a União e os estados, é 
sobrecarregado par um insupar1ávet varejo. pais recorre-se de 
tudo par tudo e a Justiça fica prejudicada pelo ritualismo e a mo-

~~rosidade. ~ -~ ~ ~ - ~- ~ --~- ~ ~ 

Ceda empresa que se sente prejudicada par detenninada 
situação entra com sua açãa. independente do motivo da recla
mação ser exatamente a mesma do que já foi exaustivamente de
cidido. As decisões dos tribunais superiores, diz a Constituição, 
são dirigidas especificamente para cada caso. O formalismo jurí
dioo fabrica assim compartimentos estanques, fazendo a jogo da 
indústria das liminares e dOs recursos protelatórios contra questõ
es já julgadas. 

A tragédia se traduz em eSiatística: no ano passado, o STF 
julgou mais de 30 mil processos. sendo 88% deles repetidos. 
Mais da metade dos processos atualmente em andamento nos tri
bunais superiores são repetidos. Em suma: recursos extraordiná
rios transformam-se em ordinários. no momento ern <llH! tribunais 
SujlerióreS não pcldem deixar, de api-edar, pOr iOrça da Constitui
ção, questões jã decididas. 

Por isso os ministros do STF não se cansam de apelar ao 
Congresso Nacional para que aprovem o efei1o vinculante das de
cisões majoritárias dOs tnbunais superiores. Por este efeito, ques
tões resolvidas nas ios!ãncias superiores passam a ser estendi
das aos interessados em situação absolutamente idêntica 

Foi o Ministro Victor Nunes Leal quem usou, nos anos 60, 
a expressão súmula vinculante para definir em pequenos enun
ciados o que o Suprema vinha decidindo de modo reiterada sobre 
temas e dependências que ressurgiam em seus julgamen1os. Os 
ministros de hoje alegam que certas causas se multiplicam cente
nas de milhares de vezes, muitas vezes questóes jurídicas que se 
resumem a indagar se taJimposto é constitucional ou não. Não é 
para apreciar tais ccinsunas repetitivas que se exige dos ministros 
do STF reputação ilibada e notório saber. 
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A súmula vincularia não apenas magistrados, como tam
bém a administração pública, que deixaria de se aproveilar da 
morosidade para lesar, pela espera e interminável duração das 
demandas, o direito líquido e certo dos cidadãos. Ora, o acata
men1o das decisões majoritárias dos tribunais superiores, que 
consagra a au1oridade constitucional da jurisprudência, é um 
aperfeiçamen1o justamente porque impede a etemização das de
mandas judiciais. 

Como era de se esperar, juizes recém-formados acham 
freqüentemente que a resolução rápida por súmula retiraria o po
der do magistrado. Outros adversários da súmula são os advoga
dos que resumem sua prática a expedientes protelatórios, ou os 
rêbulas que temem ficar sem as lucrativas chicanas. Enquan1o 
isso, a comunidade internacional aguarda o aperfeiçoamen1o das 
reformas, entre as quais a do arcabouço jurídico brasileiro, para 
retornar seus investimen1os. 

Significa dizer: os analistas internacionais julgam o arcaís
!00 jurídico latino-americano inoompativel com uma economia de 
mercado modema Em artigo recente, escreveu o cientista político 
SorNar Lamounier que transações de grande escala que reque
rem múltiplas etapas e horizontes de tempo dilatados, não podem 
ororrer satisfa1oriamente sem uma ordenação jurídica adequada, 
dirimindo com agilidade e clareza as pendências, como força dis· 
suasória contra eventuais quebras da contra1os. 

A situação atual é oposta ao desejável. Em 1988, deram 
entrada nos tribunais a fóruns do Pafs 350 mil processos. No ano 
passado, foram pr01ocolados 3,7 milhões. É imperioso que o Po
dar Judiciário se 1ome mais ágil. Além do afeito vinculante é preci
so com urgência suprir o dé~cit de magistrados e criar um Conse
lho da Magistra1Ura, capaz de fiscalizar o andamen1o dos serviços 
judiciários, a eficácia e a rapidez da prestação jurisdicional e da 
velar pelo oorre1o comportamen1o dos juizas. 

Não há nação modema sem Judiciário moderno. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Sr. Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 221, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 90, inciso V, do Regimento 

Interno do Senado Federal, combinado com o art. 
49, inciso X, da Constituição Federal, requeiremos 
seja convocado o Senhor Pedro Malan, Ministro da 
Fazenda, para prestar esclarecimento perante o Ple
nário desta Casa, a respeito das negociações entre 
o Banco Bamerindus S.A. e o Banco Hongkong and 
Shangai Banking Corporation. 

Justificação 

No dia 26 de março último, o Banco Central de-
. cretou intervenção no Banco Bamerindus, um dos 
maiores bancos privados do País, e anunciou a ven
da de parte deste banco para um banco inglês, o 
Hongkong and Shangai Banking Corporation, um 
dos maiores conglomerados do mundo. 

São, inegavelmente, decisões de grande im· 
portância e alcance para o sistema financeiro brasi-

leiro. Haverá, tambérii;-repercussões sobre a situa
ção financeira do setor público, uma vez que a ope
ração foi viabilizada com substancial aporte de re
curi>os do Prog-rama aeEstímufo ã Reestruturação e . 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional -
PROER. 

É de fundamental imporfãnCia,-pórtanto, qUe as 
autoridades da área económica compareçam ao Se
nado para prestar os esclarecimentos devidos. 

Ressalte-se que a venda de boa parte dos ati
vos e passivos de um dos maiores bancos varejistas 
do Brasil a uma das maiores instituições bancárias 
do mundo representa um passo sem precedentes 
em termos de desnacionalização do sistema bancá
rio comercial do País, até agora dominado por ban
cos públicos e bancos privados nacionais. 

Vale também lembrar que a operação foi viabi
lizada com volumoso aporte de recurso públicos e 
correspondente ampliação do endividamento federal 
em títulos, a exemplo do que ocorreu em transa
ções anteriores do mesmo tipo realizadas no 
âmbito do Proer. De acordo com informações di
vulgadas pelo governo por meio da imprensa, a 
operação envolve o uso de nada menos que 
R$5,7 bilhões. Esse montante seria dividido da 
seguinte maneira: utilização de R$2,5 bilhões 
pela Caixa Económica Federal para a compra da 
carteira imobiliária do Bamerindus, abertura de 
uma linha de financiamento de até R$2,5 bilhões 
para o Fundo Garantidor de Crédito, R$400 mi
lhões para a reestruturação do banco em deter
minadas carteiras, e R$300 milhões para o Ban
co do Brasil absorver a carteira rural e ativos e 
passivos do banco no exterior. 

Sala da Sessões, 1° de abril de 1997. -Eduar
do Suplicy - Roberto Requião - José Eduardo 
Outra - Jefferson Peres - Coutinho Jorge- Lúcio 
Alcântara - Valmir Campelo - Pedro Simon -
Joel de Hollancla - Bernardo Cabral - José 
Eduardo - Carlos Wilson - Mauro Miranda - An
tonio Carlos Valadares - Lau~o campos - Renan 
Calhei roa. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Este re
querimento será publicado e incluído oportunamente 
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, c, 9, do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Sr. Joel de Hol
landa. 

São lidos os seguintes 
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REQUERIMENTO N2 222, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, §§ 22 e 5º, in

ciso XXXIII da Constituição Federal, e do art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam forne
cidas pelo Ministro da Agricultura, Senador Arlindo 
Porto, as seguintes informações: 

1) Quando deverá ser firmado o acordo para 
implementação do Proceder III - Expansão? 

2) Que providências foram tomadas para inclu
são do Estado do Piauí no Proceder III - Expansão? 

Ju~tificação 

Desde o período em que fui governador do 
Piauí discutimos com o Governo Federal a inclusão 
do Estado no Programa de Desenvolvimento dos 
Cerrados, o Prodecer. Trata-se de uma pretensão 
das mais justas. O Piauí conta com mais de 8,5 mi
lhões de hectares de cerrado com características 
idênticas à das áreas de outras unidades da Federa
ção que já são cobertas pelo programa. Temos to
das as razões para esperar que a inclusão se dê ao 
implantar-se a próxima etapa do Prodecer, agora de
nominada Prodecer III - Expansão. 

Em duas oportunidades já solicitamos informa
ções do Ministério da Agricultura a respeito, por 
meio dos requerimentos de informação de números 
979, de 1995, e 199, de 1996. Ao responder ao re
querimento de n2 199, o Ministério da Agricultura co
municou que se encontrava em fase de delineamen
tos finais o Prodecer III - Expansão, com caracterís
ticas semelhantes ao Prodecer III - Piloto, então em 
implantação. 

Ainda na resposta ao requerimento de nº 199, 
o Ministério informou, textualmente: "temos registra
dos os pleitos e reivindicações apresentadas pelo 
Estado do Piauí, pelos quais temos grande simpatia; 
todos os estudos visando a preparação da proposta 
do Prodecer III - Expansão prevêem a sua inclu
são". É do nosso conhecimento que já foi encami
nhada à JICA, entidade japonesa que fornece supor
te técnico e financeiro ao Prodecer, carta consulta a 
respeito do prosseguimento do programa. As nego
ciações a propósito do novo acordo decorrente da 
carta consulta estão portanto adiantadas. Mantive
mos, a propósito, contatos com o Ministro da Agri
cultura, Senador Arlindo Porto. 

Desejamos, agora, uma definição a respeito. 
Os cerrados nordestinos, como se sabe, constituem 
uma das últimas áreas viáveis para a expansão agrí
cola do País. Os cerrados do Piauí começaram re
centemente a ser explorados. Seu aprove;tamento 

vê-se prejudicado pela falta de infra-estrutura ade
quada, em especial pela carência de estradas e 
energia elétrica. 

Justamente por isso a questão se reveste de 
grande importância para o Piauí. O Prodecer repre
senta um apoio indispensável para a agricultura de 
toda a região Sul do Estado, que seguramente apre
sentará um novo padrão de rentabilidade caso ve
nha a ser incluído em sua área de implantação. 

Sala de Sessões, 12 de abril de 1997.- Sena
dor Freitas Neto. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 223, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafos 

22 e 52, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e do 
artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam fornecidas pelo Ministro dos Transportes, Dr. 
Alcides Saldanha, as seguintes informações: 

1) O Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem dispõe de levantamento atualizado sobre 
os custos de recuperação da malha rodoviária brasi
leira? 

2) Dentro desse quadro, quais seriam os cus
tos da recuperação das rodovias situadas no territó
rio do Estado do Piauí? 

3) O Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem já definiu as providências necessárias 
para a recuperação das rodovias situadas no Estado 
do Piauí? 

4) Caso afirmativa a resposta à questão ante
rior, quando o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem tomará essas providências? 

Justificação 

O presente requerimento de informações tem 
em vista a gravidade da situação em que se encon
tram as rodovias brasileiras em geral e as que cor
tam o Estado do Piauí, em particular. Já é de.conhe
cimento público que as rodovias do País apresentam 
problemas extremamente sérios de conservação. 
Esses problemas não são novos. 

Asi:11uvas -que atingem amplá pareeláâo tem
tório brasileiro ampliaram ainda mais o desgaste das 
estradas. 

No caso específico do Piauí, as condições das 
rodovias mostram~se hoje dramáticas. A capital, Te
resina, se encontra quase isolada. Só a muito custo 
se consegue alcan-çar os Estados vizinhos. O trans
porte de cargas está profundamente afetado, com 
'Jrofundas -::onseqüências para a vida da população. 
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Essa situação não deve surpreender os órgãos 
federais do setor. Um levantamento concluído no 
ano passado pela Confederação Nacional dos 
TransÍJortes mostrava de modo pormenorizado o 
grau de conservação das principais rodovias brasi
leiras. Revelava ainda que das dez estradasfede~is 
em pior estado nada menos do que quatro atendem 
ao Piauí: as rodovias Teresina - Petrolina, Barrei
ras-Te resina, Salgueiros-Picos e Picos-Fortaleza. 

Diante da crescente deterioração desse qua
dro, dsseiamos saber que providências se delineiam 
por parte ·do Governo Federal e quando serão toma
das. A matriz de transportes do País coloca todo o 
escoamento da safra e todo o abastecimento da po
puiação em extrema dependência das rodovias, o 
que s-e acentua nas regiões mais afastadas dos 
grandes centros ur!::anos. Por esta razão, o Piauí se 
vê seriamente afetado pela má conservação de ro
dovias, cuja recuperação se tomou um dos princi
pais reclamos do Estado. 

Sala de Sessões, 12 de abril de 1997.- Sena
dor Freitas Neto. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III, art. 21€i d9_~~!;!i-
mento Interno. _ _ _ _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, ~r. Joel de Hollanda. __ 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 224, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 

Interno, re:queiro a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara n2 8, de 1991 (n2 

3.657/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
extinção progressiva dos manicómios e sua substi
tuição por outros recursos assistenciais e regula
menta a internação psiquiátrica compulsória, cujo 
prazo na Comissão de Assuntos Sociais já se en
contra esgotado. _ _ _ 

Sala das Sessões, em 12 de abril 1997. - Se
nador Lucídio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia, 
oportunamente, após a manifestação do Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Sr. Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 225, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação conjunta dos Projetas de Lei da 
Câmara nºs 197, de 1993, e 37, de 1996. 

-Justificação 

O PLC 197 de 1993 está com a tramitação so
brestada na Comissão de Assuntos Sociais desde 3 
de maio de 1994 aguardando a chegada do segundo 
supracitado, ao Senado por tratar de matéria do 
mesmo teor deste. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997.- Sena
dor Waldeck Omelas. 

O Sr. Lúdio Coelho, suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
oeiJpada pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
O requerimento será publicado e posteriormente 

incluído na Ordem do Dia, nos termos do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência recebeu a Mensagem n2 374, de 
1997, na origem, de 31 de março último, pela qual o 

-Presidente da República, nos termos do art. 52, inci-
-so V, da Constituição Federal, solicita seja autoriza-

da a contratação de operação de crédito externo, 
- com garantia da União, no valor total equivalente a 
sete bilhões e oitocentos e noventa e cinco milhões 
de ienes japoneses, entre o Governo do Estado da 
Bahia e o Fundo de Cooperação Económica Ultra
ma:ina, destinada ao financiamento, parcial, do Pro
jeto de Despoluição da Baía de Todos os Santos. 

A matéria, anexada ao processado do Ofício 
S/28, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Antes de passar à Ordem do Dia, eu gostaria de 
solicitar a atenção do Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Senador Bernardo Cabral, e 

-do Relator do processo, Senador Ramez Tebet, para 
o problema das torturas. Diante do quadro horripilan
te indigno mesmo, a que a Nação toda assistiu en
te~ pela televisão, faz - se necessário, com a ma~or 
urgência, que esse processo seja votado na Comis
são, e depois incluído na Ordem do Dia, para que :> 
Senado da República dê também uma satisfação a 
Nação do seu protesto contra tal ocorrência. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Rarnez Tebet, pela or
dem. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, 
peço permissão ao Presidente da nossa Comissão, 
Senador Bernardo Cabral, para prestar um esclare
cimento à Casa. Realmente há um processo, origi
nário do Poder Executivo, aprovado já pela Câmara 
dos Deputados, tramitando aqui no Senado da Re
pública. 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, fui designado, pelo Senador !ris Rezende, Re
lator desse importante projeto. 

Comunico a V. Ex!, comunico à Casa e ao 
País que, há cerca de noventa dias ou mais - não 
posso precisar a data, pego assim de surpresa - , 
eu o relatei. O meu parecer é favorável e o projeto 
encontra - se na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, apesar da agilidade da Comissão. Con
forme tive oportunidade ontem de salientar ali da
quela tribuna, tramitam cerca de duzentos processos 
ainda, à espera de votação, na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Mas quero informar a V. Ex! - e informo à Na
ção - que o meu parecer, a minha parte está feita. 
Diante do ocorrido ontem, em São Paulo, faço daqui 
o meu apelo ao Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, Senador Bernardo Ca
bral, para que, amanhã, de forma rápida, esse proje
to seja apreciado pela referida Comissão. 

Porém, a parte que me competia como Relator 
- quero deixar muito claro - foi feita dentro do pra
zo legal; não posso precisar a data, mas garanto 
que há mais de 190 dias está na Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania. 

Era este o esclarecimento que eu queria fazer. 
Realmente, V. Ex" tem razão, pois o Brasil in

teiro nunca viu um atô semelhante ao que passou 
ontem na televisão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 

- A Mesa agradece a V. Ex!' a informação. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ber
nardo Cabral, Presidente da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

O SR. BERNARDO CABRAL {PFL- AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o requerimento que o eminente Se-

nadar Ramez Tebet acaba de fazer - porque aPre
sidência da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania acaba de transformar o pronunciamento de 
S. Ex" em requerimento - é acolhido como priorida
de para votação amanhã. 

Amanhã será a segunda reunião ordinária da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Às 
11 h, teremos na Casa o Presidente do Supremo Tri
bunal Federal para prestar esclarecimentos em der
redor do efeito vinculante, uma vez que a matéria 
_está intimamente' ligada àquela Corte. 

O eminente Senador Ramez Tebet, logo na 
abertura dos trabalhos, terá a oportunidade de ver o 
seu parecer votado pelos demais companheiros que 
integram a Comissão, a quem, neste instante, for
mulo um apelo para que estejam ali à hora aprazada 
- às 1 Oh - para darmos uma resposta à Nação so
bre um fato que estarreceu a opinião pública e que 
merece o repúdio do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa agradece a V. Ex> e pede que faça a vota
ção desse projeto amanhã, conforme o seu desejo e 
o do Senador Ramez Tebet. Ao mesmo tempo, 
peço, pela primeira vez, que os Líderes assinem ur
gência para a matéria, a fim de que seja votada ain
da esta semana. É a resposta que o Senado pode 
dar à Nação. 

O SR PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, felici
to V. Ex'! e o Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania pela decisão tomada Eu estava 
inscrito para falar também sobre essa matéria. 

Quero dizer que, assim como V. Ex!, nunca vi 
nada parecido com o que a Globo mostrou ontem. 
Na minha cabeça - que já passou pelo regime mili
tar e de tortura - , não passou que aquilo pudesse 
acontecer num ambiente de democracia e da forma 
como aconteceu. 

Creio que está correta a decisão tomada 
Se V. Ex" me permite, considerando que, ama

nhã - coincidentemente, como foi dito - , virá a 
esta Casa o Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral, V. Ex" poderia, com S. Ex", debater, analisar e 
estudar uma fórmula através da qual, à margem da 
aprovação desse projeto, fosse dada uma resposta 
à Nação. Não é pela faHa de lei que isso acontece. É 
claro que a lei é importante, mas, à margem da sua 
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votação - e isso e Importante - , o Congresso Na
cional e o Presidente do Supremo poderiam verificar 
o que se deveria fazer, a nível de protestar e acom
panhar de perto o absurdo ocorrido! 

Sr. Presidente, juro que nunca imaginei que es
sas coisas pudessem acontecer. É muito pior do que 
torturar, porque torturar um preso por crime, por con
duta política, num recanto, é uma coisa; mas, ali, pa
rece - me que os torturantes estavam dopados, es
tavam agindo por perversidade total. 

Felicito V. Exª. Creio que a decisão é nota dez, 
mostra competência. A resposta de votarmos ama
nhã é correta. 

V. Ex'! veja a coincidência! Já que o Presidente 
.do Supremo virá a esta Casa e, como de praxe, an
tes de comparecer ao plenário S. Exª comparecerá 
ao gabinete de V. Elé-', sugiro que haja um debate 
para se decidir uma maneira de responder à Nação 
mais uma vez. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Agradeço a V. Exª a sua impressão em relação à 
atitude tomada pela Mesa, no sentido de tratar des
se assunto mesmo antes da Ordem do Dia. Quando 
assuntos dessa urgência surgirem, esta Casa, que é 
uma Casa política, tem que se manifestar no mo
mento adequado. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Ex'! tem a palavra. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador. } - Sr. Presi
dente, também me congratulo com V. Exª pela deci
são de votarmos imediatamente a referida matéria. 

Não posso deixar de registrar que a imprensa 
cumpriu o seu dever ao mostrar cenas como aque
las: pessoas espancadas, torturadas e até mesmo 
mortas pela polícia. 

Mas estamos assistindo também neste País, 
Sr. Presidente, a espancamentos, torturas e tentati
vas de morte moral. Tudo isso em função da CP! 
dos Precatórios. Qualquer notícia serve para que 
haja espancamento, tortura e tentativa de morte mo
ral das pessoas citadas. Estamos vivendo, mais ou 
menos, no estilo de Pirandello: 'Assim é, se lhe pa
rece"; cada um julga segundo aquilo que lhe parece. 

Congratulo - me com V. E~. Sr. Presidente, 
pois desejo que não haja linchamento moral enquan
to não houver provas contra qualquer pessoa 

Ontem, vimos pessoas serem torturadas, es
pancadas e até mortas, sem que se soubesse se 
eram culpadas por alguma coisa. Vimos também 

que isso ocorre com a maior naturalidade, desde 
que seja notícia e ocupe as manchetes dos jornais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral, pela ordem. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
como V. Exª acaba de ouvir, amanhã estará presen
te, às 11 h, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, o Chefe do Poder Judiciário. 

Estou interpretando o pensamento de todos os 
integrantes da Comissão, no sentido de convidar V. 
Exª, oficialmente como Chefe de outro Poder, o Po
der Legislativo, para estar presente a essa reunião, 

_que, inclusive, trará frutos a essa providência que V. 
EJc!!, oportunamente, acaba de tomar. 

É um convite, em nome de todos os compa
nheiros, e espero que V. Exª o aceite: às 11 horas, 
no plenário da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR;·PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Agradeço a V. Ex" a deferência. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lo
bão, pela ordem. 

O SR. EDISON LOBÃO - (PFL - MA Pela 
ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, 
V. EJc!!, como Presidente desta Casa e do Congresso 
Nacional, não precisa ter constrangimentos para fa
zer as sugestões que acaba de fazer. Somos Líde
res de Partido, mas V. Exª é o Líder do Congresso 
Nacional, e essa posição que V. Exª assume, na 
verdade, está a fazê - lo em nome de todo o Con
gresso Nacional. Não podemos ficar ausentes, 
alheios a uma questão dessa magnitude. Portanto, 
meus cumprimentos a V. Exª e a solidariedade do 
PFL à atitude de V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Agradeço as palavras do nobre Senador Edison 
Lobão que são um estímulo para que continuemos o 
nosso trabalho nessa direção, dentro da moralidade 
e da decê'ncia na vida pública brasileira 

A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 



46 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) A diferença entre a autoridade e o bandido não 
- Concedo a palavra a nobre Senadora Marina Sil- está na carteirinha da autoridade, no revólver que 
va, pela ordem. usa legalmente, nem na farda da briosa Polícia Mili-

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AG. Pela tar dos Estados. A diferença está em que a autorida-
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, de cumpre a lei, e o bandido não a cumpre. Quando 
quero parabenizar a atitude~ de V. Exi' pela pronta a autoridade já não cumpre mais a lei, Sr. Presiden-
resposta a esse episódio bárbaro que o Jornal Na- te, não há mais diferença entre bandido e autorida-
cional exibiu ontem para a Nação brasileira com a de. A ação da polícia não é um privilégio, mas uma 
ajuda de um cinegrafista amador - uma ajuda cora- missão e um serviço. 
josa -, que, com certeza, presta um grande serviço V. Exª está de parabêns. 
à Nação e aos direitos humanos. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Estive, ainda há pouco, na reunião da Comis- - Muito obrigado a V. EJ(-!, Senador José lgnácio. 
são de Direitos Humanos da Câmara dos Deputa- O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
dos. Houve a sugestão, através do Deputado Fer- peço a palavra pela ordem. 
nando Gabeira, de que se criasse uma comissão ex- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
tema da Câmara dos Deputados. Sugeri que, ao in- - Com a palavra o Senador Nabor Júnior. 
vés de uma comissão apenas da Câmara - não es- O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pela or-
tou a par dos ditames regimentais, mas parece -me dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de· 
que é possível - , fosse estendida também ao Se- seja expressar, em nome da Bancada do PMDB, in-
nado, para que pudéssemos também dar a nossa tegral apoio à decisão que V. Exi' acaba de tomar, 
parcela de colaboração em relação aos inúmeros fazendo apelo à Comissão de Constituição, Justiça e 
episódios de violência policial que vêm sendo come- Cidadania para dar tramitação mais célere ao proje-
tidos neste País. to que trata do resguardo dos direitos humanos. Por-

Lamento, inclusive, que o Ministro da Justiça tanto, parabenizo V. EJ(-! por essa decisão, que conta 
tenha dado uma declaração dizendo que se trata de com o apoio integral da Bancada do PMDB no Sena-
fatos isolados. São fatos que, lamentavelmente, es- do Federal. 
tão fazendo parte da rotina policial na vida deste O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
País. Como muito bem colocou o Senador Pedro Si- - Muito obrigado a V. EJ(-!, nobre Senador Nabor Jú-
mon, em plena democracia não fie pode admitir esse nior, pelas suas palavras. 
tipo de barbaridade. Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Portanto, Sr. Presidente, é louvável a atitude Passa- se à 
de V. Ex!' em instar a Comissão para que dê parecer ORDEM DO DIA 
imediato a essa proposta, que é contrária aos crimes Item 01: 
de tortura. A nossa Casa, de alguma forma, deve 
participar dessa Comissão Externa, através de uma 
Comissão Mista. Devemos, a exemplo dos Deputa
dos, fazer um mutirão e levantar todos os projetas 
em tramitação que dizem respeito à questão dos di
reitos humanos, para que tenham tramitação mais 
urgente possível. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa agradece a V. Ex!'. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador José lgnácio. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, em nome do PSDB, pretendo solidarizar -
me com V. Ex!' e parabenizá - lo por essa atitude 
pronta no momento em que os episódios mostrados 
pela televisão chocaram toda a sociedade brasileira. 

REQUERIMENTO N2 1.134, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 1.134, de 1996, do Senador Júlio 
Campos, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso I, do Regimento Interno, a indusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se
nado n2 87, de 1996, de sua autoria, que 
dispõe sobre a proteção, pelo Estado, de ví
tima ou testemunha de crime, e dá outras 
providências. 

Em votação o requerimento. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para encaminhar votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador José lgná
cio Ferreira para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES. 
Para encaminhar votação.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
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Srs. Senadores, esse requerimento visa a inclusão 
,l&. <)rdem do Dia do Projeto de Lei do Senado ne 87, 
:íe ·· ::!96, de autoria do eminente Senador Júlio Cam
pos, a quem encareço a sua atenção. 

Sr. Presidente, o projeto foi apresentado, reme
lido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
;;ia. Antes que a Comissão oferecesse o parecer, foi 
soiicitado que viesse a plenário. Pois bem. Aqui, no 
pienário, foi - lhe oferecido um parecer, aliás um pa
recer luzidio, do eminente Senador José Fogaça. 
7ambém foram apresentadas emendas de Plenário, 
~azão pela qual a matéria voltou à Comissão. Agora, 
:> eminente Senador Júlio Campos requer que seja 
::..:;reciada em plenário. 

Sr. Presidente, temos que dar um crédito às 
ScmissõE>s - elas foram instaladas há pouquíssimo 
:·empo. Esse projeto não põde, apesar de em um de
terminado momento ter chegado à CCJ, ser exami
'1ado p::>r aquela Comissão. A matéria, por duas ve
zes, esteve na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, inas não foi examinada. Na primeira vez 
oue lá chegou, solicitou - se que fosse remetida ao 
plenário. Já em plenário, foi - lhe oferecido parecer. 
Os pareceres em plenário não são apreciados com 
aquela atenção natural e maior profundidade como 
ocorre na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. Ocorre que a CCJ é uma comissão técnica 
"'nquanto que o Plenário é integrado por figuras não 
."cecessariamente voltadas para a reflexão de nature
:a juridica. Por essa razão, é natural que, no plená
:ío, o parecer seja examinado com mais superficiali
.jade do que em uma comissão técnica. 

Tenho certeza de que o próprio Senador José 
Fogaça, que emitiu o parecer, e o eminente Senador 
Júlio Campos irão entender a importância da devolu
ção desta matéria à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

Outra preocupação, Sr. Presidente, refere - se 
ao fato de que logo a seguir, na Ordem do Dia, vem 
outro requerimento, com base no art. 172, que diz: 

I - per deliberação do Plenário, se a única ou 
:Jitima comissão a que estiver distribuída não proferir 
o seu parecer no prazo regimental". 

Essa disposição do art. 172 prejudica um pou
co a apreciação dos trabalhos num tempo em que 
temos a sobrecarga natural dos processos que es
ião na CCJ, a recente instalação dessa Comissão e 
o fato de situações supervenientes, como a vinda, 
amanhã, do eminente Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence, que irá fa
lar de matéria da maior atualidade em face da apre
ciação iminente pelo Senado do Efeito Vinculante. 

São situações como essa que acabam dificultando a 
apreciação de matérias dessa importância. 

Essa matéria é muito importante, mexe em si
tuações pré -constituídas em vários momentos. Há 
disposições, Sr. Presidente - acabei de examiná
las - que tomam sigilosos registres, documentos 
ou peças de informél.çào, bem como os autos de pri
são em flagrante e do inquérito policial, ressalvadas 
as prerrogativas do juiz, Ministério Público, autorida
de policial, advogado. 

Há uma outra disposição, segundo a qual a im
prensa só poderá divulgar dados da vida privada da 
vítima ou testemunha se por elas autorizadas, sob 
pena de multa sem prejuízo da arrecadação do dano 
material ou dano moral decorrente da sua violação. 

Há disposições, Sr. Presidente, seriíssimas, 
como por exemplo aquela segundo a qual o Ministé
rio Público pode requerer ao juiz, ou ele pode deter
minar, de ofício, a suspensão da publicidade da au
diência, sessão ou ato processual para proteção da 
vítima ou testemunha quando puder resultar em in
conveniente. 

Sr. Presidente, a matéria, como está, refere -
se até a novas formas de decretação de prisão pre
ventiva. Segundo o art. 1 O, será decretada prisão 
preventiva do acusado - notem Srs. Senadores -
quando, durante o inquérito policial ou instrução judi
cial, houver para a vítima ou para a testemunha -
vejam só - , entre elas, risco de vingança. Ora, não 
vai ficar um só ilícito no País sem que o juiz tenha 
condições para a decretação da prisão preventiva 
Por quê? Porque sempre haverá de se alegar que 
os parentes da vítima poderão sofrer um propósito 
de vingança, ou até mesmo o acusado. Ora, afinal 
de contas, não é objetivo da lei protegê - lo; o objeti
vo da lei é proteger vítima ou testemunha ou entes 
de sua família. 

Então, Sr. Presidente, pelas razões várias que 
poderíamos continuar enumerando, não tem cabi
mento o exame superficial do Plenário de matéria 
dessa natureza. Esse projeto deve ir à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Como eu disse, o 
projeto já esteve lá por duas vezes, mas por razões 
várias, nunca de desídia na Comissão, não foi exa
minado. 

Peço ao Plenário que rejeite o requerimento e 
solicito a compreensão do eminente Senador Júlio 
Campos. Essa matéria é de muita importância: mexe 
com questões de Direito Processual Penal, inclusive 
no que se refere à questão das prisões preventivas; 
cuida de proteção da vítima, das testemunhas, de 



48 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

seus parentes. Trata - se de tema muito delicado, 
de matéria de altíssima indagação. _ 

Peço ao Plenário, com a vênia do eminente 
Senador Júlio Campos, a quem tanto admiro - in
clusive, é a segunda matéria recente de alta indaga
ção que S. Exª traz ao plenário - a rejeição do re
querimento. 

O SR. JULIO CAMPOS - Sr. Presiuente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos para 
encaminhar a votação. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, concordo plena
mente com os argumentos expostos pelo eminente 
Senador José lgnácio Ferreira no sentido do adia
mento da discussão do nosso projeto de lei. Trata
se de matéria bastante polêmica, que muda vários 
textos legais deste País. 

Nesta oportunidade, em que pela segunda vez 
a votação desse nosso projeto, que dispõe sobre a 
proteção, pelo Estado, de vítima ou testemunha de 
crimes, é prorrogada. 

Faço um apelo aos Srs. Membros da Comissão 
dP. Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa 
para que, realmente, analisem - no nos próximos 
dias, façam as modificações que bem entenderem 
para melhorá - lo, mas que o tragam para votação 
no plenário, pois mais uma vez está provado que 
meu projeto é de importância para o País. 

Ainda há momentos, eminente Presidente An
tonio Carlos Magalhães, V. Exª fez um apelo ao Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Senador Bernardo Cabral, e ao Relator da 
matéria, Senador Ramez Tebet, porque duvido que 
haverá neste País uma testemunha capaz de depor 
num caso lamentável como o divulgado ontem pelo 
Jornal Nacional. 

Não acredito que algum dos moradores daque
le subúrbio de São Paulo teria condições de ir de 
cara limpa testemunhar a respeito daquele bárbaro 
crime ocorrido contra trabalhadores, numa violação 
dos direitos humanos. 

A aprovação deste projeto de lei dará condiçõ
es à pessoa que viu aquela barbaridade de, protegi
da pelo Estado e sob o sigilo da Justiça, depor con
tra os maus policiais, contra os bandidos de farda 
que agrediram toda a sociedade brasileira com 
aquele desumano gesto divulgado pela imprensa. 

Portanto, nosso projeto é de grande interesse 
para que o Estado possa dar às testemunhas e à 

própria vítima a-seguranÇilâe que pfilcisam para de
-nunclar -cnmes como esãe·; pois milhares de outros 
-crfmesâesse tijJo, ouãte-piores - que não foram 
divulgados como o de São Paulo - , ocorrem no 
Brasil e ninguém tem coragem de comparecer pe
rante o Poder judiciário para denunciá -los. 

_ _ _ Sr. Presiderrte, Sr"s e Srs. Senadores, repito, 
mais urna-vai: -nóSSó projefoae lei, que recebeu o 
número 87, é de importância vital para melhorarmos 
a questão da Justiça no Brasil. Tenho certeza abso
luta de que o eminente Relator anterior, Senador 
José Fogaça, e todos os demais Membros dessa 
Comissão irão entender o nosso apelo. 

Concordo que essa matéria seja adiada pela 
segunda vez consecutrva nesta Sessão Legislativa, 
mas solicito que, realmente, no prazo de 30 ou 60 
dias, no mais tardar, esse projeto volte para o plená
rio -devidamente relataao· e votado naquela Comis
são;a.-firri de que se decida se ele é de importância 
para o Brasil e se deverá ser aprovado ou não. 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR..PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra a V. Ex-, pela ordem. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -

ES. Pela ordem. Sem revisão do oradpr.) - Pedi a 
rejeição do requerimento, não o adiamento. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a.palavra, para encaminhar a votação, 
ao Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MS. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em nome da Bancada do PMDB, a permanecer o 
requerimento, vamos acompanhar os argumentos do 
Senador José lgnácio, a fim de permitirmos que 
esse projeto seja meticulosamente estudado na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Toda
via, o Senador Júlio Campos - aqui ao meu lado -
manifesta o interesse de retirada do requerimento. 

Vou aproveitar a oportunidade para informar a 
V. Ex- e à Casa que o meu parecer sobre o crime de 
tortura foi devolvido à Comissão de Constituição, 
.Justiça e Cidadania do Senado no dia 12 de dezem
bro de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Júlio Campos, V. Ex- assina o requeri
mento de retirada? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Perfeitamente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- A Mesa aguarda o requerimento. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2226, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 1.134, de 1996. 

Sala das Sessões, 1 º de abril de 1997. - Sena
dor Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
~ Em votação o requerimento de retirada da Ordem 
do Dia. 

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

Aprovado. 
A matéria retoma à Comissão competente, 

sem ter sido rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Hem2: 

REQUERIMENTO N2 208, DE 1997 

Votação, em tumo único, do Requeri· 
mento n2 208, de 1997, do Senador Lúdio 
Coelho, solicitando, nos termos regimentais, 
dispensa do parecer da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n2 133, de 1996, de auto
ria do Senador José Eduardo, que dispõe 
sobre a participação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na implantação da 
Reforma Agrária, cujo prazo para seu profe
rimento se encontra esgotado. 

Em votação o requerimento. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem. 
C SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador José lgná· 
cio, pela ordem. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, solicito apenas que o requerimento, a exem
plo do que aconteceu com o anterior, seja rejeitado 
pelo Plenário. Quer dizer, a aplicação do art. 172 
está produzindo efeitos que não são favoráveis aos 
altos objetivos desta Casa no sentido de se votar o 
que interessa, no menor prazo possível, mas, natu
ralmente, depois de serem as matérias examinadas 
suficientemente pela Comissão. 

Esse projeto não foi examinado e, portanto, 
peço à Casa que rejeite o requerimento em virtude 
disso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- O Senador Lúdio Coelho deseja retirar o requeri· 
mento? · 

O SR. LÚOIO COELHO - Desejo retirar o re
querimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. EJcl! assina o requerimento, por favor? 

O SR. LÚCIO COELHO - Pois não, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Sr. Joel de Hollanda. 

É fido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 227, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 208, de 1997. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1997.- Sena
dor Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Em votação o requerimento de retirada do requeri
mento. 

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

Aprovado. 
Fica retirado o Requerimento n2 208/97. 
A matéria voHa à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa - se à apreciação do Requerimento n2 

220, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Resolução n2 40, de 1997. 

Chamo a aten~o das Uderanças da Casa 
para o Projeto de Resolução n2 40, de 1997. O re
querimento é da Comissão de Assuntos Econômicos 
e se refere ao problema de rolagem da dívida. Foi 
solicitada urgência pela Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

Chamo a atenção da Casa para o que se vai 
votar. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V. Exª. 
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pela or- O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para um 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Esse é 
peço a V. EJC! uma informação. um projeto de resolução que trata da dívida mobiliá-

0 que solicita a Comissão de Assuntos Econô- ria, portanto nada tem a ver com os títulos públicos 
micos com esse requerimento? Poderia V. Exª man- para pagamento de precatórios. 
dar lê -lo? O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Não. 
- Pois não. O SR. JOSÉ FOGAÇA - Esses títulos da di-

Ele se refere à rolagem da dívida do Estado de vida mobiliária não são nem colocados no mercado 
Santa Catarina e destina- se ao giro da dívida mo- pelo Governo Estadual, mas, sim, pelo Banco Cen-
biliária vencível no primeiro semestre de 1997, mas trai. De modo que não vamos fazer uma confusão 
essa parte vence h!Jje. aqui, em detrimento do interesse público. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES) - Não é O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Pre-
requerimento das Lideranças, mas da Comissão. sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) O SR PRESIDENTE (A · Carlos M galhã ) 
- É da Comissão. A primeira assinatura é do Sena- · • nton1o .a es 
dor José Serra. 

Err• votação o requerimento de urgência, da 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Pre
sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José lgnácio Ferrei-
ra. 

O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, não conheço o requerimento. É urgência de 
quê? Só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Acabei de ler e repito: 

"Encaminha solicitação do Governo do Estado 
de Santa Catarina para que possa emitir Letras R
nanceiras do Tesouro de Santa Catarina, cujos re
cursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária, 
vencível no primeiro semestre de 97", sendo que 
uma parte dessa dívida vence hoje, 12 de abril. 

Se for aprovado,. o requerimento entrará na Or
dem do Dia de amanhã. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V. EX'. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, a Liderança do PMDB orienta sua 
Bancada para que vote favoravelmente ao requeri
mento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, para 
um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 

- Concedo a palavra ao Senador José lgnácio Fer-
reira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB orienta sua Ban
cada no sentido de votar "sim". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V. EX' para encaminhar a 
votação. 

OSR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Vou enca
minhar a votação, mas antes gostaria de um escla
recimento. Com a aprovação do requerimento de ur
gência, quando entra em votação o projeto? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Poderá entrar amanhã, se assim o Plenário mar
car, porque é uma sessão que tem número com cer
teza, ou quinta - feira, conforme manda o Regimen
to. Entrando quinta - feira, haverá prejuízo para o 
Estado de mais um dia. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Qual é 'o 
prazo fatal para que haja a rolagem? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- É hoje, e o Estado hoje já paga juros em virtude 
de não ter feito no prazo hábil. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Neste 
caso, Sr. Presidente, voto a favor da urgência. E, por 
se tratar de uma questão urgente, como foi coloca
do, concordo que, em sendo aprovado o requeri
mento hoje, o projeto possa entrar amanhã, mas 
sempre registrando, como fizemos em outras oca
siões ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãe:;) 
- O caráter excepcional. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - •.• que o O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
caráter excepcional não pode ser utilizado como ju- - Os Líderes Partidários pedem que a votação seja 
risprudência ou como regra. feita hoje e não amanhã ou quinta- feira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi-
- Com a palavra o Senador Elcio Alvares. dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para en- O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. - Tem a palavra, para encaminhar, o Senador José 
Presidente, gostaria de consultar a Mesa - porque Eduardo Outra. 
se trata evidentemente, conforme entendii'T16nto pelo O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE. 
Plenário, de uma matéria da mais alta relevância e ur- Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
gência para o Estado de Santa Catarina - , consultar - Sr. Presidente, não estou querendo atrapalhar, 
V. Exi, com a anuência de todos os demais Uderes, mas ajudar, à luz do Regimento. 
se poderíamos votar hoje a matéria propriamente dita, Estamos diante de um fato excepcional: esse 
apesar de ter sido aprovada a urgência no dia de hoje. projeto de resolução foi aprovado na Comissão de 
Já houve um precedente nesse sentido e há um prazo, Assuntos Econômicos na semana anterior à Sarna-
conforme V. EJc11 falou, que é fatal ao Estado de Santa na Santa. Não tivemos oportunidade de votá - lo, 
Catarina Sendo, conforme explicou o Senador José porque não houve nenhuma sessão deliberativa 
Fogaça, uma matéria da mais alta i~rtãncia, que após a aprovação do projeto na referida Comissão. 
não tem qualquer conotação de CPI de Precatórios ou Sendo assim, concordo que, em função do venci-
equivalente, eu solicitaria a V. Ex", se possível fosse, mento, a matéria deva ser· aprovada hoje. Mas gos-
examinarmos e votarmos essa matéria ato contínuo, taria de levantar uma questão: pelo que sei, não 
em virtude da data de vencimento no ã1a de hoje. existe nenhum artigo do Regimento que permita a 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) urgência - a não ser a urgência tipo 'a" - para se 
- A Mesa, por aponte propria, não poderá fazer votar imediatamente. Creio que esse é um caso em 
isso. Se o Plenário deliberar, a Mesa cumprirá a deli- que a Mesa, consultado o Plenário, pode colocar a 
beração do Plenário. Para tanto, peço o requerimen- matéria em votação na pauta por se tratar de uma 
to de alguns dos Srs. Senadores. questão que tem que ser aprovada agora, em fun-

0 SR. ELCIO ALVARES - Vamos formulá- ção de prazos já definidos. Da mesma forma que 
lo e solicitaríamos aos Uderes, inclusive aos nobres existe a urgência constitucional, existe a questão de 
representantes de Santa Catarina, que votássemos prazos definidos, que a Mesa pode incluir na pauta, 
hoje. É fundamental, a data é hoje. Se votarmos consultado o Plenário. 
hoje, estaremos dentro do prazo. Conversarei com Acredito que, à luz do Regimento, esse seria o 
os Líderes e encaminharemos o requerimento à encaminhamento mais correto do que um requeri-
Mesa, Sr. Presidente. manto da forma como está colocado, em que se soli-

0 SR. PRESIDENTE (An!Dnío Carlos Magalhães) cita que a matéria seja votada hoje, o que, a meu 
- A Mesa aguarda o requerimento. ver, não encontra sustentação em nenhum artigo do 

Em votação o requerimento de urgência. (Pausa.) Regimento. No meu entendimento, a Mesa pode, em 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram virtude do prazo definido, consultado o PlenáFio, in-

permanecer sentados. (Pausa.) cluir a matéria para votação em sessão extraordiná-
Aprovado. ria ou na própria sessão, se for o caso. Seria dispen-
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo sada inclusive a votação ·do requerimento que foi 

Sr. 12 Secretário em exercfcio, Sr. Joel de Hollanda lido agora, que, a meu ver, não encontra sustenta-
ção no Regimento. 

É lido o seguinte É a consulta que faço à Mesa. Do ponto de vis-

REQUERIMENTO N2 228, DE 1!197 

Senhor Presidente, 
Requeremos votação imediata do Projeto de 

Resolução n2 40, de 1997. 
Sala das Sessões, 12 de abril de 1997.- Caalldo 

Maldaner - Elclo Alvares - Nabor Júnior - Sergio 
Machado- Edlson Lobio- EpHáclo Cafelltlra. 

ta do mérito, concordo que seja aprovado o requeri
mento de urgência e que seja votado hoje, em fun
ção de um dado objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Como a questão de ordem de V. ~ não implica 
em adiamento de votação, a Mesa prefere ficar com 
o requerimento das Lideranças do que com a sua 
própria vontade, atendendo, assim, ao desejo do 
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Plenário, que é mais forte do que a vontade da pró- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Flaviano i.;~i>t -
pria Mesa. Joel de Hollanda. 

Sendo assim, em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Aprovado o requerimento, passa - se à discussão em 
turno único do Projeto de Resolução n!! 40, de 1997. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 40, de 1997 (apresentado 
como conclusão do Parecer n2 95, de 1997, 
da Comissão de Assuntos Econômicos), que 
autoriza o Estado de Santa Catarina a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos 
serão destinados ao giro da primeira parcela 
da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 
12 semestre de 1997. (Em regime de urgên
cia, nos termos dos Requerimentos nº 220 e 
228, de 1997 - art. 336, 'b', do RISF. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à matéria até o encerra
mento da discussão. 

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.} 
Encerrada a discussão. 
Passa - se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lido pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Sr. 
Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 99, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Proieto de Resolu
ção n2 40, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 40, de 1997, que autori
za o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina -
LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da 
primeira parcela da dívida mobiliária do E_stado,_ven
cível no primeiro semestre de 1997. 

Sala das Reuniões da Comissão, 1º de abril de 
1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente -

ANEXO AO PARECER Nº99, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal, apro·-r<:>t.:, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza o Estado de Santa Cc;t<3r~m 
a emitir Letras Financeiras do TesoLT;) do 
Estado de Santa Catarina - LFTSC, .:;ujos 
recursos serão destinados ao giro ;;a pri
meira parcela da dívida mobiliária ci·:l !sta
do, vencível no primeiro semestre de ·: S97. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Santa Catarina au:oriza

do, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Se
nado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tssou
ro do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos re
cursos serão destinados ao giro da primeira fl?.rce!a 
da dívida mobiliária do Estado, vencível no P''l"leiro 
semestre de 1997. 

Art. 2º A emissão deverá ser realizada r:es .se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de ~ssry.õ>.-
- te dos títulos a serem substituídos, mediante ;.qlica

ção da Emenda Constitucional n2 3, equivais:~!·S 2. 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) .:::: ~r!
meira parcela de sua dívida vencível no prim<S< ·::- :?'e
mestre de 1997; 

b) modalidade: nominativa- transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Fina. ::;;í'Cl 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto - .. :s: "";9 

2.376, de 25 de novembro de 1987; 
d) prazo: um mil, oitocentos e vinte e seis c :<s: 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substft .. · · Jas: 

Título Vencimento Quantida~-. -

561826 1º--4--1997 14 398 475 (.~ ~-

g) previsão de colocação dos títulos a s,··-:!7! 
emitidos: 

Colocação 
1º-4-1997 

Vencimento 
12 -4-2002 

Tüulo 
561826 

Data--Ba: · ·' 
12-4-199.-

h) forma de colocação: através de ofertas J.
__ bliças,_n{ts_termocS_da_Besolução n• 565, de 20 ~ · 

tembro d~ 1979, dº Banco Central do Brasil; 
i) autorização legislativa: Lei n2 10.354, de e: 

de dezembro de 1996; 
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§ 12 A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 22 O Estado de Santa Catarina encaminhará 
ao Senado Federal, para exame n_a Comissão de as
suntos Económicos, toda a documentação referente 
à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta Reso
lução. 

Art. 32 No prazo máximo de catorze dias, após 
concluída a operação de emissão dos títulos nesta 
Resolução, o Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, para exame na Comissão de 
Assuntos Económicos, todos os registros de compra 
. e venda dos títulos, até o tomador finaL 

Art. 4~ O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de duzentos e setenta dias contada a 
partir da 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 regi
me de urgência, passa - se à imediata apreciação 
da redação finaL 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa - se à votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto de ]'tesolução n2 40, de 1997, vai à 

promulgação. 
O processado do Ofício nº S/29, de 1997, volta 

à Comissão de Assuntos Económicos para continuar 
a tramitação no que se refere ao título a vencer em 
12-5-97. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa - se à apreciação do Requerimento n2 

218, lido no Expediente, de autoria do Senador 
Esperidião Amin e outros Srs. Senadores, solici
tando a realização de sessão solene do Congres
so, a realizar- se no dia 12 ou 13 de junho próxi
mo, destinada a homenagear os 175 anos da Ma
çonaria no BrasiL 

Confesso que devo dar a minha posição. Te
r:ho que me submeter à vontade do Plenário, entre
tanto, acho que não seria o caso de uma sessão do 
Congresso e sim de um Expediente nas Casas do 
Congresso sobre os 175 anos da Maçonaria. Mas eu 
me submeto à vontade do Plenário. Acho que não 
há motivo - 175 anos da Maçonaria - para uma 

sessão do Congresso Nacional. Esse é o meu ponto 
de vista. 

Chamo ª _a~nçãogos .!,.!dereSJ'ª"ª-tm~a Y<lli>Ji-_ 
zação :cJ-as~sessões do Congresso. Em vez de ser 
uma sessão do Congresso, poderia ser um Expe
diente da sessão do-Senado. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Quem é o au-
to r? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os autores são os Senadores Esperidião Amin, 
Gilvan Borges, Coutinho Jorge, José Fogaça e, 
como sempre, o Senador Elcio Alvares. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Tem V. Exl' a palavra, pela ordem. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
como o autor do requerimento não se encontra pre
sente, sugiro a V. ExA que, fazendo também uma ex
ceção, retirasse o requerimento de votação e incluís
se novamente esse requerimento amanhã, para que 
antes se possa conversar com o autor. 

Concordo inteiramente com V. Exª, de que pre
cisamos valorizar as sessões do Congresso Nacio

-na! e do Senado Federal. Penso até, Sr. Presidente 
- e aqui vai mais uma sugestão a V. Exª - , que V. 
Exª deveria conversar com os Líderes numa reunião 
na Presidência a esse respeito. Ou tomamos uma 
decisão conjunta ou vamos continuar assistindo a 
requerimentos dessa natureza. Tenho todo respeito 
pela Maçonaria, mas penso que, realmente, podería
mos homenageá - la de um outro modo, talvez de 
maneira mais produtiva. Temos visto que, a essas 
sessões do Congresso Nacional destinadas a home
nagens, têm comparecido poucos Senadores e De
putados, o que não fica bem sequer para o homena
geado. Daí a importância maior até das observações 
de V. Ex". 

Portanto, proponho que o requerimento seja re
tirado e colocado amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senador Edison Lobão vai assinar o requeri
mento de adiamento, a fim de que o autor, Senador 
Esperidião Amin, entre em contato com a Mesa. 

·Quando houver esse contado, a Mesa o colocará ou 
não na Ordem do Dia 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre· a Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, em exercício, Sr. Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte 
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REQUEniMENTO N2 229, DE 1997 tações, estaremos condenando a extinção os nos-
Senhor Presidente, sos produtores, com conseqüências dramáticas para 
Nos termos do art 315, combinado com a alí- as futuras gerações. 

nea c do art. 279, do Regimento Interno, requeiro O custo de vida deve ser mantido baixo, pois o 
adiamento da votação do Requerimento nº 218, de povo brasileiro, que tanto sacrifício tem oferecido ao 
1997, a fim de ser feita na sessão de 8 de abril do equilíbrio da nossa economia, merece uma qualida-
corrente. de de vida sempre melhor. Outros instrumentos, pc-

Sala das Sessões, 1º de abril de 1997.- Edi- rém, devem ser encontrados pelo talento de nossos 
son Lobão. administradores que não o de punir os produtores e 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) condenar ao tormento as gerações porvindouras e 
-Em votação o requerimento de adiamento. ao desemprego-os nossos conterrâneos. -· 

Os Sr.s Senadores que o aprovam queiram Nós, políticos ou não, conhecedores ou não de 
permanecer sentados. (Pausa.) teorias econômicas, trazemos em nossos costumes, em 

Aprovado. nossa personalidade e em nessa cultura a identificação 
Será cumprida a deliberação de Plenário. com o raciocínio popular, o qual, na verdade, nos parece 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caríos Magalhães) - o mais sábio. A começar pelo elementar bom senso de 

Concedo a palavra à Senadora Marina da Silva para que, como ocorré numa economia familiar, não se pode 
um comunicação inadiável, por cinco minutos. (Pausa) gastar mais do -que Se -gariha Se as. despesas de um 

Com a palavra o Senador Edison Lobão para núcleo familiar excedem a sua receita, fáCil será a dedu-
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 14, ção de que se aproxima o seu colapso. 
do Regimento Interno. Na vida económica de uma nação, esse tipo de 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Para uma singelo raciocínio, tão velho quanto a existência do 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr's e homem, não é diferente. 
Srs. Senadores, a decisão tomada pelo Presidente o Presidente Fernando Henrique Cardoso Se-

Fernando Henrique Cardoso, determinando as pri- guramente pensa como nós, a maioria dos mortais. 
meiras providências para que se reduzam nossas kpesar dos conselhos em contrário, provavelmente 
importações e, assim, impedir a continuidade da demonstrados em inteligentíssimas equações mate-
sangria de nossas reservas cambiais, merece irres- máticas de macroeconomia, não se convenceu com 
trito apoio. E digo mais: mereceu apoio de todas as os argumentos que justificam e até estimulam os dá-
correntes políticas, mesmo as que lhe são adversas, ficíts comerciais. 
já que, até agora, não se ouviu uma única palavra 
de crítica à determinação presidencial. Desta tribuna, somei meus modestos esforços 

Note - se que a decisão do Presidente Fernando aos de tantos Srs. Senadores que pediram a aten-
Henrique Cardoso parece ter sido um ato isolado, con- ção do Governo para os perigos dos crescentes e 
trariando as teorias, defendidas em declarações públi- sucessivos déficits em nossa balança comercial. 
cas, de alguns dos seus mais chegados economistas. E destaquei, nessas ocasiões, que os nossos 

Sim, porque há economistas de alta qualifica- produtores estavam, como ainda_ estão, sendo es-
ção que insistem em subestimar os déficits na balan- ·magá.dos pefos-pi'oduto5- estrangeíros ·cõm similares 
ça comercial brasileira. Alegam que tais déficits são nacionais, os quais chegam ao Brasil "misteriosa-
desimportantes frente ao nosso PIB. Falam isso com mente• mais baratos que o valor dos custos com que 
aparente absoluta convicção, buscando nos seus aqui são produzidos. 
compêndios as teorias e os cálculos matemáticos "MisterioS&rmmte• mais_baratos é um modo de 
nos quais baseiam suas conclusões. dizer, pois não há qualquer mistério na sabida cons-

Esses economistas, porém, não conseguem con- tatação de que os prodUtores estrangeiros são larga-
vencer a opinião pública nem delas eliminar a preocu- mente subsidiados por seus governos. A começar 
pação pelos crescentes déficits comerciais nas nossas __ pela ge!lerosidad'ª-_dos crédiío_s que r.2,::ebem, pa-
negociações com os produtores intemacíorié!.ls: - - -- - .. gando de juros anuais, quando pagam. •Jm !Jercen-

Há o argumento de que as restrições às impor- tual que se cobra rnensalmente dos nossos produto-
tações de produtos com similar nacional vão encare- res. Todos sabemos que os países des~n~.'olvidos 
cer o custo de vida. O argumento é provavelmente despendem bilhões e bilhões de dólares :;m S\Jbsí-
procedente, mas não se pode esquecer que, para dios, geralmente mascarados para não ~rC"ocarem 
mantermos baixo o custo de vida à custa das impor- as reações dos espoliados. 
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Ora, não há um produtor nacional que possa 
fazer frente a tal concorrência desleal. 

Houve um tempo, no passado, em que o trigo 
alienígena nos era oferecido praticamente de graça, 
tais as vantagens concedidas. Enquanto os mais in
gênuos viam em tais doações um ato de generosida
de, os mais realistas bem sabiâm que os países pro
dutores apenas se desvencilhavam das suas super
safras, garantindo, assim, para seus produtores, o 
bom preço interno para seus cereais. 

No meu Estado, notadamente no sul do Mara
nhão, têm sido notáveis os êxitos conquistados pela 
agricultura. Lá, têm sido excepcionais as colheitas 
de grãos, beneficiadas pela fertilidade do seu solo. 
·se o aumento das áreas cuHivadas em 1996, em 
todo o País, foi da ordem de 5%, esse aumento, no 
Maranhão, foi de 30%. A soja, que cobriu 90 mil hec
tares de terras na safra 95196, deve chegar agora, 
na safra 96/97, a 130 mil hectares. Não só a soja, 
mas o arroz e o milho têm alcançado excepcional 
produtividade. E, se dos 1 O milhões de hectares do 
cerrado maranhense, 7 milhões obtêm sucessos de 
produtividade, ainda restam 3 milhões de hectares 
aguardando os colonizadores de todos os recantos 
que lá chegam. 

Vê-se, pois, que a vocação dos agricultores 
brasileiros, nesses impulsos de trabalho que engran
decem o País, não pode ser obstruída pelas impor
tações irresponsáveis dos produtos similares que 
nos são empurrados do exterior. 

Nesse ponto em que me refiro ao meu Estado, 
Sr. Presidente, faça - se justiça às decisões da Go
vernadora Roseana Samey, determinando a redu
ção de 6,5"/o na cobrança do ICMS sobre a exporta
ção de soja, e na sua programação de asfaltar e 
aprimorar as rodovias que darão escoamento às 
produções do sul maranhense. 

Este detalhe me faz particularmente feliz, por
que vejo que a ilustre Governadora dá continuidade 
à política de incentivos que, na minha administração 
como Governador do Maranhão, apliquei notada
mente naquela região privilegiada do meu Estado. 

Também ofereci incentivos aos produtores da 
região e, ultrapassando até mesmo as possibilidades 
do Estado, construí 700 quilômetros de rodovias asfal
tadas, programando uma estratégia que facilitasse o 
escoamento da nossa produção agrícola. Para servir a 
região produtora de soja, construí a MA- 006, que liga 
Cururupu, no Norte do Estado, a Balsas e AHo Pamaí
ba, no extremo Sul. E foi a partir daí, que iniciamos o 
grande salto na produção de soja 

Parece-me que os altos escalões do nosso 
País ainda não entenderam que o transporte inter
modal existente no Maranhão, e que precisa ser 
aprimorado, unindo as rodovias que se juntam à Fer
rovia Carajás e que desemboca no Porto de ltaqui, 
em São Luís, faz com que os produtos saídos do 
Maranhão cheguem aos Estados Unidos e à Europa 
a preços 50% mais baratos do que os que se deslo
cam dos demais pontos brasileiros. 

Essa é uma omissão federal que precisa ser cor
rigida, pois investir-se na infra-estrutura do sul-mara
nhense seria criar instrumentos, a médio e longo pra
zos, para se ampliar as nossas exportações. 

Sr. Presidente, como já falei em outras oportu
nidades, muito ainda se tem a fazer para que am
pliemos nossas exportações através dos estímulos 
que devemos aos produtores brasileiros. 

Não é esta a hora, porém, de rememorar as 
críticas e as sugestões. O meu momento de hoje 
destina-se a aplaudir o Governo Federal pelas suas 
primeiras providências que visam defender nossas 
reservas cambiais. 

Os apelos da opinião pública foram ouvidos 
pelo Chefe da Nação. 

Tais decisões devem ter curso. Sem se querer 
prejudicar de modo algum o nosso bom relaciona
mento internacional, não será demais afirmar - se 
que apenas desejamos - melhor dizendo, exigimos 
- reciprocidade de tratamento. 

O Sr. Humberto Lucena - Senador Edison 
Lobão, V. Ex!' me permite um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Humberto 
Lucena, eu gostaria muito de ouvir V. Ex", mas estou 
com a palavra para uma comunicação inadiável, 
pessoal. Não posso acolher o aparte de V. Ex", mas 
recolho a boa intenção. 

Que as nossas negociações com o exterior se
jam efetuadas sob o critério de justiça, de igualdade 
e sem prejuízos para quaisquer das partes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Mi
randa, por permuta com o Senador Gilvam Borges. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pro
ni.mC:ia o-seguinfe âiseurso.) ·::.. Sr :-Presiâente, Srls 
e Srs. Senadores, vários colegas já se manifestaram 
sobre a cena terrível que a televisão brasileira, a 
Rede Globo, apresentou ontem. 

O povo brasileiro está envergonhado e estarre
cido com a barbaridade das imagens mostradas on
tem pelo Jornal Nacional. É como se estivéssemos 
voHando à Idade Média, num momento em que a ci-
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vilização do nosso planeta está chegando ao alvore
cer do Terceiro Milénio. As atrocidades da PM pau
lista contra cidadãos indefesos são um pequeno re
trato deformado de um país pacifista e democrático, 
mas são as imagens desse fato episódico e instantâ
neo que estão correndo hoje o mundo, mostrando -
nos como uma aldeia de bárbaros de quinto mundo. 

Acabei vendo o que jamais esperava ver em 
toda a minha vida. Extorsão, violência, ódio e execu
ção sumária em plena cidade de São Paulo, uma 
das maiores metrópoles do mundo e cartão de visi
tas do nosso desenvolvimento econômico. As mes
mas cenas monstruosas foram vistas por criança::;, 
adolescentes; pais e mães de família e pessoas ido
.sas que já vivem sitiadas pelo medo. Com isso, 
cresce o sentimento geral de impotência contra os 
bandidos q'Je usam a farda para realizar seu instinto 
assassino, roubar e transgredir todos os códigos das 
leis cristãs, das leis morais e das leis sociais. São ho
mens que nós, os contribuintes, estamos pagando 
para barbarizar segundo seus próprios códigos, por
que não temos ainda, neste País, uma legislação rigo
rosa e completa para se sobrepor às normas protetoras 
do corporativismo policial. É chegada a hora de uma 
reação em cadeia de toda a sociedade, e é hora de o 
Congresso e o Governo cumprirem o seu papel. 

Está provado que não basta transferir o julga
mento dos crimes das polícias militares para a Justi
ça Comum. É indispensável cercar com todos os ri
gores a seleção desses policiais, dotá - los de um 
mínimo de formação humanística após sua integra
ção aos quartéis, aumentar a responsabilidade dos 
comandantes para os crimes praticados pelos co
mandados, implantar ritos sumários de condenação 
e criar novos mecanismos cfetivos de proteção às tes
temunhas. Há poucos dias, a televisão mostrava a pre
cariedade das instalações de segurança para um cida
dão que testemunhou cOntra crimes de policiais milita
res no Rio de Janeiro. O mesmo Estado que escolhe 
mal seus agentes e não pune os seus crimes, não pro
tege a vida daqueles que têm a coragem de denunciar. 
Até quando essa mistura de impunidade e de omissão 
vai continuar, Sr"s e Srs. Senadores? 

Carandiru, Vigário Geral, Candelária, Eldorado 
de Carajás são referências vivas na memória dos re
gistras mais traumáticos dos tempos recentes de 
nossa sociedade. São episódios eloqüentes que 
mostram a face mais promíscua de uma sociedade 
enferma e impotente. Temos uma Justiça lenta e 
onerosa; temos um sistema de corrupção policial 
que a toda hora é desnudado pela imprensa; não te
mos presídios em número suficiente e nem vocacio-

nados para a recuperação dos presos, a miséria das 
periferias e o desemprego, que jogam na rua mi!hõ
es de crianças deserdadas que serão os infratores 
de logo mais, tragados que são pelo império podero
so do crack- e-aeoutras drogas. E conVivemos im~ 
passíveis com toda essa realidade cruel oue nos 
abastarda perante nós mesmos e perante o mundo. 

O que a televisão mostrou ontem fere os brios 
de uma das maiores nações cristãs do JT,~mdo, agri
de toda uma sociedade organizada sob princípios 
claros do Direito e traumatiza todo um povo que tem 
horror à violência. E toda essa obra foi realizada por 
apenas 10 homens da PM de São Paulo, 10 funcio
nários públicos que são pagos para proteger a vida. 
Quantas outras vidas foram ceifadas antes ;::or es
ses assassinos, e quantas outras pessoas aies ma
taram depois? Não fosse a coragem providencial de 
um cinegrafista amador, o País não teria çonheci
mento daquele festival macabro de tortura e morte. 
Essa é, infelizmente, a nossa realidade. Só reagi
mos em estado de choque, como agora. Eles esta
riam ainda matando e sorrindo, suprimindo vidas de 
trabalhadores indefesos, com a mesma tranqüilidade 
com que se decreta o fim da vida de uma mosca. 

Até quando, sr-s e Srs. Senadores, segmentos 
localizados de nossa organização policial continua
rão livres para comprometer a imagem de todo o sis
tema de segurança do País, graças à impunidade 
que contamina todo o tecido encarregado de prote
ger o cidadão? Até quando essa mesma polícia fará 
suas próprias leis, contra as leis de Deus e dos ho
mens? E até quando continuaremos dependendo de 
novos traumas para reagir? 

É o que eu gostaria de saber, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães) 
- A Mesa comunica aos Srs. Senadores, em parti
cular aos Srs. Líderes, que colocará em votação 
amanhã o requerimento do Senador Eduardo Supli· · 
cy sobre a convocação do Sr. Ministro Pedro Malan 
para prestar esclarecimentos, perante o Plenário 
desta Casa, a respeito da negociação entre o Banco 
Bamerindus e o Banco Hongkong e Shangai San
king Corporation. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmei
ra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ramez T ebet. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s 
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e Srs. Senadores, o Brasil é um país curioso. As 
pessoas repetem argumentos sem conhecer a reali
dade. Existe, por exemplo, o mito de que a Região 
Nordeste é amplamente favorecida por benefícios 
tributários e, ainda, o de que o Sudeste sustenta o 
desenvolvimento nacional. Desde há muito, políti
cos, jornalistas, observadores, estudiosos e gente 
do povo sustentam esta verdade: a de que o Nor
deste teria vantagens em termos de renúncia fiscal 
em relação aos demais Estados brasileiros. Os nor
destinos sabem que isso não é verdade. Agora te
mos a comprovação. 

O Governo Federal vai deixar de arrecadar, 
neste ano de 1997, a quantia de R$15,3 bilhões por 
.conta de isenções e deduções em sete diferentes tipos 
de impostos e contribuições. Essa renúncia fiscal, que 
a Secretaria da Receita Federal chama de benefícios 
tributários, corresponde a 1,84% do Produto Interno 
Bruto - o PIB brasileiro, que está na ordem de R$833 
bilhões - e a 14,5% da arrecadação prevista para o 
ano, que é estimada em R$105 bilhões. 

A novidade está aqui, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, segundo informações publicadas 
pelo jornal Gazeta Mercantil, na sua edição de 27 
de janeiro de 1997, na página A- 4: a Região Su
deste concentrará a maior parte da renúncia fiscal, 
recebendo benefícios da ordem de R$6,57 bilhões, 
ou seja, 42,7% do total. Em segundo lugar, a Região 
Norte é a mais favorecida, com R$4,2 bilhões, ou 
27,7% do total. O Nordeste aparece em terceiro lu
gar, com R$2,14 bilhões, ou 13,9% do total. A Re
gião Sul aparece em quarto lugar, com R$1 ,9 bilhão, 
ou 12,6% na participação do bolo. Em último lugar, 
está o Centro- Oeste, que ficará com R$445 milhõ
es, o que equivale a 2,9% da renúncia prevista. 

O Sudeste absorverá a maior parte da renúncia 
fiscal em virtude do peso das deduções do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (R$3,44 bilhões) e das 
isenções no Imposto de Importação. A dimensão da 
renúncia do Imposto de Importação na Região Su
deste está relacionada com as políticas industriais 
de incentivo a determinados setores, como o auto
motivo, o de bens de capitais e o têxtil. 

Na Região Norte, a renúncia fiscal chegará a 
R$799 milhões por causa da atuação da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus. O peso e a im
portância da Suframa podem ser medidos em dois 
itens. No ceso do Imposto sobre Produtos Industriali
zados, aquela região deverá responder por uma re
núncia de R$1 ,8 bilhão. É o caso também dos recur
sos canalizados para os programas da Sudam_e do 
Fundo de Incentivo da Amazônia. O Finam terá à 

sua disposição, em 1997, R$626 milhões. A maior 
parte desses recursos será aplicada na Suframa. 

As compras de brasileiros no exterior deverão 
contribuir fortemente para aumentar a renúncia fis
cal. Cada viajante tem isenção até o valor de 
US$500. A isenção de Imposto de Importação e de 
Imposto sobre Produtos Industrializados, nas lojas 
chamadas free shops, somará R$670 milhões. As 
compras trazidas na bagagem resultaram numa re
núncia de R$640 milhões. 

Interessante é que os sacoleiros, que transitam 
apenas por Foz do lguaçu, provocerão a renúncia fiscal 
da ordem de R$500 milhões, em Imposto de Importação 
e IPI, maior do que a praticada sobre todaS as COfl1'ras 
realizadas no exterior, que entrarão no País por via aé
rea. Mas a maior parcela de renúncia fiscal, neste ano, 
será relativa ao Imposto de Renda As diversas deduçõ
es permitidas na declaração da pessoa física vão produ
zir uma renúncia na casa dos R$5 bilhões. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os da
dos são esses, apresentados pelo jornal paulista 
com fartura de detalhes e quadros estatísticos extre
mamente claros. No Nordeste, a Sudene vai mere
cer apenas R$829 milhões em matéria de renúncia 
fiscal. Enquanto o Sudeste consegue obter vanta
gens de mais. de R$1 bilhão em renúncia fiscal sobre 
o Imposto de Importação, neste mesmo item, o Nor
deste recebe apenas R$58 milhões. 

Enquanto o Sudeste recebe R$4,2 bilhões em 
matéria de renúncia fiscal do Imposto de Renda da 
Pessoa Física, o Nofl:lesle, no me§m_o item, conse
gue somente R$1 ,9 bilhão. 

Em todos os itens, a renúncia fiscal favorece o 
Sudeste. Apenas no que toca ao Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica há vantagens para o Nordeste. 
Todos os demais quesitos, em que o Governo Fede-

-· ral concorda em deixar de receber o imposto devido, 
beneficiam largamente os Estados do Brasil desen
volvido. Os Estados c:la Região Sudeste abpcanha
rão 42% do total dos benefícios tributários em 1997; 
os Estados Nordestinos ficarão com somente 13% 
dessa vantagem fiscal. 

Não existe tratamento preferencial, nem favo
recido, para o Nordeste. Ao contrário, os Estados do 
Sudeste, que fazem os maiores déficits comerciais, 
que forçam o endividamento interno e externo, conti
nuam a ~C'ElCer do_ Governo Federal um tratamento 
extremamente benéfico e favorecido. Eles são os prefe
ridos. Eles·conseguemmanobrar setores do Governo, 

___ obter_ vantagens e ainda levar jornais e jomaflslas a 
identificarem o Nordeste como sendo uma área que, 
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apesar de favorecida, não consegue encontrar os 
caminhos para o desenvolvimento econõmico. 

A verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, é o oposto. Os Estados do Nordeste não rece
bem a atenção devida pelo Govemo Federal. Eles 
estão esquecidos, marginalizados, relegados à con
dição de primos pobres dentro da Federação brasi
leira. Os números são eloqüentes. A renúncia fiseal 
do Estado beneficia os que já têm recursos, a indús
tria, o comércio e os que possuem fortes fluxos fi
nanceiros. Os mais fracos, entre eles os Estados 
nordestinos, estão alijados e excluídos dos benefí
cios do desenvolvimento. 

Isso acontece, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
.res, como conseqüência da ação deliberada dos formu
ladores das políticas públicas no Brasil. Eles concorrem 
para aumentar a distância entre o rico e o pobre, entre 
os Estados mais desenvolvidos e aqueles menos de
senvolvidos. Não existe integração, nem vontade de re
duzir o abismo entre os Estados brasileiros. 

Resta desse dramático retrato, em boa hora pu
blicado pela Gazeta Mercantil, a certeza de que a re
núncia fiscal praticada pelo Governo da República é 
um mito, é uma miragem. Só auxilia a quem dela não 
precisa Não concorre para diminuir desigualdade, 
nem ajuda a combater os problemas sociais. Dela es
tão afastados os já excluídos. É uma renúncia destina
da a ajudar o rico e a tomar o pobre mais pobre. 

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

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 12 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Com a palavra o Senador Raviano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, não tenho corno hábito trazer à tribu
na desta Casa questões paroquiais, administrativas, 
tais corno nomeações de secretários municipais, esta
duais e muito menos troca de qualquer cargo indicado 
pelo PMDB do Acre no Governo Federal. 

Entretanto, como estava ausente na quarta -
feira, vi no Diário do Senado Federal do dia 27 de 
março um pronunciamento da Senadora Marina Sil
va lamentando a troca do Superintendente do Incra 
no Acre e anexando um plano de trabalho executado 
por S. s~. documentos de políticos adversários nos
sos, da Bancada do PT na Câmara dos Deputados, 
de sindicatos ligados à CUT e uma série de recortes 

de jornais adversários que mostram a ira enorme 
contra minha pessoa em todos esses documentos. 

A bem da verdade, gostaria de esclarecer o 
que de fato se deu, por que se trocou o Superinten
dente do Incra no Estado do Acre. Em primeiro lu
gar, é uma troca de rotina porque coube ao PMDB, a 
Bancada Federal, indicar o Superintendente do Incra 
no Estado do Acre. A Bancada Federal, com exce
ção da minha pessoa e do Senador Nabor Júnior, na 
Câmara Federal foi toda renovada. A indicação ain
da é do tempo do ex - Presidente Itamar Franco. E 
nas eleições de 1994 a Bancada do PMDB na Câ
mara dos Deputados mudou completamente. O últi
mo parlamentar que lá havia era o Deputado Mauri 
Sérgio, que se elegeu prefeito e assumiu sua su
plente. E a Bancada resolveu fazer a mudança. 

Eu, particularmente, acompanhei muito de per
to toda e qualquer ação no que diz respeito ao Incra, 
até porque tenho um compromisso com a reforma 
agrária. Está aí minha vida pública, os trabalhos que 
realizei pela reforma agrária em meu Estado. Quero 
aqui relembrar apenas alguns. O melhor projeto de as
sentamento no Acre é o Projeto Humaitá, no qual os 
pan;eleiros realmente hoje estão emancipados, por
que, quando Governador do Estado, fiZ ali um investi
mento enorme, coloquei asfalto no acesso desse pro
jeto, asfaltei alguns quilômetros de ramais dentro do 
projeto, conseguimos, naquela época, distribuir o cré
dito do Procera à quase totalidade dos produtores ru
rais, e com isso eles conseguiram a independência. 
Até escola com segundo grau foi instalada nesse pro
jeto. E assim fiZemos em vários projetas de assenta
mento no Acre, levando escola, educação, saúde. Por 
isso os projetas mais bem estabelecidos são aqueles 
nos quais os produtores são mais próximos. 

Entretanto, ao acompanhar a atuação do atual 
superintendente, ele mostra claramente no seu rela
tório de atividades que, por exemplo, o Movimento 
Sem- Terra reclama muito de que o Governo Fede
ral está mascarando o número das fammas assenta
das. O próprio Incra rebate alegando que, para a 
instituição, regularização fundiária também é refor
ma agrária. E um simples fato, no Acre, quero regis
trar nessa Casa. O projeto extrativista Chico Men
des, também criado no meu Governo, o primeiro 
projeto extrativista do Brasil e do mundo, é de 1989, 
e consta lá nesse relatório, do ano de 1996, que há 
59 famílias assentadas nesse ano. 

Pelo que me consta - e estou fazendo um re
querimento ao Ministro da Reforma Agrária sobre essa 
questão e outras que passarei a falar em seguida -, 
não há, em momento algum, nenhum seringueiro 
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novo na reserva extrativista Chico Mendes. Quantas ve
zes lutei, pedi, reivindiquei no sentido de que se fizesse 
o acesso desse projeto extrativista - o seringal Ca
choeira, era reivindicado pelos seringueiros - , e ne
nhum sinal nos foi dado pelo superintendente da época. 

Outra reivindicação que fiz com muita veemência 
foi a de expandir o crédito Procera para as reservas ex
tralivístas, porque os projetes extrativistas estão lá, fo
ram instalados, mas não melhorou em quase nada a 
condição de vida das pessoas que residem e que vivem 
nesses projetes. Portanto, nada mais justo que extinguir 
o crédito Procera para as reservas extrativistas. 

Observando também o quadro de atividades da 
Superintendência do Acre, vejo que foram assenta
.das, no ano passado, em 1.141.714 hectares, 2.540 
famílias. É bom dizer que temos aqui 32 projetes de 
assentamentos relacionados. Twe o cuidado de olhar. 
Apenas oito projetes são áreas novas que somam 11 O 
mil hectares. Então, de 1.141. 714, todos, tirando 11 O 
mil hectares, são projetes antigos que já estão para ser 
emancipados e nos quais, com certeza, pode ter havi
do uma mudança ou outra, assentado um ou outro, 
mas não nessa área de 1.141.714, ou seja, a Superin
tendência do Incra não estava cumprindo as metas. 

Como parlamentar, como Senador da Bancada 
do PMDB do Acre, não posso admitir algo dessa na
tureza em sua Superintendência, que sempre teve 
um trabalho reconhecido em todo o Brasil, haja vista 
que a Superintendente indicada pelo PMDB em 88 
já foi, durante muitos anos, Procuradora - Geral do 
Incra, sem nenhuma injunção política. Hoje, é a 
Chefe de Gabinete do Ministro da Reforma Agrária. 
Trata- se de um reconhecimento, no meu entender, 
do trabalho que a Dr" Othília de Mello Sampaio tez 
dentro do Incra, na Superintendência do Acre. S. Sª 
é oriunda do Acre. Essas desapropriações, esse 
projetes, todos, com exceção desses oito, são das 
décadas de 70 e 80, quando, na realidade, se desa
propriou terras no Acre. 

Gostaria de deixar registrado nesta Casa que se 
trata de uma mudança de rotina. O PMDB não concor
dou com a ineficiência que o Superintendente, indica
do pelo PMDB naquele órgão, estava desenvolvendo. 
Ele ocupava aquele cargo há quatro anos. 

Para que se tenha uma idéia, várias emendas, 
inclusive emendas coletivas da Bancada do Acre, to
ram colocadas para a Superintendência do Incra, e, 
para a minha surpresa, ao consultar o Siafi ontem, 
constatei que aquela Superintendência gastou, ano 
passado, apenas 42% do orçamento a ela destina
do. Isso sem deixar de dizer que a Bancada do 
PMDB sempre esteve à disposição do superinten-

dente para levar - lhe os recursos necessários ao 
desenvolvimento de seus trabalhos. E conseguimos 
liberar uma gama enorme dê ·recursos do Orçamen
to da União não apenas para um órgão federal, mas 
para o Governo do Estado e para vários Municípios. 

Quero deixar registrado nesta Casa que os fun
cionários do Incra ensaiaram uma greve, entretanto, 
quando souberam o nome indicado pelo PMDB para 
ocupar aquele cargo, houve um esfriamento dos âni
mos. O PMDB indicou novamente para assumir a 
Superintendência do Incra o Prof. Josué Fernandes 
de Souza, homem respeitado no Estado por sua 
conduta moral, Secretário - Geral do Partido na Re
gional Acre, de competência comprovada em todos 
os cargos que ocupou, como os de Secretário Muni
cipal, Secretário Estadual, Vice - Presidente da Fun
dação Cultural, Presidente d() Conselho_ Estadual de 
Educação, Presidente do Conselho Nacional de Se
cretários de Educação, oportunidade em que conhe
ceu o atual Ministro da Reforma Agrária Foi ainda Pró 
- Reitor da Universidade, hoje, é o Assessor de _Co
munica~o da_ Univen;idade. E, acima Ele tudo, é ele 
um-profundo conhecedor da história fundiária do Acre, 
com uma história de luta em favor da reforma agrária. 
Na década de 70, enquanto eclodiam conflitos fundiá
rios, estava ele, como jornalista, noticiando o episódio 
e clamando pela reforma agrária naquele Estado. 

O Prof. Josué Fernandes é bem aceito em toda 
a sociedade acreana, e assumiu, na quarta - feira 
da semana passada, a Superintendência do Incra 
naquele Estado. Ele está aqui em Brasília conver
sando com os diretores da entidade e, no final da 
próxima semana, estará no Acre para dar continui
dade ao programa de reforma agrária do PMDB. 

O PMDB tem um projeto de lei avançado sobre 
reforma agrária; esse projeto está tramitando com as 
ressalvas dos setores mais conservadores, contudo, 
conta com o apoio do Governo e dos partidos de es
querda, por representar um passo a favor da reforma 
agrária no nosso País. 

Para encerrar, Sr. Presidente, encaminho à Mesa 
um requerimento ao Ministro da Reforma Agrária, solici
tando o número de fammas assentadas oficialmente, por 
projeto do Estado do Acre nos anos de 1993, 1994, 
1995 e 1996; o valor financiado pelo Procera; número 
de famflias beneficiadas nos anos de 1988 a 1996. 

A nova Lei de Ucitação, cujo ponto básico é o pre
ço mínimo, garantiu o direito a todos, pequenos, médios 
e grandes, de disputar. Portanto, porque me foi feita uma 
acusação, peço aqui todos os processos: carta- convite, 
tomada de preço, concorrência, inclusive as atas, para 
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que eu possa deixar registrado, nesta Casa, as inver- mencionei, não é da minha competência discutir tro-
dades que estão assacando contra minha pessoa ca de cargos, até porque penso . ser realmente ccns-

Fico surpreso, pois o Acre neste momento pas- !rangedor Utilizar o espaço dessa tribuna para ficar 
sa por uma grande dificuldade: estamos tendo agora discutindo quem assume cargos. Sou de um Partido 
o terceiro alagamento em três meses. o nível do Rio de Oposição e, quando tenho contribuições positivas 
Acre já chegou a 17 metros e 60 centímetros, o a oferecer ao Governo, cerno tenho feito cem o mo-
maior de toda a história; baixou, mas, infelizmente, vimento dos seringueiros, com o trabalho que esta-
hoje quase atingiu 17 metros. mos realizando na Amazônia com relação ao desen-

Neste momento de dificuldades, quando a po- volvimento sustentável, não me tenho furtado de 
oferecer essas sugestões ao Governo Federal ou a pulação está sofrendo, fico triste em ver que surge 

uma campanha violenta contra minha pessoa. Trata qualquer governo, porque a nossa função aqui é 
- se apenas de um ato administrativo: trocando, no contribuir com a Nação para a resolução dos seus 
Ministério em que 0 PMDB tem influência do Gover- problemas. Mas há documentos e denúncias, no 
no que ele apóia e dá sustentação, uma pessoa que caso em pauta, que dão conta de que o superinten-

dente teria contrariado interesses de empreiteiros lopão estava atendendo ao programa traçada pelo Mi· 
nístério da Reforma Agrária. cais e que, em função dessas pressões, ele haveria 

sido exonerado. Então, entendi que se trata de algo 
A Sr! Marina Silva - V. Ex'! concede- me que diz respeito ao interesse da Nação e, por isso, 

um aparte, nobre Senador? me reportei, inclusive anexando a documentação 
O SR. FLAVIANO MELO - Ouço o aparte da nos termos em que as recebi. Disse ainda que não 

nobre Senadora Marina Silva. estava fazendo qualquer juízo de valor, porque, jun-
A Sr! Marina Silva - Agradeço a V. Ex!! a tamente cem a minha assessoria, fazía levantamen-

oportunidade desse aparte. No início de seu pronun- to das infonnações, para encaminhar cópias de do-
ciamento, declarou que eu havia mencionado, na quar- cumentos ao Presidente da República, ao Ministro 
ta- feira, o episódio relativo à exoneração do Superin- da Reforma Agrária e ao Presidente do Incra no sen-
tendente do Incra no Acre. Lamentavelmente, não o vi tido de dar - lhes conhecimento das insatisfações 
na sessão, talvez por ter ocorrido um longo feriado. A que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Fede-
documentação, que anexei ao meu pronunciamento, ração de Trabalhadores Rurais, algumas ONGs e os 
estava em minhas mãos, e, dessa forma, senti - me funcionários estavam enviando para o meu Gabine-
na obrigação de cumprir com o meu dever de Parla- te. Causa estranheza que a ausência dessa pessoa 
mentar. Naquela ocasião, ao iniciar minha fala, dizia esteja envolvida com denúncias por parte de· sindi-
que não me reportaria à troca de cargos de confiança cates - tanto do sindicato que representa a catego-
do PMDB no Governo Federal se não tivesse recebido ria dos funcionários quanto dos trabalhadores rurais 
documentos que me foram entregues pelos Sindicatos - de que ele estaria sendo exonerado por ter ferido 
dos Trabalhadores Rurais e, inclusive, pelo Sindicato interesses de empreiteiros. No caso, entendi que o 
dos Funcionários do Incra, de entidades não - gover- Ministro da Reforma Agrária deveria e deve tomar 
namentais, colocando no bojo de suas insatisfações a conhecimento desse fato para que não venha a pe-
troca do Sr. Raimundo Araújo pelo Sr. Josué Feman- car por omissão. Os termos com os quais me repor-
des. A troca, diziam, se deveu ao fato de o superinten- tei desta tribuna foi_ por zelo com o interesse público 
dente exonerado ter assumido uma posição contrária - e acredito essa deva ser a preocupação de todos 
aos interesses dos empreiteiros locais. Como tenho nós. Quero registrar que a Reserva Extrativista Chi-
zelo pela coisa pública - confomne todos os Senado- co Mendes, implantada e criada após seu assassi-
res desta Casa - , senti - me na obrigação de falar a nato, foi fruto de uma longa luta dos seringueiros, 
respeito desse fato, no mínimo, estranho: pela primeira cujo desdobramento mais cruel foi a morte de Chico 
vez, estávamos vendo uma manifestação de trabalha- Mendes. Talvez em função de todos aqueles episó-
dores e de funcionários em benefício da pennanência dios. Há décadas essa era a luta dos seringueiros e 
de um superintendente. Como V. Ex!! mesmo pode ob- para que isso acontecesse tivemos vários assassi-
servar, inúmeras são as denúncias que temos aqui de natos: Calabi, Wilson Pinheiro e Chico Mendes. Não 
acampamentos de trabalhadores por estarem insatis- foi uma dádiva dos céus, mas a luta de uma comuni-
feitos com a atuação de seus superintendentes. Então, dade, de um povo que sabe resistir e lutar por seus 
a minha estranheza é em relação a esse episódio em direitos. Mais uma vez reitero que ao colocar minhas 
que havia e há um apoio por parte dos produtores com observações relacionadas a esse episódio não estou 
relação à figura do Sr. Raimundo de Araújo. Como já 
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entrando no mérito da troca pura e simples de cargo en
volvendo a base de sustentação do Governo. Reporto -
me sim às denúncias que foram feitas, porque entendo 
que todos nós temos a obrigação de zelar pelo interasse 
público; e se elas nos chegam às mãos e não as encami
nhamos, podemos pecar por omissão. Muito obrigada -

O SR. FLAVIANO MELb - Senadora Marina 
Silva, agradeço o aparte de V. Exª. Com relação a 
denúncias, tomou - se como norma em nosso País 
simplesmente jogar - se contra homens públicos 
uma série de acusações, como nesse caso. V. Exª 
disse muito bem: todos os documentos, todos os re
cortes de jamais que tenho em mãos são de oposi
tores meus, que despejam uma ira louca contra mi
nha pessoa e, em momento algum, me procuram 
pàra perguntar o que eu tenho a dizer sobre esse 
caso. Está registrado nos Anais desta Casa. 

Para que isso seja esclarecido, estou encami
nhando requerimento ao Ministro da Reforma Agrária, 
solicitando todos os processos licitatórios, as cartas, as 
propostas e as atas de reunião. Quero deixar tudo bem 
claro. Encaminharei também a V. Exª uma cópia, para 
que tenha conhecimento desse fato. 

Inclusive os jamais do sul do País, repentina
mente, estão envolvendo meu nome em algo com o 
que nunca mexi; nunca me meti em licitação, nunca fui 
ao Incra para saber quem ganhava licitação ou coisa 
desse tipo, porque penso que isso é da competência 
do Poder que lá está estabelecido. Quando o Ministro 
da Reforma Agrária enviar os documentos, vou trans
crevê- los nos Anais desta Casa, para que se provem 
todas as mentiras de que me estão acusando. 

A Reserva Chico Mendes foi uma luta longa. 
Graças a Deus, participei dela também, quando to
mei a decisão, no ano de 1987, de montar a comis
são agrária, em que Chico Mendes tinha assento. 
Fiz vários convênios com o sindicato do Chico Men
des, mais de 12 escolas foram construídas na zona 
rural <le Xapuri, onde ele tinha atuação, em convê
nios com o sindicato. Inúmeras vezes, o Líder Chico 
Mendes foi ao Palácio do Governo para conversar 
comigo sobre um plano, uma forma de desenvolvi
mento. A idéia dessa reserva extrativista surgiu des- _ 
sa comissão, do diálogo com a Dr'! Othília, do Incra; 
conosco, do Governo, e com Chico Mendes. Graças 
a Deus, conseguimos sensibilizar o então Presidente 
da República, José Samey, a agir dessa forma. 

Quando assumi o Governo, um discurso am
bientalista louco, no Acre, havia paralisado o asfalta
menta da BR - 364, que liga Rio Branco a Porto Ve
lho - o sonho de todos os acreanos. Tive muito tra
balho para desembargar essa obra, que tinha finan-

c1amento oo Banco lnteramericano; tive que sentar 
com membros do Comitê d_o Meio Ambiente e mps
trar tudo o aue eu oensava para o Acre, as ações 
que eu havia empreendido,_ como a criação do Insti
tuto do Meio Ambiente.-uma fundacão de tecnologia, 
por me1o oa qual começamos um zoneamento 
agroecológico no Estado. Graças a isso, o banco 
também se sensibilizou. E mais: a questão tomou 
um vulto tão grande que, no ITTO, um instituto de 
madeiras tropicais, sediado no Japão, os próprios 
ambientalistas aprovaram os projetes apresentados 
pelo Governo do Estado do Acre. Isso mostra a nos
sa responsabilidade, a nossa preocupação com a 
questão ambiental. o nosso CO_ffiJ)!Omis§<glm querer 
preservar nosso Estado e aprovei~ros recursos de 
forma harmónica, sem-ªc;abar corna_natureza. 

E a maior prova disso, o maior documento des
se entendimento que existia entre_Çhico Mendes e o 
meu l.:iovemo é a reportagem do Jornal do Brasil, 
de duas páginas, publicada no dia seguinte ao da mor
te de Chico Mendes. eara minha sqrte, _ porque que
riam me execrar, um jomalista do Jornal do Brasil, 
uma semana antes, tinha feito uma entrevista com 
Chico Mendes e a publicou no dia seguinte ao da sua 
morte. Nessa entrevista, se não me falha a memória, 
pelo menos cinco vezes ele fala bem da minha pessoa 
e do meu Governo, do meu compromisso em desen
volver o Estado da forma como ele pensava 

A Sr! Marina Silva - _V. Exª mE! permite mais 
um aparte? 

O SR. FI.A VIANQ MELO - Ouço V. Exª, Se
nadora Marina Silva. 

A Sr! Marina Silva - V. Exª falou alguma coi
sa com relação à loucura. Entendo que a ida de Chi
co Mendes aos Estados Unidos, naquela época, 
para fazer crítica ao processo de asfaltamento da 
BR - 364 não se constituía nenhum tipo de loucura 
de ambientalista, até porque ele tinha uma visão 
muito clara do que queria para o Acre, para a Ama
zônia e para os seringueiros. O que queria mesmo 
era chamar a atenção das autoridades estaduais, 
das autoridades federais e das agências muHilate
rais que estavam financiando a estrada. Chico Men
des tinha essa lucidez de saber tratar de forma ética 
seus adversários. Como ele agora está morto talvez 
não mereça que V. Exª diga que o ato que praticou 
era algum tipo de loucura. Entendo mesmo que que
ria chamar a atenção da autoridades para aquelas 
propostas que entendia interessantes, que deveriam 
ser encaminhadas e levadas a ~lx>__e _acredito_ que 
foi Vitoriosa asila açã() em que pese á perversa 
campanha de difamação que foi deflagrada contra 
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sua pessoa quando assumiu essa atitude corajosa. cano de Desenvolvimento retomasse os emprésti-
Muitas pessoas diziam que o Chico era contra a es- mos para ifÇ>avimentação dessa rodovia. 
trada, que não queria o desenvolvimento do Acre ou finfta em Chic6 Mendes um grande aliado. ln-
da Amazônia, e, por isso, ele sofreu muito. Isso o clusive, esse repórter do Jornal do Brasil fez uma 
fragilizou junto à sociedade. Quando foi assassina- entrevista com Chico em que ele, por cinco vezes, 
do, muitas pessoas até pensavam que o Chico era falou bem do meu governo, da minha pessoa e das 
contra o progresso, contra os seringueiros e uma sé- ações que estava empreendendo. 
rie de coisas que V. Exª sabe muito bem, porque nós Por fim, Sr. Presidente, gostaria de encaminhar 
Senadores sofremos uma campanha de difamação à Mesa requerimento de informações ao Ministério 
perversa por causa de estradas - e V. Exª sabe da Refonna Agrária, para que se elucide de vez es-
disso - em que os fatos foram distorcidos. Diziam sas graves acusações que fazem contra a minha 
que, por estannos fazendo denúncias contra uma pessoa. Fico impressionado com a· capacidade dos 
série de atitudes que estavam sendo encaminhadas meus adversários em tentar denegrir a minha ima-
de fonna errada pelo Governador do Acre, éramos gem. Apesar disso, no entanto, continuamos como 
contrários à estrada. Lembro esse fato porque é Senador da República, elegemos o nosso prefeito e 
muito recente. Estou apenas querendo defender a vamos continuar na vida pública. 
atitude do Ghico quando foi aos Estados Unidos ex- Era o que tinha a dizer. 
por o ponto de vista do movimento dos seringueiros Muito obrigado. 
sobre a estrada. Não queriam que ela não criasse o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) 
problemas, mas que fosse a solução deles. A estra- A Mesa aguarda 0 requerimento de V. Elé' para en-
da era o anseio de todos - dos governos, das po- caminhá - lo ao Ministério da Refonna Agrária, na 
pulações tradicionais, dos colonos e do próprio Chi- forma regimental. 
co - só que feita da forma como era entendida na- A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, 
quele momento. Hoje se reconhece que as atitudes 
tomadas, tais como o financiamento do Banco, a 
partir dessas pressões, foram bem - sucedidas. Só 
estou querendo colocar aqui que a atitude de Chico 
Mendes foi de lucidez, inclusive foi um ato de cola
boração com o Governo de V. Exª. 

O SR. FLAVIANO MELO - Senadora Marina 
Silva, acredito que V. EJé' não escutou o que eu dis
se. Em momento algum, disse que o Chico Mendes 
viajou para fora do País a fim de brigar contra a ro
dovia. No momento em que eu estava lá, não che
gou nenhum documento do Chico Mendes pedindo 
que não se liberasse a rodovia. Pelo contrário. Ele 
não quis assinar nenhum documento. Algumas enti
dades ambientalistas fizeram uma série de ácusaçõ
es, mas todas elas foram derrubadas por mim por
que mostrei as ações que estava realizando. 

Em momento algum falei que Chico Mendes 
paralisou a rodovia. Ele tinha uma visão muito clara 
do assunto, já que conversava comigo e dizia que 
queria o desenvolvimento, no que eu concordava. 
Em momento algum Chico Mendes atrapalhou o as
faltamente da rodovia, pe!o menos que eu tenha co
nhecimento ou que tenha lido algo a respeito. 

No entanto, há outras entidades - e por isso 
que chamei de loucura - que não tinham o compro
misso que ele tinha e que tentaram atrapalhar. Mas, 
graças a Deus, derrubamos todos esses argumentos 
e, com isso, conseguimos que o Banco lnterameri-

peço a palavra para uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Tem V. EJé' a palavra por cinco minutos. 
A SRA. MARINA SILVA (Bioco!PT- AC. Para 

uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.) 
- Sr. Presidente, já me reportei em aparte sobre a 
atitude do Presidente desta Casa em fazer tramitar 
com urgência o projeto que trata da questão dos cri
mes de tortura. 

Não poderia calar- me diante do episódio que 
foi colocado a público pela Rede Globo, quando exi
biu filmagem feita por um cinegrafista amador. 

É lamentável que homens pagos com dinheiro 
público para dar segurança à sociedade utilizem - se 
dessa qualidade e remuneração para serem contrata" 
dos como jagunços, como bandidos, para humilhar e 
até mesmo ceifar a vida de pessoas inocentes. 

O que assisti no Jornal Nacional e na fita 
completa, com 12 minutos de reportagem, que nos 
foi enviada à Câmara dos Deputados, mostra uma 
verdadeira selvageria cometida contra pessoas inde
fesas. Espancamento, humilhação, tiroteios e o as
sassinato covarde de uma pessoa que já estava 
sentada no banco traseiro do carro na esperança de 
já haver terminado o pesadelo a que foi submetida. 

Isso exige por parte do Governo Federal, do Minis
tro da Justiça e do Governador do Eslado de São Paulo 
uma ação enérgica para que a sociedade continue a 
acreo • .ar na Justiça, continue a acreditar na segurança. 
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; 1ê.o se oooe admitir que pessoas sejam humilhadas 
·.7 maltratadas daquela forma por cidadãos que são 
;;agos para promover a segurança da sociedade, 
'.ara proteger os direttos do cidadão. É revoltante. 
. :?.o há outras palavras para qualifJCar tal selvageria. 

Pa:ticipei de uma reunião, na parte da manhã, 
, sugeri que, em vez de apenas uma comissão ex
ama da Câmara dos Deputados, se fizesse uma co

.<líssão mista da Câmara e do Senado. Naquela 

.. ;portunidade, foi dito pelo Presidente da Comissão 
1e Oiraitcs Humanos da Câmara dos Deputados que 
:e deveria lazer um mutirão tanto no Senado quanto 
·.a Câmara dos Deputados no sentido de fazer tramitar 
:om urgência os projetes que tratam da defesa dos di
;;ros ao cidadão, dos direitos da pessoa humana. 

E íiquei feliz ao verificafque-o Presidente do Se
;;ado já havia pedido celeridade ao processo na Co
•nissâo ae Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de 
que esta Casa possa aprovar o projeto de iniciativa do 
?oder Executivo que trata dos crimes de tortura. 

Tenho observado que, no Brasil, lamentavelmen
te, só se consegue ser notícia quando se está envolvi
do em :;;>Jgum caso de selvageria. E, neste momento, 
mais uma vez, a nação brasileira deve estar sendo no
tícia em todos os meios de comunicação do mundo 
iodo como uma civilização bárbara, que não preza os 
seus valores, que não tem espírito de civilidade para 
.:om as pessoas. Lamento, mais uma vez, que tenha
·nos de nos deparar com esse tipo de postura. 

Quero protestar contra as declarações dadas 
pelo Ministro da Justiça ao dizer que se trata de um 
'ato isolado. Não é um fato isolado. Temos denún
cias semelhantes de vários lugares deste País, 
como Bahia, Minas Gerais, Acre, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Amazonas, Pará, etc. Poderia citar vários 
aqui, Sr. Presidente, mas não o farei porque tenho 
apenas cinco minutos. 

Sr. Presidente, repito: não são casos isolados, 
parece - me que é uma rotina da concepção daque
les que se escondem por trás de uma arma e de 
uma farda para praticarem o que não são capazes e 
que não têm coragem de fazê - lo como pessoas 
comuns. Aliás, existem duas formas de se exercer a 
autoridade, de se exercer o poder. uma é pelo cons
trangimento, pela selvageria imposta a outro; a outra 
forma, a saudável, é pela capacidade de arbitrar 
::om justiça e dignidade, mesmo quando se encontra 
numa posição superior ao seu subalterno, sem se 
'Jtilizar do constrangimento e da humilhação. 

Lamentavelmente, essa não tem sido a postura 
e o exemplo dos policiais que, muitas vezes, apare-

cem nos jornais Et nas_ E!missoras de televisão como 
vendadeiros bandidos. 

Esse episódio requer uma ação enérgica por 
parte do Governo Federal, do Governo do Es!ado de 
São Paulo e das duas Casas que têm o poder e a 
obrigação de legislar para que esses abusos sejam 
punidos pela lei. 

Era o que tinha a dizer. 
O _$R. PBESIDENTE (R_onaldo Cunha Lima) 

Continuando a lista de oradores, concedo a palavra 
ao Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduando Supli
cy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
{Pausa.) 

Concedo a palavra ao Sénador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco - PSB -

PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Sns. Senadores, 
Senadora Marina Silva, quero, como os demais Se
nadores que hoje se manifestaram nesta Casa, dizer 
do meu horror, da minha indignação diante dos fatos 
que a TV Globo mostrou a toda a Nação ontem à 
noite. Na vendade, não são fatos isolados, mas uma 
constante na história dos policiais militares de nosso 
País. Cabe lembrar o assassinato de mais ou menos 
cem presos em Carandinu, São Paulo; lembrar o 
massacre de Rondônia; o massacre de Eldorado 
dos Carajás, entre tantos outros perpetrados pela 
Polícia Militar dos vários Estados do Brasil. São ho
mens que não têm formação adequada à função que 
desempenham, ganham mal, são mal preparados. • 

Esse é um defeito da estrutura de nosso .PaTs e 
exige nosso repúdio. Exige também que manifeste
mos às autoridades competentes, principalmente ao 
Poder Judiciário, nosso desejo de punição a pes
soas que cometem crimes dessa espécie. 

Vou também tratar de outro assunto, Sr. Presi
dente. Quero referir- me a dois belos, maravilhosos 
e conhecidos rios de região amazônica: o Araguaia 
e o Tocantins. Esses dois rios, tão amados pelo povo 
da Amazônia, trazem para todos nós, hoje, um gravís
simo problema. As chuvas torrenciais que caem em 
nossa região fizeram cõm que os leitos desses rios su
bissem muito acima do nomnal. Estamos assistindo a 
uma das maiores enchentes já oconridas no norte do 
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País. Lâsiimavelmente, as enchentes que ocorrem em tomo de R$2 milhões de reais por mês, provenien-
em nossa região não têm a mestná rêPêiCuSSãOãáí -·tes de ICMS, de pagamento da energia, de royalties e 
que ocorrem no sul do Pais, não recebem a mes·ma de FPM. Graças a essa quantidade de recursos, a pre-
cobertura da imprensa e não recebem, sequer, do feitura consegue efetivar um bom trabalho. 
Governo Federal o mesmo apoio que ele dispensa O prefeito de Tucuruí se propõe a construir, 
às populações das demais regiões. coin tecur5os própnõs;mfl casas- naqüéla cidade 

Vale lembrar que nesses dois rios, que são para deslocar todos os moradores de um bairro que, 
barrados pela Hidrelétrica de Tucuruí, que tem certo quase todos os anos, é atingido pelas enchentes. 
controle sobre essas águas, não há a rapidez de es- Todo ano muitos recursos são gastos para socorrer 
vaziamento que ocorre nos outros. As enchentes de aquela aente. 
nossos rios são mais graves, ·porque ocorrem por c..., •. nc;on;:;:ILu ~uurç v "vu•tJ•uun~v uç ""u;:>tt:Oc:u 

longo período. Durante várias semanas, milhares de com recursos próprios da prefeitura essa obra por-
famílias ficam ao desabrigo, diferentemente do que que os seus rendimentos são suficientes para reali-
ocorre no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais, zá - la, mas não de uma única vez. Dez milhões se-
onde os rios enchem em um dia e no outro já estão riam suficientes para a construção de 1 00 casas. Em 
em nível mais baixo, e os problemas duram menos, três meses de governo, o prefeito construiu 70 casas 
porque providências são tomadas rapidamente. e -para lá transferiu os moradores de uma favela em 

Os problemas são muitos. Grande parte da co- que estava havendo desabamento em virtude das 
nhecida cidade àe Conceição de Araguaia está inun- chuvas. São casas muito boas - eu as visitei. Para 
dada. São Geraldo do Araguaia está viVendo o - isso, o prefeitogâS!Ou cercaae700 mil reais, recur-
maior problema da sua história: a cada dia 300 famí- sos próprios da prefeitura, e está doando essas ca-
l ias ficam ao desabrigo. o prefeito já decretou esta- sas àquelas famílias. Sua obra revigorou a econo-
do de emergência naquele Município do Pará, que mia da cidade, o comércio local e deu emprego a 
está completamente isolado por via rodoviária. Ma- centenas de pessoas que não tinham nada para fa-
rabá também está inundada e já foi decretado esta- zer. Precisamos disso em nosso País: criar oportuni-
do de calamidade pública. ltupiranga também está dade de emprego, de trabalho para nossa gente. 
inundada, assim como todos os pequenos povoados Para concretizar seu plano - construir mil ca-
que ficam ao longo desses dois rios. Agora surge sas para as famílias do Bairro da Matinha - , o pre-
outro problema: o Município de Tucuruí, que fica feito precisa de um empréstimo do Governo, e é 
abaixo da hidrelétrica, também está ameaçado. A hi- essa proposta que estou encaminhando ao presi-
•jrelétrica, que está tentando conter toda essa água, dente da Caixa Econômica. 
terá de abrir todas suas comportas. Segundo previ- Espero que os órgãos competentes da Defesa 
são da Eletronorte, no Município de Tucuruí as Civil de nosso País fiquem atentos ao que está 
águas vão subir 8 metros acima do que estão hoje, o acontecendo com as cidades que margeiam os rios 
que causará enorme prejuízo àquela cidade e deixa- Araguaia e Tocantins e que ajam com a mesma 
rá ao desabrigo uma quantidade imensa de fammas. presteza com que atuam no restante do País. Espe-

Estamos tentando comunicar- nos com todas as ro também que a imprensa dê a cobertura devida a 
autoridades envolvidas com a questão, para que o so- essas enchentes, que deixaram em dificuldade cen-
corro chegue a essa gente o mais rapidamente possível. tenas de milhares de famílias. 

São muito comuns as enchentes, mas a deste - Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
ano é mais violenta. Até mesmo depois que a hidrelé- Muito obrigado. 
trica foi construída, sempre foi possível certo controle O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) 
dessas áreas. Entretanto, agora, com essa quantidade O Senador Flaviano Melo enviou à Mesa proposição 
de água bastante superior à dos anos anteriores, não com tramitação de acordo com o art. 235, inciso III, 
foi sequer possível fazer esse controle. a, do Regimento Interno, que deve ter início na hora 

O preíeito àa cidade de Tucuruí apresentou do Expediente. 
uma proposta, que estou encaminhando ao Presi- A proposição será anunciada na próxima sessão. 
dente da Caixa Económica Federal. Essa cidade é, O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
de certa forma, privilegiada, pois tem no seu municí- Os Srs. Senadores Carlos Bezerra e Odacir Soares 
pio a maior hidrelétrica inteiramente nacional cons- enviaram discurso à Mesa para serem publicados na 
truída em nosso país. O Município possui 60 mil ha- forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 
bitantes, e a prefeitura recolhe aos cofres públicos S. Ex"s serão atendidos. 
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) - sos orçamentários, tendo em vista o desenvolvimen-
Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, as mais im- to de nosso Estado. 
portantes tarefas do Poder Legislativo são deliberar Os projetas prioritários no Orçamento da União 
sobre o Orçamento da União e fiscalizar sua execu- . para 1997, e destinados ao Estado de Mato Grosso, 
ção, pois para o Orçamento convergem todas as foram escolhidos nª"o apenas considerando os as-
prioridades, metas, planos, programas, croietos e . pectos técnicos, de engenharia, de correção admi-
atividades governamentais. nistrativa e contábil. mas igual.m~?J:ltEt projetes que 

Isso não significa menosprezar as demais e alta- representam anseios de todo o nosso povo, desta-
mente relevantes funções do Parlamento, nem significa cando- se a pavimentação da rodovia BR -163 e a 
que um montante substancial de recursos seja o que de conci!JsãQ de tJOSJ>tlªis. r.E'!giQOªi.s, 
mais imooriante existe na sociedade. Significa, isto sim, _Tive a preocupação de evitar que em Mato Gros-
que o Orçamento representa uma síntese de todas as 50 as chamadas obras inacabadas continuem na 
aspirações e projetas de detenninada sociedade. mesma stluação, pois elas muno contribuem para des-

Tenho a honra de ocupar a T ribl!f11i d_g -~n<:~.do _ perdiçar os escassOS rec:tJrsoS de que dispõe o Gover-
F~eral para prestar contas ao povo do meu Estado o no Federal e para desmoralizar a administração públi-
povo de Mato Grosso e a todos os brasileiros da tare- ca e seus administradores, com todas as implicações 
fa que me foi atribuída de Relator- Geral do Orçamen- sociais e econômicas negativas que daí decorrem. 
to da União para o exercício financeiro de 1997. .. Quero ressaltar e deixar bem claro que o im-

Não existe melhor maneira de se julgar um po- portante trabalho que realizamos em benefício do 
lítico, de se julgar um homem público do que campa- Estado de Mato Grosso em termos de alocação de 
rar suas promessas de campanha eleitoral com suas recursos para projetas prioritários não é o trabalho 
realizações: comparar o que disse com o que faz. individual ou isolado de um único Senador da Repú-

É exatamente isso que estou realizando aqui, blica: não se trata de um trabalho exclusivo do Se-
neste momento, submetendo à avaliação de meus nadar Carlos Bezerra 
concidadãos o meu trabalho, a minha ação política e A própria sistemática de trabalho adotada na 
meu esforço pessoal para o atendimento das priori- Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
dades maiores do Estado de Mato Grosso. Fiscalização, em que participam membros da Câma-

Na qualidade de Relator- Geral, minha primei- ra Federal e do Senado, já indica que se trata de um 
ra preocupação foi defender projetas, planos, ações trabalho de equipe. 
e atividades sociais e económicas que possam con- . No entanto, é preciso ressaltar, no caso de 
tribuir efetivamente para o desenvolvimento social e Mato Grosso, que, mais que um mero trabalho de 
econô'Tiico do Brasn e, em particular, para a corre- equipe, esse resultado benéfico em favor do meu 
ção das desigualdades regionais. Estado só ocorreu g@ça§aotrabalho conjunto, à se-

Entre as minhas preocupações estava, sem dúvida, Jidariedade ·e à união dos representantes de Mato 
conigir as distorções existentes no passado, que certa- Grosso em benefício dos interesses maiores e priori-
mente prejudicaram o desenvoMmento de Mato Grosso. tários de nosso Estado. 

Minha preocupação principal tem sido com pro
jetes meritórios, projetes de desenvolvimento econó
mico - social, projetes que apresentam elevado re
torno não apenas do ponto de vista financeiro, mas 
principalmente do ponto de vista social, projetes que 
contribuam efetivamente para a elevação dos níveis 
de qualidade de vida do povo de Mato Grosso e 
para a melhoria de nossa economia. 

Os projetas que mereceram minha maior aten
ção e destaque para seleção e destinação de recur
sos foram aqueles de infra - estrutura económica 
nas áreas de transporte, educação, saúde e assis
tência social. 

Isso não significa que foram desprezados os 
aspectos políticos embutidos na alocação de recur-

Diferenças naturais de pontos de vista pes
soais, diferenças naturais decorrentes de visões filo
sóficas e políticas foram superadas em benefício de 
Mato Grosso, numa demonstração de união e de 
resp~ito a Mato Grosso. 

Nmguém trabalhou contra Mato Grosso, nin
g\l.ém feJ; oposição ao Estado de Mato Grosso: toda 
a bançada federal do no

7
sso. Estado trabalhou unida 

e coesa em. prol dos objetivos maiores do nosso de
senvolvimento económico e social. 

Diversos e im!)Ortantes problema]> prioritários 
de Mato Grosso estão c:Om soluções estabelecidas, 
equacionadas e com o financiamento adequado as
segurado por meio de recursos não inflacionários do 
Orçamento Geral da União par<' o exercício financei· 
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rode 1997, em decorrência dessa união da bancada 
federal de Mato Grosso. 

Trata - se ·de exemplo que poderia ser mesmo 
adotado por outras Unidades da Federação, em be
nefício de várias regiões, em benefício dos Estados 
e em benefício do Brasil, como um todo indivisível. 

É impossível mensurar a totalidade dos efeitos 
benéficos para o nosso Estado e para o Brasil, em 
termos de integração econômica e desenvolvimento 
regional, com a execução de um projeto da enverga
dura da pavimentação da rodovia BR - 163. 

As chamadas extemalidades econômicas posi
tivas, os efeitos para frente e para trás na economia 
do meu Estado decorrentes desses projetas já justifi
cam essa união da classe política de Mato Grosso. 

É importante ressaltar que, no exercício finan
ceiro de 1996, o total de verbas orçamentárias alo
cadas para Mato Grosso foi de apenas setenta e 
dois milhões de reais, insuficiente para o grau de de
senvolvimento do meu Estado e incompatível com a 
importante contribuição de Mato Grosso para o· de
senvolvimento do Brasil. 

Para romper esse círculo vicioso, esse verda
deiro estrangulamento econômico, decorrente de um 
baixo nível de investimentos federais em Mato Gros
so, a bancada de Mato Grosso atuou coesa e de for
ma objetivo, alocando duzentos e cínqüenta e dois 
milhões de reais para o exercício financeiro de 1997. 

Perguntaríamos: o nível de investimentos fede
rais, no orçamento de 1997, é satisfatório e compatí
vel com as necessidades de Mato Grosso? 

Nossa resposta, efetivamente, é não: Mato Gros
so merece um maior nível de investimentos federais. 

No entanto, podemos certamente afirmar que, 
nos últimos anos, é esse o mais alto nível de investi
mentos federais em nosso Estado. 

É necessário ressaltar ainda que o montante 
de recursos alocado para Mato Grosso, em 1997, 
representa aproximadamente trezentos e cinqüenta 
por cento do montante alocado em 1996, o que bem 
retrata o excelente trabalho realizado pela bancada 
federal de nosso Estado. 

Na qualidade de Relator-Geral do Orçamento 
da União para o exercício financeiro de 1997, tenho 
a satisfação de afirmar que essa enorme e complexa 
tarefa foi executada em benefício do Brasil, em be
nefício das regiões menos desenvolvidas, em bene
fício de uma melhor distribuição de renda. 

Estou convencido de que o trabalho de enge
nharia orçamentária realizado pela Comissão Mi~;ta _ 
que tive a honra de relatar contribuirá decisivamente 

para a melhoria da economia e dos ir.dicadores so
ciais do meu Estado e do nosso Brasil. 

Não compartilho da interpretação equivocada 
de que o Orçamento da União é uma lei meramente 
autorizativa 

A lei orçamentária é efetivamente lei, tanto 
quanto qualquer outro dispositivo que compõe o-or
denamento jurídico nacional. 

Por isso mesmo, não devemos nos esquecer 
daquelas verdades fundamentais: o Legislativo deve 
legislar e o Executivo deve executar. 

_Quanc:lg_um_gi"Upo de parlamentares se une em 
benefício do desenvolvimento de seu Estado, em 
benefício de sua Região, estamos diante de uma de
cisão política relevante que há de ser respeitada em 
benefício da democracia, em benefício da nossa 
economia e em benefício do povo brasileiro. 

Tenho a firme convicção de que cumpri meu 
dever como Relator - Geral do Orçamento, como 
democrata, como homem público e como repre
sentante de Mato Grosso. 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, três eventos muito 
concorreram e continuam concorrendo, para atiçar o 
meu interesse pelo problema demográfico brasileiro: 

- a publicação pelo IBGE dos rest.:itados do 
censo de 1991; 

- a éJWigação, em 1993, do Relai:ório Final da 
Comissão de inquérito, destinada a examinar a incidên
cia da esterilização em massa de mulheres no Brasil; 

- a desclassificação recente e posterior divul
gação de importante documento confidencial (código 
NSSM 200) do governo dos Estados Unidos da 
América, intitulado "Implicações do Crescimento da 
População Mundial para a Segurança e os Interes
ses Externos dos Estados Unidos·, mais conhecido, 
porém, por "Relatório Kissinger. • 

Nele, o Secretário de Estado Henry Kissinger, em 
1976, estabelecia as "estratégias políticas a serem im
plementadas pelo governo dos Estados Unidos, para a 
-~ução da popuiaçãonos países em desenvolvimento• 

C' primeiro evento, propiciou- me o exame dos 
dados apurados pelo IBGE no senso de 1991, pelos 
quais fui alertado para o súbito e vertiginoso declínio 
da taxa média do crescimento da população brasileira: 
3.0% nos idos de 1950,1.9% nadécadade80/91; e, daí 
por diante, tendência a declínio tão fiCSlerado que, ·"a 
alfYra do_ano 2.º-~o. 9 aui"'J(:!I]tQda população brasiieira 
andará beirando o índice zero! 
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A partir dessa inquietante revelação, o discurso 
sobre o perfil demográfico brasileiro experimentou 
uma mudança tão repentina quanto surpreendente. 

Os riscos de uma explosão demográfica não são 
mais mencionados. O que, agora, nos deve inquietar é 
o acelerado envelhecimento da .população brasileira! 

O segundo evento ensejou - me a leitura do 
Relatório da CPMI da Esterilização, donde obtive 
pronta resposta a um dos inúmeros questionamen
tos que me assaltaram, após ter tomado conheci
mento dos dados do IBGE. 

- Que causas ignotas teriam provocado essa 
perturbadora freagem nas taxas de nosso crescimen
to, já que nada me autorizava a atribuí -la a uma polí
tica governamental (até então inexistente) de conten
ção do crescimento populacional brasileiro? 

Com efeito, as conclusões da CPMI não pode-
riam ter sido mais elucidativas. •. 

O drástico declínio da fertilidade da população es
tava sendo obtido •a torça• graças a ousados progra
mas de controle populacional financiados e desenvoM
dos clandestinamente em nosso país, há mais de trinta 
anos, por poderosas organizações internacionais. 

Os resultados surpreendentes colhidos por esses 
programas encontram explicação, na agressividade das 
metodologias por estes aplicados: a esterilização em 
massa. a vasectomia, o uso generalizado dos contra
ceptivos, não excluindo o recurso ao aborto provocado. 

Estando, pois, identificada a causa de nossa 
'transição demográfica• - eufemismo cunhado pe
los controlistas para denominar a devastadora alte
ração obtida em nosso perfil demográfico, persis
tiam, ainda, em meu espírito mais estas indagações: 

- A quem interessa o despovoamento de paí
ses em desenvolvimento como o Brasil? 

- Quais, sçbretudo, os motivos de tal interesse? 
E foi o terceiro evento, a desclassificação e di

vulgação do nefando "Relatório Kissinger", que ofe
receu resposta plena e inquestionável às supracita
das indagações. 

O interesse pelo drástico despovoamento dos 
países em desenvolvimento parte dos Estados Uni
dos, encontrando apoio, também, nos países ricos 
do Hemisfério Norte. 

Em síntese, o arrogante Relatório Kissinger 
sustenta que, para defender a segurança e os inte
resses dos Estados Unidos no mundo, é preciso to
mar "medidas enérgicas" (esterilização em massa, 
aborto, controle populacional imposto, etc.) nos paí
ses em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, so
bretudo, nos maiores, como o BrasH. 

Ao enumerar os elementos de ação a serem 
considerados, o "Plano Mundial de População", faz, 
entre outras, as seguintes considerações: 

- "Nenhum país reduziu o crescimento da po
pulação sem o aborto'; 

- "Prevê - se que haverá rápido crescimento 
populacional nos seguintes países tropicais da Amé
rica do Sul: 

Brasil, Peru, Venezuela, Equador e Bolívia. 
O Brasil domina demograficamente o continen

te. Lá pelo fim do século, prevê - se que chegará 
aos 212 milhões de pessoas, o mesmo nível dosEs
tados Unidos em 74". 

- 'Os Estados Unidos, com 6% da população 
do mundo, consomem aproximadamente um terço 
dos recursos mundiais". 

Estas e outras considerações não deixam dúvi
das sobre o interesse dos Estados Unidos pela sus
tação da natalidade no mundo subdesenvolvido. 
Elas desvendam, também, os motivos desse desmedi
do interesse - a sustentação dos propósitos hegemõ
nicos daquele país, mesclada, pelo menos em algu
mas organizações que apóiam os programas antinata
listas, com ultrapassadas considerações de cunho ra
cista Estas atribuem aos povos eugênicos do Norte os 
àtributos da criatividade e da produtividade. 

Quanto aos povos do Terceiro Mundo só se 
lhes reconhece a aptidão para o consumo predatório 
e poluidor do meio ambiente. Daí porque se toma
ram "povos descartáveis". 

Ninguém, quero crer, terá explicitado melhor a 
amplitude dos interesses e motivações dos Estados 
Unidos, em matéria de polf~i-::a externa, do qlJe 
George Kennan, figura proeminente do De,artamen
to de Estado, nos idos de 1948. 

É dele esta "pérola", extraída de artigo seu, pu
blicado na revista •convergence', em 1991: 

"Nosso País tem 50% da riqueza do mundo, 
mas tem apenas 6,3% da população mundial. Nossa 
verdadeira tarefa é imaginar um modelo de relações 
que nos permita manter esta situação de disparidade. 
Para conseguir isso, ternos que deixar de lado todo o 
tipo de sentimentalismo e fantasias. Hoje em dia, não 
!)(ldemos dar- nos o luxo de ser nem altruístas nem 
benfeitores do mundo. Temos que encarar esta situação 
com conceitos diretos e poderosos. Quanto menos nos 
atrapalharem os conceitos idealistas, melhor." 

Tudo o que expus até aqui, senhor Presidente, se
nhores Senadores, constitui um longo · ,..,, ·'-··~<), às 
breves considerações que agora farei ao discurso pro
nunciado neste Plenário, em 4 de março do corrente, 
pelo preclaro correligionário, senador Carlos Patrocínio. 
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De minha intensa dedicação ao estudo das ques
tões concernentes ao controle populacional, no Brasil e 
no mundo, pude extrair duas conclusões para as auais 
requisito as atenções de Vossas ExcelênciaS. 

1! - Temo que há muito tenhamos perdido a 
autonomia de decisão quanto às políticas demográfi
cas que mais nos convêm. Suspeito até que tenha
mos sido reduzidos a merqs executores, mais ou 
menos alienados, de políticas ditadas na cúpula do 
mundo "globalizado". 

2! - A questão demográfica anda cercada, 
hoje em dia, de muitas dubiedades, de insidiosos 
equívocos e de perversas artimanhas, tramadas pe
los que querem, a todo o custo, limitar o número dos 
convivas à mesa da prosperidade, privativa das po
pulações dos países ricos, poderosos e eugênicos. 

Lastimavelmente, muitos são os que hoje em 
dia, deixam - se enlear nessa trama de equívocos e 
artimanhas. Uns, de boa fé, outros, por deficiência 
crítica, outros, finalmente, por que rendidos à sedu
ção dos estipêndios oferecidos pelos militantes na
cionais e internacionais da antinatalidade. 

De plena boa fé, presumo eu, hão de ter sido 
os equívocos que deploro ter identificado no pronun
ciamento do ínclito senador de Tocantins. Com efei
to, não há como ocultar meu desaponto ante um epi
sódio tão contraditório quanto o protagonizado neste 
Plenário, pelo Relator da CPI que apurou e procla
mou a incidência de esterilização em massa de mu
lheres no Brasil, quando este manifestou - se favo
rável a uma prática que ele mesmo já havia conde
nado, no contundente Relatório de sua autoria. 

Igualmente contraditória e equivocada me pa
receu a afirmativa feita pelo preclaro Senador de 
que: •o planejamento familiar, por meio dos mais 
modernos métodos de contracepção, é a melhor for
ma de reduzir o número de abortos no Brasil". 

Equivocada, porque nela o Relator da CPMI 
parece subscrever o dúbio conceito de Planejamen
to Familiar adotado pelas organizações controlistas 
por ele denunciadas em seu Relatório. Com efeito, 
estas quando falam em planejamento familiar e nos 
métodos modernos de pô - lo em prática, na verda
de estão apenas mascarando o seu verdadeiro in
tento que é o de extirpar a capacidade reprodutiva 
das mulheres do Terceiro Mllndo. 

Contraditória, porque pretender eliminar a práti
ca do aborto pela prática da esterilização soa - nos 
tão absurdo quanto pretender aplacar a fome com o 
jejum, ou suprimir a violência urbana mediante a li
beração do porte de arm'i para todos os cidadãos. 

Atribuir à Organização Mundial de Saúde uma ··oõ

timativa segundo a qual o Brasil apresenta uma c:s:.: 
mais altas taxas de abortos clandestinos no mundo. :-:..: 
~Ja o rnunoes ao ano, e outro 1mpera0é:lve1 f:KiUIVl..'VU 

que andou cometendo o meu prestimoso correligionário. 
Tudo me inclina a supor que os_ incorretos i.l

formantes do Senador pertençam ao pernicioso ban
do do "lobby" antinatalista. 

De qualquer forma, a afirmativa é desmentida 
pelos termos incisivos desta declaração feita em 
11/03/93, via FAX nº 1097, dirigido à Drª Zilda Ams 
Neumann, da Pastoral da Criança, em Brasília. pe!o 
Dr. David Tejada -de-Rivero em nome do consultor 
de Saúde Matemo - Infantil da OMS. 

"A Organização MundiaJ da Saúde e a Organiza
ção Panamericana de Saúde, não auspiciaram, não fi
nanciaram nem realizaram pesquisa ou estudo de qual
quer natureza sobre abortos no Brasil....-.... Lamentavel
mente, não é· a primeira vez que, levianamente, toma -
se o nome da Organização Mundial da Saúde e/ou da 
Organização -Panamericana da Saúde, para dar infor
mações que não emanam destas instituições. 

De equívoco em equívoco, chegamos ao último, 
perpetrado pelo Senador Carias Patrocínio, quando 
manifesta preocupação com a elevada taxa demográfi
ca brasileira ou quando &e diz assustado ao constatar 
que o crescimento populacional brasileiro é de um Ur.J
guai por ano, isto é cerca de 3 milhôes de crianças. 

Porventura, o nobre Senadcr de Tocam1::s 
acha pouco a queda vertiginosa da taxa de fertilida
de brasileira, de 3.0 para 1.6, em pouco mais ce 
duas décadas? 

Se assim o for, que não se inquiete o surpreen
dente Relator da CPMI. 

Com tantos e tão atívos defensores da esteriliza
ção em massa, o Brasil corre o risco de, muito em bre
ve, ver monrerem outros tantos brasileiros, na equiva
lência de um Uruguai por ano, sem que, para substitui. 
-k)S,oC6ria umnúmero proporcional dá nascimentos. 

É que, Senhores Senadores, de repente, toma
ram - se moda no Brasil, a cultura da morte e o de
samor à vida. 

Essa é uma constatação que vi reforçada 
quando, depois de já ter alinhavado este pronuncia
mento, tomei ciência de que o desconcertante sena
dor por Tocantins acaba de apresentar projeto de lei 
que prevê a esterilização gratuita de homens ou mu
lheres que tenham mais de 25 anos ou dois filhos! 

Diante disso, impõe - se reconhecer que o 
grande resultado da CPMI relatada pelo Senador 
Patrocínio acabou sendo a nacionalização da esteri
lidade provocada. 
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Efetivamente, e.-ta, até aqui, vinha sendo promo
vida e estipendiada com recursos de países ricos. 

Daqui por diante, quer e propõe o Senador Pa
trocínio que a esterilização em massa da mulher 
brasileira e, também dos homens deste País, seja 
feita às expensas do contribuinte, com recursos pú
blicos alocados ao setor saúde. 

Aprovar tal projeto, Sr. Presidente, seria um co
lossal contra - senso, pelo qual, mais cedo de que 
podemos imaginar, haveremos de pagar custos ir
resgatáveis! 

É o que penso Sr. Presidente. Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Nada mais havendo a tratar a Presidência vai encer
rar os trabalhos, antes designando para a sessão 
deliberativa ordinária, a realizar - se amanhã, às 
14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Eleição do Presidente e do Vice - Presidente do 
Instituto de Previdência dos Congressistas 

(Art 42 da Lei n2 7.087, de 1982 e parágrafo único 
do art. 52 do Regulamento Básico do IPC) 

Para Presidente: Senador Edison Lobão 
Para Vice - Presidente: Deputada Simara Ellery 

Eleição da Corregedoria Parlamentar 
(Resolução n°17, de 1993} 

Para Corregedor: Senador Romeu Tuma 
Para Primeiro Corregedor Substituto: Senador Ra
mezTebet 
Para Segundo Corregedor Substituto: Senador Joel 
de Hollanda 
Para Terceiro Corregedor Substituto: Senador Lúcio 
Alcântara 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 11 O, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n2 110, de 1994 (n2 1.339/91, na Casa de 
origem), que concede adicional de periculosidade 
aos carteiros, alterando o art. 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n2s 260, de 1994, e 
614, de 1996, das Comissões 

- de Assuntos Sociais; e 
- de Constituição, Justiça e Cidadania (nos ter-

mos do Requerimento nº 742, de 1995, de audiência). 
(Em virtude de adiamento) 

-2-

REQUERIMENTO N° 221, DE 1997 . 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
221, de 1997, do Senador Eduardo Suplicy e outros 
senhores Senadores, solicitando, nos termos regi
mentais, a convocação do Senhor Ministro de Esta
dada Fazenda para prestar esclarecimentos perante 
o Plenário desta Casa a respeito das negociações 

- entre o Banco Bamerindus S.A. e o Banco Hong
kong and Shangai Banking Corporation. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do_ Regimento Interno} 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do-Seriado fiº 258, de 1995, de autoria do Senador 
Lauro Campos, que cria área de livre comércio em 
Brasília, Distrito Federal, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Valmir Campelo, favorável com emenda que apresenta 

(Em virtude de adiamento) 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 64, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 
1995, de iniciativa do Senador Osmar Dias e outros 
senhores Senadores, que dá nova redação ao inciso 
XXIX do art. P e revoga o art. 233 da Constituição 
Federal, tendo· 

Parecer favorável, sob n2 542, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, venci
.. dos os Senadores José Eduardo Outra, Pedro Si

mon e Antônio Carlos Valadares. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta- se a sessão às 18h.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGAUiÃES 

12-4-97 
Terça- feira 

11 :00 - Senhor César Maia 

12:30 - Almoço com o Exrrf' Senhor Marco Maciel, V!Ce
Presídente da República- Palácio do Jaburu 

15:30 -Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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Ata da 30!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 2 de abril de 1997 

3! Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Bel/o Parga 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães .,..·Antonio Carlos Valadares -
Artur da Tavola - Bello Parga - Beni Veras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson -
Casíldo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Supficy - Élcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Espe
ridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francefino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - !ris Rezende- Jader Barbafho -Jefferson 
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Al
ves - José Bianco - José Eduardo - José Eduardo 
Outra - José Fogaça - José fgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Serra - Júlio Campos - Júnia 
Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portelfa - Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma-

Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotonio Vile
la Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinubing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra· 
balhos. 

O Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Er
nandes Amorim, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 141/97, de 31 de março do corrente, do Mi
nistro de Estado do Planejamento e Orçamento, re
ferente ao Requerimento n2 104, de 1997, de infor
mações, do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECER 

PARECER N" 100, DE 1997 

Da Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania ao 
Projeto de Lei da Gamara n• 48, de 1996 (n' 
4.716194, na Casa de origem), de autoria do Poder 
Executivo, que "define os crimes de tortura e dá 
outras providências" e ao Projeto de Lei do Senado n• 
190, de 1995, de autoria do Senador Júlio Campos, 
que "define o crime de tortura, nos termos do art. s•. 
incisos lll e XLIII, da Constituição Federal, e dá 
outras providências.· 

RELATOR: Ser.ador R.:lme:z nbct 

I- RELATÓRIO 

Vêm a esta ComJssão. para exame. o Pro.iclo de Lei da Càmara n• 48. de 
!996 (n• 4 716. (!c 1994, na ongcm). de au1oria do Poder fxecuti\'O. que Hdcfinc os 
crimes de tortura e di outras providênci2.s" e o Projeto de Lei do Senado n• 190, de 
1995, de aUioria do Senador JUlio Campos. que Mdefioc o cnmc de tomara. nos termos 
do art. s•, incisos III e XLIII. da Constituição Federal e dá ouuas pro\'idéncias". Foram 
aprderuadas quatro ~ettdas ao projeto do E:o.:eeut1vo. todas de autona do Senador 
Romeu Turna 

II~Al'\ÁUSE 

2. lne);iSie na legislação brasileira definic;.ão do crime de tonun., Cm razão 
dessa lac:una legal. os casos de tonun1 que chegam aos 1ribunaís são habitual~e 
collSiderados como crimes de lesões corporais (Código Pena!. art 1:::!9). Deve-se notar 
que. em_que pese ao nome lcg.aJ lt!.Wo cmparal. o art 129 apena qualquer ofen$4 a 
saude de murem. dest.ane incluindo a saóde mcntai Qu psíquica 
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3 · Não resta dUviaa. no entanto. que o aime de tonura merece ter 
autonomra. em relação ao crime de lesão corpo;al. Sob o ãngulo dafiua!tdatk do crime.'\. 
a lonura 1rcqucmement~ pode ser equiparada ao crime de cmrstl~IJJtirm:mo ilt!J{al (an 
14~ do. ("~di~<l Pcnall. ia.ouc muita~ \'CZes o tnrtu~or pretende qut' o tnnurado fa_Ç2 CIU 
dct~c oe tazer al~:,'tlma corsa. Outras vezes, porém, .a tortura e mero ato de crueldade- a_., 
,-czes gra1lnta. as vezes com propôsico de vingança. ou ootro. .,., 

O an. :Q do f'LS 190f95 prelende enumerar as circunstáncias em que se 
consuma o crime de tol"'ura, A boa tc~cnia legislativa pcaal não aceita esse mêl:odo. pois 
as circunstàndas são. precisamente.. ciiCUManciais e não eSsenciãis à defiiliç;laâo trpO: -
O tipo penal dcse ser caraaeriz:ldo pelos 4eitos logrados ou pretendidos pelo agente. 
não pelos meios empregados (salvo quando os meios qw.lificam o tipo gemi. como., por 
o:etl".plo, a agrav.mte do crime de homlcidio por emprego de meio insidioso ou auel). A 
enumeração de circunstâncias deíxa aberta 11 gigantesca brecha de crimes cometidos em 
circunstàncias outras que: não as previstas pelo legjs!ador. 

5. Já o projetO do Executivo, em seu art. 1°, procura definir o crime de 
tortura conforme os fins ou motivos do agente., correspondendo assim â melhor tecnica 
legi.sialiva. 

6. Ambos os projetos prev«m .aumento de pena se o aiminoso é sctVidor 
público. Outro ponto de concordância de ambos os projetos é na discriminação de 
circunstãncias que aumentam. a pena. confonne o resultado da violência empregada 
Essas circunstâncias são as mesmas previstas no Código Penal para o crime de k:sões 
corporais. 

7. Mas o propósito da lei e garantir a autonomia do cime de tortura com 
respeito a outros. Me!OOr, assim, que as conseqüências da violência sejam tratadas como 
os crimes aucõnomos que sào; .assim, o torturador poderã ser apc:nado pda tortura e., 
digamos. que lesões corporais graves -ou homicidio- independentemente 

S. Entretanto, o disposlo no art. 1°, § -r do PLS 190/95 é descabido. uma 
vez: que as cira.mstâccias que mencioll3. não são admissiveis como justificações pãrã 
quaisquer <:rimes - e. portanto, tambêm Dão o são para o crime de rortur.t. 

{ Semelharttememe. o dispoSto no § S'" do mesmo artigo apenas I"CpetC o art.22 do Código 
Penal e e portanto despiciendo. · 

Com base em todo o expo~o. optamos pelo Projeto de Lci da Câmara rr 
481% 

10. Quanto às emendas aprcsen!adas ao PLC 48196: as emendas n<> 1 e c'" 4 
pretendem removes- do texto do an.l" as rctO"Cncias a sotlimcnto menta!. Ê nosso 
enrender que. on que pese a dificuldade de aferição de sofrimento· mental, especialmente 
na delini~o do crime de tortura não se pode omitir essa forma de lesão. uma vez que a 
COI1VC1')Ç5o da ONU contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Crueis. 
O!:sJmano's ou Degradantes. assinada pdo Drasil em lO dC dezembro de 1984 c 
apro~.ada pelo Decreto legislativo rf' 0-4. d.:- 23 de maio de 1989. ratificacb pelo Decreto 
r{• 40, de I~ de dez~hro de 19Q4. define ouc a tortura e oualouer ato oe/o ou.al dore::; 
ou =-oliimcnto!. agudos . .iliiw ou merttallõ ::;ât1 lnlli~idos imcncionalmenu: a uma pessoa 
a fim de obter. dd:rou de uma tcrc.cirn pessoo. informações 0t.1 confissões. OJjo o Brasil 
como si,:matano. tem que ~r fiel ao seu t~x1~1 

I I. A ernenda n" ::; prC'Icndc suprimir do te~tu d~~ § .:?"' do art 1°, a C!(pressão 
Mou de- a~rã-las", sob o argumento de que o agente püOiico poderá ~ processado por 
prevarieaçiio. Esta supressão nos parece incoerente. haja ,;sta. que o dever de evitar a 
tortur:a. como tipo penai novo. permancce no to."to, com pena de 2 .a 4 anos. ;ação esta 

que se equivale a de se apurar tal fato. sendo que o crime de prevaric:aç:io (an:. 319-
CPB) C apen.ado de 3 meses a I .!!lO. portanto se dar.ã tratamento diferenciado a .açõcs 
que equivalem. pelo que opinamos pela rc:j~çào. 

12. A emenda n"' 3 diz respeito .i. perda de cargo. funçlo ou emprego pUblico 
e resulta fica prejudicada. em razão da Lei n'" 9.268. de I" de abril de 1996, que 
estabel-ece a perda de cargo, fun~o püblica ou mandato -elctivo, quando aplicada pena 
prh-ativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano. para lodos os casos. sem 
distiw;ão. • · 

m-VOTO 

Isto posto. nosso ~ é 'pela aprovação do Projeto de Ld da Cimarn 
n'" 48. de 1996, n:sultmdo pr~udicado o Projeto de Lei do Senado n., 190, de 1995~pe!a 
njciçãodaremendasn'"l,2,3c:n"4. · .• 

Sala da Comissão, cm 02 de .abril Je 1997. 

LEGISLAÇAO CITADA 

COOIGO PENAL 

.. eo:çio irrc:sisúvel c obediCnci.a hledrqUk::a --· 

. Art~ 22. Se o fato é cometido sob -~ç:ão irresistivel ou em -estrita obediência a 

or?cm· não manifestama~te ilef:al, de superior bkrârqui'co. s6 C: punivcl o autor da co-
açao ou da ordem. ____ . __ _ 

Lcsio c.orporsl 

Art. 129. Ofendes- a integridade cOf'pOral ou a saúde de outrem: 

Po;_a -:_detenção. de 3 (três) nl_~ ~ I ~um) .anQ. ·' 

Les:ão <'Orporal ck nstu~u ~n~,·c
~o 

§I? Scrc:svlta: ~1 

I -zjncapaddade p~r.:t ~ ocur'!S~ ha~i~~~_is. _po!: _ma~ de 30_(1rinta_l_di:t_s; 

• Vi« 4rt, K;S. i: 2.~. d<> C',HfiJ:.., <k ~ P<-Ml, 

n - perigo de vida; 

!II -debilidade permar:u.·nt<.· de membro. s-e-ntido ou funçào; 

IV - acdc:raç.ão de parto: 
Pena - reclusão, de I (um) a 5 (cinco) anos. 
§ 2~ Se resulta: 

· · I - inc:apa~dade pennanente para o trabalho; 
_II -enfermidade incurável; 

UI -perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 
IV -deformidade pc:nnancntc; 
V- aborto: 

-pena - reCIUsãO;Qe2(aois) a 8 (oiio) anos. 

Lesio corpon{ ~aida de mort~ 

§ 3? Se r-esulta. mon:e e :as cir~nsd.rlcias C'\idcnciam que o agente não quis o re· 
sultado, nem assumi!-! o ri~-5f~_rrod_tJ_zi·~~i. 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 



72 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

• Oirninuilj'io de pena 

§ 4~ Se o .a&.:nte c:omete o <:nme tmpdido por moti\'O de rdevante valor ~cial 
ou moral ou sob o dominio oc: violema emoção, logo cm seguida a injusta provocação 
da vitima, o juiz pode redu.tir a pena de um scx.1o a um terço. 

Substituição da (Wn:a 

§ 5~ O juiz. n.io sendo ~ravcs as les~. pode amda subslltutr a pena de dc:tcnçZo 
f)Cla de ntulta.: 

( - se ocorn: qualquer das hipóteses do parágrafo amcnor; 
H - se as lc:sões s.àc reciprocas. 

Lesio ct~r-pot'21 culposa 

§ 6~ Se a lesão ê ~lpos.a: 
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano. 

Aqmento de peaa 

§ 7'? Aumenta..se a pena de: um terço, se OCOtTer qualquer das. hipóteses do an 
l2!, § 4'?, . . 

• f 1: CQnr r~Do Mr~rmm<Wa JM{q Ln n." 4.069, 4<' I] d<' JUlho dt 1990 

§ 8~ Aplica-se ia lesão culposa o distx~sto no § S? do an. 121 .. 

........... -··· .......... -~ -----~....--... ---.·-· .... ._, ........ ---·-· '~.' '-'-'-~-~. ~ _:• .:.: . - ~ -- --- -~- --~--

P«"'o·:~.rk:~.~:io 

A.n. 319. Rct:nda: ou dd~;:~.r de praticar, indcvid:~.mcntc, ato d~ orido. ou prati
cá-ia c~ma disposu;ão cxprl"SS3 de !ci. para satis(azcr intcrcsSJ;, ou sentimento pessoal: 

Pena- detenção, de :. trrCs) meses a I (um) ano, c muha. 

.. .Art. 51. Transitada ~julgado a :sentença coc.de:nat6ria.. a mc.lta se
tá consid~ada dívida de valor, aplicando-se~lhe as normas da legislação re
lativa à Divida Ath·a da Fazenda P•:::bHca, inclusive no que conceroe: âs cau

""'S'as interruptivas e suspensivas da pl:"eScrição. 

Art. 78. 

§ 2! Se o colldenado houv<er reparado o dano, safvo impossibilidade de 
fazê~lo. ~--~e a;; circttnstâncias do artigo 59 deste Código lhe fot'eal inteira::nen
:e favorâveis, o Juiz POderàSu:b.StitUi:f a exigência do parágrafo-anterior~
las seguintes <:ondições, aplicadas cumulativamente: 

Art. 92. 

I- a perda de cargo, função pública ou mandato r:letivo: 

a) quando aplicada pena privativa d.e liberdade por tera.po igual ou su
- perior a um ano, nos crimes praticados eom abuso de poder ou violação de de

ver para com e. Administr-ação Públi<:a; 

b) quando for aplicada pena privativa de: liberdade por tempo superior 
a quatro anos nos decais casos. 

.................................. _., ............ _ ..... _ ........... _,-c•--·!·----·-···········:--.-···-····---·· 

Art. 114. A.pre~rição de pena d-e multa ocotr"Ct"á: 

I- em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; 

II - no mesmo prazo estabelecid.o para prescriçãO da ~na privativa de 
lib-erdade, quando a. multa for alternativa ou c.umulativamelt1e cominada ou 
.::umulat.iva.mente 3.pficaaa-.--

...................................................... , ................................ ~.=.....---~~ 
· V- pelo inicio ou continuação do cumprimento da pena; 

VI- pela reíncidéncia," 

_ Art. 2~ Esta Lei .entra em vigor na data de :;ua publicação. 

Art. 3l São revogados 'os §§ 1~ e 2! do arl.igo 51 do Códig-o Penal e o artigo lSZ 
da W n. 7.210121 , de 11 de julho de 1984. 

Co\l'tHJt.O VI 

OOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDJVIDUAL 

S<'(ãa 1 

l).,s ('rinlh comra. a Liberdade Pessoa! 

Conc;lrangimcnco il~."gal 

Art. 146. Co~strangcr a!guem, mediante VJQ!ência 9u grave amca_ç.a._QU depois 
de lhe ha\'cr redUZidO, por qualquer Oulro meio, 3 capacidade de rcsisiCntia, a· não fi. 
7.cr o que a lci permite, ou a (azcr o que ela não manda: 

Pena -detenção, de ~ {uCs) mcsoK a 1 {um) ano, ou mu!t.1.. 

Aumento de pcn'2. 

§ l? .&..~ penas aphcanHc c_umulau\'amcmc c cm dobro. quando. para a e)(ccução 
du crzmc, se n:uacm mar~ c,- trcs pessoa:~. c:J hà <:m[)rcgo de: armas. 

§ 2? Além das pc-na~ -<:<.lminad.as. aplicam-se: as correspondentes .à violência. 
§ 3~ Nào se .:ompr~nciC'm na dispo~tção dcs1c arugo: 

I - a in~c:rvcn.;ã-o mC'du:a ou Ctrúrs1ca, sem o conscnumento do paciente ou de 
se-u repr~m:intc kf:,õ\1, s~· JUSt:fJcada por munem c: pengo de \'ida; 

Í.EI N. 9.263- DE 1~ DE ABRIL DE l99G 

Altera dispositivos do Oecrelo-Lei ... n. 2.S4811l, de 7 de 
deze111bro de 1940 -Código Penal- Parte Geral 

O Presidente da Repúbiíca. 

Faço saber que:() Congresso Nacional decreta. e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1~ Os dispositivos a segu1r enumerados, do Decreto-Lei Il. 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa[!]. a v1gor.ar com a seguinte redação: 
-r-

!!!!r'f'emanãi, Henrique C:r:rd"O-s<;~---- Presidente da Rcp(iblica. 
Nelson A. Jobim. · 

__f--ªÇ_o ~~r _gye o Congresso Nacional apro
vou. nos tennos dO-ãiC-49, indso i,-da ConSti~ 
tuição. e eu. Nelson Carneiro. Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
----- N•4, DE 1989 

Aprova o teXto da Convenção das 
Nações Clnidas contra a tortura e ou
f.rcJ_!__tratamentos ou penas auéis, de
sumanos ou de.giiii/iintes, aprovai/a, 

~por consenso na XXXIX Sessão 
(1984) da Assembléia-Gera/ das Na
ções Onidas e assinada em 23 de se
tembro de 1985, na sede das Nações 
lJnidas, _l!!m Nova Iorque. 

Art. J• É aprovado o texto da Convenção 
das Nações Unidas -contra a tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis. desumanos ou 
degradantes. aprovada por consenso na XX
XIX Sessão (1984) da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas e assinada em 23 de setembro 
de 1985. na sede das Nações Unidas, em Nova 
Iorque. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal. 23 de maio de 1989. -
Senador Nelson Cameiro. Presidente. 
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CONVENÇÁO CONTRA A TORfORA E' 
OUTROS TRATWIENTOS OU

PENAS CRUEIS. DESUMANOS 
OU DEGRADANTES 

Os Estados Partes da presente Corwenção, 
Considerando que. de acordo com os prin

cípios proclamados pela Carta das Nações 
Unidas. o reconhecimento_ _ _dos_ d_i_r~itQs_jgy~is 
e mallenáveís de todos os membros da fami1ia 
humana é o fundamento da liberdade, dajusti~ 
ça e da paz no mundo. 

Reconhecendo que estes -direitos emanam 
da dlgn1dade inerente a pessoa humana. 

Considerando a obrigação que incumbe 
aos Estados, em• vírtude da Cartç, ern parti
cular do Artigo 55, de promover o respeito 
universal e a observánci{l. dos direitos huma
nOs e liberdades fundamentais. 

Levando em conta o Artigo 5" d~ _Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e o _Artigo 
7"' do Pacto lntemaciona1 sObre_Dirf;ito~ Civis 
e Politicas, que determinam que ni;;-g;Jém $e(ª 
sujeito à tortura ou à pena ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante, __ _ _ 

Levando também em conta a Declaração 
sobre a proteção de todas _as pessoas contr.;!_ 
a tortura e outros tratamento_s QY penas cruéis, 
desumanos ou degradante:s. aprovada pela 
Assembléia Geral em 9 de dezembro de 1975. 

Desejosos de tomar mais efica.z a lt..rta contia 
a tortura e outros tratamentos _OY penas cruéis, 
desumanos ou degradantes e!Tl_ todo _o_ muQ:
do. 

Acordc~ram o seguinte: 

PARTE! 
Artigo 1• 

L Para os fins da presente Convenção, _o 
termo ""tof!ura·· designa qualquer ato pelo qual 
dores ou so'frimentos aaudos. físicos ou men
tais. são infligidos ínt;nciçn_ajmente __ a __ uma 
pessoa a fim de obter, dela_o_u _d_e_uma_ter~ei(a 
pessoa. informaçóes ou çonf~~es; _d~ __ ç;;Jsti· 
gá-la por ato que ela ou um~ te_rce_íra peSsOa 
tenha cometido ou seja suspeíta de ter come
tido; de intimidar ou coagir_ e:sta pessoa ou 
outras pessoas; ou por qualquer motivO basea· 
do em discriminação de qualquer _natureza; 
quando tais dores ou sofrjmentos_ ~o __ infligi
dos por um funcionário pUblico ou outra pes
soa no exercido de funções públicas. ou po1 
sua instigação, ou com o seu consentimento 
ou aquiescência. Não se_ consiQera_n~ _como 
tortura as dores ou sofriroent_Q_~_qt4e~ S_~ªffi 
conseqüência unicamente de S?n_çõ_es legíti
mas, ou que sejam jnerentes _a __ tais _sanções 
ou delas decorram. 

2. O presente artigo não_ serã_ interpretado 
de maneira a restringir qualquer instrumento 
internacional ou legislação nacional que con· 
tenha ou possa conter dispositivos de alcance 
mais amplo. 
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----a-pt.ilica-de -alOSãe toouraem -qua~quertemfó='". JUSfihcam. proceaermetençao de tal pessoa 
-rió-Sõb sua jurisdição. ou tomará outras medida~ J~gal_s ~rª ~--~se:-

2. Em ne.nhum _ _çA_~____QQd_erão invocar-se __ g_t,Lrar swu~res~_ça-'----A_çl~nç_ão ~Q~~-rnedi
circunstândaS ex<:epC101lã1Sta-;5 COmo afue--i -das legaiS serão tomadas de acordo com a 
Ç'J ou estado de gtterra, instabilidade_ polí_tica lei do_~~do ~as ~_gC?ra_rãq apenas pelo tem-
interna_ ou _qualquer outra emergência pública po necessâno ao início do processo penal ou 
como Justificaçao para a tortura. de extradição. . 

3. _A ordem de umJundonário su_Qerior o~o Es ~ d. · - · 
de uma autoridade -útif•ca·--~-- --- Od---- ;-- -- - ta Q_e_m_qu_es:ta_o procedera imedia-
"nvoc d . 

51
.fiP •1 nao P- era ser tamente a uma investigação preliminar dos 

1 a a como JU 1 ~~ç~ --~a a t<?!!_':l':~·- fatos. 

Artigo 3• 

-1. Nenhum Estado Parte proceder"á ã ex
pulsão. devolução ou extradição de uma pes
soa para Cl!tro Es:tado quando houver razões 
substanciais pcirã crer:que a mesma corre peri
go de ali ser submetida a tortlirã. -- -- - --

2;- -A fim de determinar a existência de tais 
- razões, as autoridades competentes levarão 

em conta todas as considerações pertinentes, 
inclusive, quando ror o case. "a existênci<s. no 

- Estado em questão. de um quadro de viola
ções sistemáticas. graves _e mãciças de direitos 
humanos. 

~ .Artigo 4•-

-- ·1: CãCf<fE.StadO -Pãrte ass:egurãraquetoacis · 
os ates de tortura sejam considerados crimes 
segundo a sua legislação penal. O mesmo 
aP:Iicai:se-á à -ientativa,detOrtura e a tódo ate 

-de QuaTqUer_ pesso~ __ qu""e-Constitu_a Cumpfíci: 
dade ou Pâiticipa.çád na tortura. 

?...: Cada t;:stado Parte punirá este-s-ctime~ 
com penas- adequaaas-queTevemem COnt2 
a sua gravidade.- -

Artigos· 

_l_Cé!da_~c;lo Parte _tomará _as medida$ 
necessârias pafa estabelecer-sUãjuri.sdição SO· 

bre Qs_c.rime;?._ previ_st~_ n_9 __ MiQ0 4~-~s se-
_g~n~s._ç~~ --

_l_~_ ql.!?D-º9 os crimes tenham sido come-
- _ti_dQs em qualquer territóriq_~p=~~~ juri~i_ção_ 

ou a bordo de navio ou aeron~e re_gistrada 
no Estado em questão; · 
___ fu.Lquan,9..Q_Q____§_l,!QOstO au(9r for nacional 
do Estado em questão: · :::- -:--=-:---

- ___ (_c)_ (!Y.<l!Ddo a vftim--ª_f_o_r_n~~onal do Estado 
~ qt..!_~~ _e_e~~-~ considerar aj?rOPfiad~. 

2. Cada Estado Parte tomará também as 
medidas necessárias para estabelecer sua ju

__ rj_sçliçào sobre ~is <:;rim~_nos_ casos __ em_ que 
--º ~uposto autor se encontre em q\.JãiQuer -terri· 

tório sob_sua jurisdição e o Estado não o extra
A~~ -º-~-~Q!;,da ~<?.!!!~=-AI:tigE_'ª:J:a.!~_qualquer 
dos Estados mencionados no parágrafo 1 o 

do presetiteArngo. 
3. --ESta-convençãonao e_xdui qualquer ju~ 

risdição criminal exe:-_;..t~ de· .Jcordo com o 
direito interno 

Artigo 6• 

----::-3-:- Quj!lq~r pessoa detida de acordo com 
9 parágrafo l~terâ.a~seguradas fdcilidades pa
ra col"!l_u!licar-se imediatamente com o repre
sentante mais próximo do Estado de que é 
nacional ou. se .for-apátrida. com o represen
tante do Estado de reSícfênaanabitUaL 
~ 4.-QuandOo Estado. em virtude. deste Arti
go. houver detido uma pessoá." notificará iine
diatamente os EstadOs-mencionados no Arti
go 5" parágrafo 1°, sobre tal detenção e sobre 
as drcunstãndas que a justificam. O Estado 
que proceder à investigação preliminar a que 
se refere o parágrafo 2• do presente Artigo 
comunicará sem demora seus resultados aos 

--:- -~~~~-~~!E!S 01e~ciona_dos e indicará se pre-
- tende exercer Suã juiísàiçãO. -

Artigo 7• 

--I. O Estado Pa(te no território sob a jurisdi-
-çâ<> do qual o suposto autor de qualquer dos 
-crimes mencionados no Artigo 4'" foc encon-
-trado. se não o extraditar. obrigar-se-á. nos 
casos contemplados no Artigo so. a submeter 

-0-Ca..sõ" às suas autoridades competentes para 
o -firrf âe gr o m~mº processado. 

2. As referidas autoridades tomarão sua de· 
cisão de acordo com aS rriesmas normas apli
cáVe"iS~a- qualquer crime de natureza grave, 
conforme a legislação do referido Estado. Nos 

-casos-previstos no parágrafo zo do Artigo s·. 
-as -regras-sobre prova para fins de processo 
·-e~conâenação não poderão de modÔ algum 
sermenos-ngorosas do que·as-q-ue-se aplica
rem aos ·casos previstos no -parágrafo 1" do 
Ntigos•. , . 
~c Qualquer pessoao;processada por qual
quer _dos crimes previstos no Artigo 4" rece
berá ·garantias de tratamento justo em todas 

-as fases do processo. 

-- Artigo a· 
• '1. Os crimes a que se refere o Artigo 4" 

serão Considerados como extraditáveis em 
-'-qualquer tratado de extradição existente entre 
<:>li ~s Partes. Os Estados Partes obrigar
-se-ao a incluir tais crimes como extraditáveis 
em todo tratado de extradição que vierem a 
conduir entre si. 

Artigo 2"' I. Todo Estado Parte em cujo território se 

-- 2. Sé um Estado Parte que condiciona a 
eXtrâãiçao ã e>Jstêneia<:letratado receber um 
pedido de extradição por parte de outro Esta
do Parte com o qual não mantém tratado de 
extradição, poderei considerar a presente Con
venção como base legal para a extradição com 
res!)eito a tais crimes. A extradição sujeitar
se-á às outras condições estabelecidaS pela 
lei do Estado que receber a solicitação. 

1. Cada Estado Parte tomará medidas efi- encontreumapessoasuspeitadetercometido 
cazes de caráter legislativo, adrQinistr-ªt_iyg_!j~- _q~alquer d?s crimes_ mencionados r:*' 1\rtigo 
didal ou de outra natureza. a fim de impedir -4~: se conslder~r. ~pos o exa~e das ~~fo~a-

--- ---- ---çoes de que d1spoe, que as Circunstancias o 
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3. Os Estados Partes que ri.ão condidoriam 
a extradição á existência de um tratado reco· 
nhecerão. entre si. tais crimes como extradi
táveis. dentro das condlçóes estabelecidas pe
Ja lei do Estado que receber a solicitação. 

4. O crime. serâ considerado. para o fim 
de extradição entre os Estados Partes. como 
se tivesse ocorrido não apenas no lugar em 
que ocorreu. mas também nos territõrios dos 
Estados chamados a estabelecerem sua juris~ 
dição, de acordo c:om o parágrafo 1'" dó Artigo 
so. 

Artigo go 

l. Os Esta~os Partes prestarão entre si a 
maior assistência pósSível em relação aos pro
cedimentos criminais instar.Jrãcló-S relativa
mente a é{ualauer dos delitos mencionados 
no .Artigo 4"'. inclusive no que diz respeito ao 
fornecimento de todos os elementos de prova 
necessários para o processo que -estejam-em 
seu poder. 

2. Os Estados Partes cumprirão as obriga
ções decorrentes do parágrafo 1'" do presente 
artigo confonne quaisquer tratados de assis
tência judiciária recíproca existentes entre si. 

Artigo 10 

I. Cada Estado Pane assegurará que o en~ 
sino e a informação sobre a proibição da tortu~ 
ra sejam plenamente incorporados no treina~ 
menta do pessoal civil ou militar encarregado 
da apiicação da lei. do pessoz:l rnêdico. dos 
funcionários públicos e de quaisquer outrãs
pessoas que possam pàrtkipar da custódia. 
interrogatório ou tratamento de qualquer pes· 
soa submetida a qualquer forma de prisão. 
detenção ou reclusão. 

2. Cada Estado· Parte incluirá a referidã 
proibição nas nonnas ou instruções relativas 
aos deveres e funções de tais pessoas. 
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·prOcederaO -ii-nedi.itamente-é--com rm(,-arCra
!idade ao exame do seu caso. Serão tomadas 
medidas para assegurar a proteção do quei
xoso e das testemunhas contra qualquer mau 
tratamento cu intimidação em conseqUência 
da queixa apresentada ou de depoimento 
prestado. 
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2. Os- ffieinbrOs do Comitê serão eleitos 
Ún votação secreta dentre uma lista de pes
soas Indicadas pelos Estados Partes. Cada Es
tado Parte pode indicar uma pessoa dentre 
os seus nacionais. Os Estados Partes terão 
presen~e a u~Jidade da indicação de pessoas 
que sejcirTt iambêm rliembros do Comitê de 
Direitos Humanos estabelecido de acordo 

Artigo 14 _ __SQ_m_ o __ ~.:'!çt.Q _lo_te_l]'l_aOooal de._Direitos Ovis 

1._ -~da Estado_ Paf!~s_st::_gy_rªrA,_em_s_eu~olític~:_ e qu~steja~- _dJ:_~~ _ a __ ~ryir 
- Sístem-a jurídico. à-vítima de uffi ato de tortura. no Com1te Contra a 1 ortura .. _ _ . 

o direito à reparação e a uma indenização 3. Os membros do Com1te serao ele1tos 
justa e adequada, incluídos 05 meios neces~ em reuniões bienais dos Estados Partes con~ 
sários para a mais completa reabilitação possí· vocadas pelo Secretário·Geral das Nações 
vel. Em caso de morte _d_a, vitima como resul- Unidas. Nestas reuniões, nas quais o quorum 
tado de um ato de tortura. se~s depe~dentes "Será estaOeleddo pof dois terços dos Estados 
terão direito .à indenização. Partes, serão eleitos roembros do Comité os 

2. Odispostonopresenteartigonãoafetará candidatos que obti~rem o maior número 
-qualquer direito .à inci~D-~ção _que a vítima de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
ou outra pessoa possam ter em decorrência representantes dos Estados Partes presentes 

-das leis nacionais. e votantes. 

- ·· ---Aitigo l5 

Cada Estado Parte assegurará que nenhu
ma declaração que se demonstre ter sido pres· 
tada como resultada de tortura possa ser invo
cada como prova em qualquer processo. salvo 
contra uma pessoa acusada de tortura como 
prova de que a dedaração roi prestada. 

Artigo 16 

4. A primeira eleição se realizãrá no máxi
--mo ~seis· meses após a data d~ entrada em 
--~gOiâa preSente COiivenÇàO.Ao menos qUa---: 

tro meses antes da data de cada eleição. o 
Secretário-Geral das Nações Unidas enviará 
uma carta aos Esl.d.dos Partes para convidá-los 
a apresentar suas candidaturas no prazo de 
três meses. O Secretário-Geral organizará 
uma lista por ordem alfabética de todos os 
candidatos assim df'Osignados, com indicações 

-- dos Estados Partes que os tiverem designado, 
1. Cada Estado Parte se comprometerá a e-a comunicará aos Estados Partes. 

proibir em qualquer território sob sua jurisdi~ 5. Os membros do Comité serão eleitos 
çãõ-oUtrOsãtOs q-ue -cOnstíiUaffi-iraT;imentos para Orna ~a~da_to d_e q~tro~OOS~POd~~ãO.-
ou penas cruéis, desumanas·c;u-degrádãr1fus cã'Sõ .. su.ás ·çandfdãtUras sêfarTt apresentadas 
que não constituam tortura taJ c:omo definida novamente. ser reeleitos. No entanto, o man~ 
no artigo 1'". quando tais atas forem ~_?metido~ dato de -CÍI}_CQ_4o___L_ l'"!_'l_ernQ_r_q~ _ ~l~itQS-_n~_ pri-
por fUncioháriO pUbliCo OUOUtra peSSoa -no me;raeTeiÇão expirará ao final de dois anos; 
exercício de funções públicas. ou por sua insti- imediatâmente após a primeira eleição, o pre~ 
gação. ou com o seu consentimento_ ou si dente da reunião a que se refere o parágrafo 
aquiescência. Aplicar~se-ão, em particular. as 3e do presente- artigo indicará. por sorteio. os 
obrigações mencionadas nos Artigos 1 O. 1 I. nomes desses dnco membros. 

Artigo 11 12 e 13. com a· substituição das referências 6. Se um membro do Comitê vier a falecer, 
a tortura por referências a outras formas de a demitir-se dé suas funções ou. por outro 

Cada Estado Parte manterá sistematic.a- tratamentos ou aoenas cruêis, deSumanos ou mot~o qualquer. ná? puder~u~p_~i~_c()!:D suªs __ 
mente sob exame as normas. instruções. mê· _degradantes_ · ~O&fl9aÇàeS no -COmTtê. 0 -Estado_ Parte que 
todos e práticas de interrogatório. bem como 2. Os dispositivos da presente Convénçào áPI-éSe-ntou sua c.ãi1diâaturã: indicará, entre 
as disposições sobre 3 custódia e 0 tratamento rião serão interpretados de maneira a restringir seus nadonaís. Outro __ 2~I_!_t_Q_ __ ~~- <:uf!:~:pdr __ q__ 
das pessoas submetidas. em qualquer territó~ óS dispoSftiVóS-de qUalC(iJer outrO iOStrU:mento restarite de seu mandato. sendq_gue a_referid~ 
rio sob sua Jurisdição. a qualquer forma de iritemacionarouJei nac:Jonal(fue-prolba os indicãÇaoestara_s~j~aJ~Pro~s:ao_dirtlaiO-__ _ 
prisão. detenção ou reclusão. com vistas_a - - tratamentos ou penas Cn.iéiS:- 3esüritah05 oU !-fadOS Estados Partes. Considerar-se--â como 
evitar qualquer caso de tortura. degradanreouque se refJfã--ã extraalçãOOtJ -concedida a referida aprovação. a menos que 

-expulsão. 2 metade ou mais dos Estados Partes venham 
Artigo 12 

Cada Estc:.do Parte assegurará que suas aw
torid2des compet~ntes procederão imediata
mente a uma investigação imparcial sempre 
que houver motivos razoáveis para crer que 
um ato de tortura tenha sido cometido em 
qualquer tenitório sob sua jurisdição. 

Artigo 13 

Cada Estado Parte asS-egurai=á ã qUaíqUer 
pessoa que alegue ter sido submetida a tortura 
em qualquer território sob sua jurisdição o 
dlreito de apresentar queixa perante as autori· 
<~ades competentes -do referido Estado. que 

PARTE !I 
Artigo 17 

I. Constituir~se-á um Comitê Contra a Tor
tura (doravante denomi_n~do o_''Çomit_é_:} que 
desempenhará as funções descritas adiante. 
O Comitê será composto por dez peritos de 
elevada reputação moral e reconhecida com
petência em matéria de direitos humanos. os 
quais exercerão suas funções a _título pessoal. 
Os peritos serão eleitos pelos Estados Partes, 
levando em conta uma distnbuição ge_ográfica 
eqüitativa e a utilidade da partidpação de_ algu
mas pessoas com expeliênda jurídica. 

a !!=Spor:td~r neg~~'(al!le:!lte dentrp de um pra
zo de _seis __ s~man~s. a contar do momento 
effi que 0 Secretário--Geral das Nações Unidas 
lhes houver comunicado a candidatura pro
posta. 
-·:1-. Correrão por conta dos Estados Partes 

as- despesas em que vierem a incorrer os 
membros do Comitê no desempenho de suas 
funçôe$ 'lO referido órgão. 

Aitlgo 18 

J. O Comitê elegerá sua .Mesa para um pe
ríodo de dois anos. Os membros da Mesa 
poderão ser reeleitos. 
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2. O próprio Comité estabelecerá suas re
gras de procedimento; estas. contudo • .deve
rão conter, entre outras. as seguintes dispo
sições: 

a) o quorum será de seis membros; 
b) as decisões do Comitê serão tomadas 

por maioria de votos dos membros presentes. 
3. O Secretário-Geral das Nações Unidas 

colocará à disposiçao do Comitê o pessoal 
e os serviços necessários ao desempenho efi
caz das funções que lhe são atribuídas em 
virtude da presente Convenção. 

4. O Secretário-Geral das Nações Unidas, 
convocará a primeira reLHlião do Comitê. Apõs 
a primeira reunião, o Comitê deverá reunir-se 
em todas as o<:asiões previstas em suas regras 
de procedimento. 

5. Os Estados Partes serão responsáveis 
pelos gastos vinculados à realização das reu
niões dos Estados Partes e do Comitê. indu
sive o reembolso de quaisquer gastos, tais co
mo os de pessoal e de serviços. em .que incor
rerem as Nações Unidas em conformidade 
com o parágrafo 3o do presente artigo. 

Artigo 19 

L Os Estados Partes submeterão ao Co
mitê. por íntermêdio do Secretário-Gera! das 
Nações Unidas. relatórios sobre as medidas 
por eles adotadas no cumprimento das obri
gações assumidas em virtude da presente 
Convenção, dentro do prazo de um ano, a 
contar do inicio da vigência da presente Con· 
venção no Estado Parte írjteressado. A partir 
de então, os Estados Partes deverão apresen
tar relatórios suplementares a cada quatro 
anos sobre todas as novas disposiçõeS qüe
houverem adotado, bem como outros relató· 
rios que o Comitê vier a solicitar. 

2. O Secretário-Geral das Naç,Õ'!!s Unidas 
transmitirá os relatórios a todos os Estados 
Partes. 

3. Cada relatório será examinado pelo Co· 
mitê, que poderá fazer os comentários gerais 
que julgar oportunos e os transmitirá ac Esta· 
do Parte interessado. Este poderá e"m resposta 
ao Comitê, comunicar-lhe todas as observa
ções que deseje formular. 

4. O Comitê poderá, a seu critério. tomar 
a decisão de induir qualquer comentário que 
houver sujeito ao acordo com o que es'tipu!a 
o parágrafo 3• do presente artigo junto com 
as observações conexas recebidas do Estado 
Parte interessado, em seu relatório anual que 
apresentará em conformidade com o artigo 
24. Se assim o solicitar o Estado Parte interes
sado. o Comité poderá também incluir cópia 
do relatório apresentado em virt~e do pará
grafo I o do presente artigo. 

JUtigo 20 

1. O Comitê, no caso de vir a receber infor
maçóes fidedignas que lhe pareçam indicar. 
de forma fundamentada. que a tortura é prati· 
cada sistematicamente no território de um Es
tado Parte, convidará o Estado Parte em ques
tão a cooperar no exame das informações e. 
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nesse sentido. a transmitir ao Comitê as obser
vaçóes que julgar pertinentes. 

2. levando em consideração todas as ob
servaçoes que houver apresentadO o Estado 
Parte interessado. bem como quaisquer outras 
informações pertinentes de que dispuser. o :, 
Comitê poderá, se lhe parecer justificável, de
signar um ou vários de seus membros para 
que procedam a uma investigação confiden
cial e informem urgentemente o Comrté. 

3. No caso de realizar-se uma investigação 
nos termos do parágrafo 2" do presente artigo. 
o Comitê procurará obter a colaboração do 
Estado Parte interessado. Com a concordân
cia do Estado Parte em questão. a investigação 
poderá incluir uma visita a seu territórto. 

4. Depois de haver examinado as condu· 
sões apresentadas por um ou vários de seus 
membros. nos termos do parágrafo .2? do pre
sente artigo, o Comitê as transmitirá ao Estado 
Parte interessado, junto com as observações 
ou sugestões que considerar pertinentes em 
vista da situação. 

5. Todos os trabalhos do Comttê a que 
se faz referência nos parágrafos 19 ao 4<;' do 
presente artigo serão confidenciais e, em to
das as etapas dos referidos trabalhos. procu, 
mr-se-á obter a cooperaçãO do Estado Parte. 
Quando estiverem concluídos os trabalhos re· 
!acionados com uma investigação realizada 
de acordo com o parágrafo 2•. o Comitê pode
rá. após celebrar consultas com o Estado Parte 
interessado, tomar a decisão de incluir um 
resumo dos resultados da investigação em seu 
relatório anual, que apresentará em confor

7~ 

• a questão, as quais deverão fazer i"eferênda, 
até._onde seja passive! e pertinente. aos proce
dimentos nacionais e aos recursos juríd_içQá 
adotados. em trâmite ou disponíveis sobre a 
questão: 

b) se. dentro de um prazo de-seis ·m-e:>ei. 
_a contar da data do recebimento da comuni
cação original pelo Estaào destinatário. a 
questão não estiver. dirimida satisfatoriamente 
para ambos os Estados Partes interessados, 
tanto um como o outro terão o direito de sub
metê-la ao comitê, mediante notificação ende
reçada ao Comité ou ?O outro Estado interes-
sado; ,. ' 

c) o Comitê tratará de tOdas as questões 
que se lhe submetam em virtude do presente 
artigo somente após ter·se assegurado de que 
todos os recursos jurídicos internos dispon1· 
veis tenham sido utilizados e esgotados, em 
consonância com os princípios do Direito In
ternacional geralmente reconhecidos. Não se 
aplicará esta regra quando a aplicação dos 
mencionãdos i'ecursos se prolongar injustifi
cadamente ou quando não for provável que 
a aplicação de tais recursos venha a melhorar 
realmente a sítuação da pessoa que seja vítima 
de violação da presente Convenção; 

d} o Comitê realizará reuniões confiden
ciais quando estiver examinando as comuni
cações previstas no presente Artigo; 

e) sem prejuízo das disposições da alínea 
c o Comitê colocará- seus bons ofícios à àiSpo
sição dos Estados Partes interessados no intui
to de se alcançar uma solução amistosa para 
a questão, baseada no respeito às obrigações midade com a'lortigo 24. 

Artlgo21 

----~eJ~cidas na_ presente Convenção. Com 
vistaS a atingir esse objetivo. o Comitê poderá 
constituir. se julgar conveniente, uma comis
são de conoltaçáo ad hoc; L Com base no presente artigo. todo Es· 

tado Parte da presente Convenção poderá de
clarar. a qualquer mom_ento._ qye ~onbece 

-a-ctfrtlpetênaaâOCórtlitê-para receDer eexa
minar as comunicações em que um Estado 
Parte alegue que outro Estado Parte não vem 
cumprindo as obrigações que lhe impõe a 
Convenção. As referidas comunicações só se
rão recebidas e examinadas nos termos do 
presente Artigo no caso de serem apresen
tadas por um Estado Parte que houver feito 
urca declaração em que reconheça. com rela
ção a si próprio. a competênda do Comitê. 
O Comitê não re<:e.beéá comunicação alguma 
relativa a um Estado Parte que não houver 
feito uma declaração dessa natureza~ __ As CO':_ 

municaçóes recebidas em VirtUde do presente 
Artigo estarão sujeitas ao procedimento que 
se segue: 

f) em todas as questões que se Ihe subme
tam ""' virtude do J:>resente Artigo'-" Cor!>i\ê~
Poderá SOikitaraos-Estados Partes interes~ 
sados. a que se faz referência na alínea b, 

. que lhe forneçam quaisquer inf~t:znações per
-Jlnentes: 

g) os Estados Partes interessados, a que 
se faz. referência na alínea b, terão o direito 
de fazer-se representar quando as questões 
forem examinadas no Comitê e de apresentar 
suas observações verbalmente e/ou por es
crito; 

h} o Comitê, dentro dos doze meses se
guintes ã data de recebimento da notificação 

_ mencionada na alínea b, apresentará relatório 
em que: 

(i) se houver sido alcançada uma solução 
nos termos da alínea e. o Comitê restringir
se-á. em seu relatório. a uma breve -~siç~o 

:a) ~um Estãdo Parte co~;id~rãr-q~e·~utrO --a~_- ratOS e_-da SOfU~ã~. ãiC-ançãd3; - - - -_ 
Estado Parte não vem cumprindo as dispo- (u) se nao houver S1do alcançada soluçao 
sições da presente Conv~nção p<:ld_~rá.~e- ~- ~-':";_1-~_':1_~-~~rn:os da a!!_n~ ~ ~-Ç~f"0it_é __ r~s-~--
diante _comunicação_ esérita---:-le\fa~· a questãO trinQ~:a. em~u re~<?_!!Q_!!_l,ln'la br~~ e.;~--· 
ao conhe-dm-eOtO"deste-EStado-Párte.Oentrõ-·- posição dOsl'ãtos; serão anexados ao relatório 
de um prazo de três meses. a contar da data _o_~exto_9_as observ_~çô~~ ~so::~tas _e as atas das 
do recebimento da comunicação, o Estado observ~ções orais ap~esentadas pelos Estados 
destinatário fornecerá ag Estado que enviou. Partes ioteressados~ _ 
a comunicação e)Çpl_i_ç~çõe_s _QY__Qy_atsq'u_er __ Ql.J_~ - --- Para cada questão, o relatório será encami· 
tras declarações por escrito ·que esclareçam nhado aos Estados Partes interessados. 
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2. As disposições do presente A.rtigo en
trarão em vigor a partir do rriomento em que 
cinco Estados Partes da presente Convenção 
houverem feito as dedarações mencionadas 
no paragrafo 1 o deste Artigo. As referidas de
clarações serão depositadas pelos Estados 
Partes junto ao Secretário..GeraJ das Nações 
Unidas, que enviarã cópia das mesmas aos 
demais Estados Partes. Toda declaração po
derá ser retirada, a qualquer momento. me
diante notificação endereçada ao Secretário
Geral. Far-se-â essa retirada sem prejuízo do 
exame de quaisquer questões que constituam 
objeto de um~ comunicação já trarismitida 
nos tennos deste Artigo: em virtude do pre
sente Artigo, não se rec-eberá qualquer nova 
comunicação de um Estado Parte uma vez 
que o Secretário-Geral haja recebido a notifi
cação sobre a retirada da declaração. a menos 
que o Estado Parte interessado haja feito uma 
nova declaração. 

Artigo 22 

1. Todo Estado Parte da presente Conven
ção poderá, em virtude do presente Migo.
declarar, a qualquer momento, que reconhece 
a competência do Comitê para receber e exa· 
minar as comunicações enviadas por pessoas 
sob sua jurisdição, ou em nome delas. que 
aleguem ser vítimas de violação, por um Esta
do Parte, das disposições da Convenção. O 
Comitê não receberá comunicação alguma 
relativa a um Estado Parte que não houver 
feito declaração dessa natureza. 

2. O Comitê considerará inadmissível 
qualquer comunicação recebida em confor· 
midade com o presente artigo que seja anôni
ma, ou que. a seu juiZo. constitua abuso do 
direito de apresentar as referidas comunica· 
ções, ou que seja incompatível com as dispo· 
sições da presente Convenção. 

3. Sem prejuizo do disposto no parágrafo 
2''. o Comitê levarã todas as comunicações 
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mencionados recursos ~e ·prolong?r. ínjuSUfi- ---~..QJ!quy5;r ~k~q -~P9~-ii~Qo juntÓ ao Secre
cadamente__ ou qu~uldo_ OaO (ó_i_j:;roVãVef' qUe - táric? -G_e~ar d~S N_ações~U_ni~as_ 
a aplicação de tais -recursoS vénha a -meihOt=ar- 2~ Par.!l oS EstadOs que vierem a ratificar 
realmente a situação _da pe~soa que seja vítima _ a _e~e-~~t~ __ Çor~:y~t:tÇã_o _o~_ a ela _ ad~rir _após 
de violação_ da pre~rite Corlv_enção. __ _!! de pó~~ do vi~~Q. ~1}1~~.9 _q~ _JÇtifl-_ 

6. o Comitê reaiizaráreUóiOes·confidEú1~ cação ou adesãç. a Convenção entrará em 
dais quando estiver examinando as comu_ni- _ vigOr_ no trig~im~ia a _S9~r_clª-_<_:l-ª-ª~rn 
caçõeS prevísiã_-~ê)j5re5ente_ ~gq:--_-=- _--- _ :=__.,. qu~o-~cf9 __ e_z:n __ qu~~-~ h~uver de~sita4o 

7. o Comitê con1Unlcara sellparecer-ao-- seü'irislfi.JffientO deratificaÇ:ão ou adesão. 
Estado Parte e ã pessoa_ em questão. ___ Artigo 28 

8. AS disp<)SiÇõe-s-do"-Çin~Sente- Arti-go en-
trarão em vigor a partir do momento· em que 1. Ca~a Es~dó_P~ poderá declarar,_ por 
cinco Estados partes 'da _p_resênte Ç~:mve_n_çãq _- ~~iffi.9 ga _<!S_s_iflatur~ ou da ra_tific_ação da pre~ 
houverem feito as declarações mencionadas senTe Convenção ou da adesáo a ela. que não 
no parágrafo 1 .. deste Artigo. As referidas de~ - ·re<::OriheCe -a-í:ánifjetênda dÓ-C6niitê quanto 
darações serão depositadas pelos Estados · ao diSpOSto no artigo 20. 
Partes junto ao Secretárto-Geral das Nações 2. TodoEstadoPartedapresenteConven· 
<lllidas, que enviará cópia das mesmas aos ção .que houver formulado uma reseiVa em 
demais Estados Partes. Toda dedarac,'ão po· conformidade com o parágrafo l"dopresente 
derá ser retirada, a qualquer momento. me- Artigo poderá. a qualquer momento, tomar 
diante notificação endereÇada ao secretário- sem~efeêto essa reserva. mediante notificação 
Geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do ~ndereçada ao Secretário-Geral das Nações 
exame de quaisquer questões que constituam Unidas. 

Artlgo29 __ gbje__ti_~__d_t;_t.!ffiª _ç_omur:lis::ação_ já transmitida 
nos termos d~sta Artigo; em virtude do- ·pre-
sente J\rtigo, não_ se rec~!::ª qu~quer _nova_ 1. __ T ~ Estad<? Parte_ da presente C9~Vefl
comunicação de uma pessoa. ou em nome ÇãOpoderà JXoPor w11à-emeõdã- e depositá-la 
deta, wna vez que o Secretário-Geral haja re- junto ~9 Secr~târio-Geral das Nações Unidas. 
cebido a notificação sobre a retirada da decla- O Secretário-Geral comunicará a proposta de 
ração, ameno$ ÇI~.Je _o t;:s_~d_q_Pªrte interes_sad9 ~!_n~!}ºa _a:9~ g&ad9~ P~~ pedindo-Jhes que 
haja feito uma nova dedaração. o notifiquem se desejam que se convoque 

Artigo 23 uma conferência dos Estados Partes destina-
. da a examinar a proposta e submetê-ta a vota-

Os membros do Comitê ~-<?~ __ mem~_ro~ q_as _____ ç~ão~S~_ dentro dos qu--ªl.rQ_roeses seguintes 
comiSSõeS-de COfiCifiãÇao ad77QCOesi9naaos à data da referida comunicação, pelo menos 
nos termos da alínea e do parágrafo I o do um terço dos Estados Partes se manifestar 
Artigó21 terãodireitoàsfãCllidades-.privilégios a favor da referida convocação, o Secretário
e imunidades que se concedem aos peritos Geral convocará uma conferência sob os aus· 
no desempenho de missões para a Organi- picios das Nações Unidas. Toda emenda ado
zação das Nações Unidas. em confOrn:idade tad.~ _pela maioria d?s Estados _partes presen
com as seções pertinentes _da_C_onyençao so· tes e ·votante na conferência será submetida 
bre Privilégios e Imunidades das l':i~~Ç~~--q!l!- -~ ~lq~etád_Q-Q~~I-ª.~ção_de todos os __ 
das. - - - ----- Esiaàos Partes. 

apresentadas em conformidade com este Arti- Artigo 24 - -- 2. --T õcfa emenda adotada nos tennos das 
go ao conhecimento do Estado Parte da pre· disposições do parágrafo }odopresenteArtigo 
sente Convenção que houver feito uma decla· O Comitê apresentará, em virtude da pre- entrará em vigor assim que dois terços dos 
ração nos termos do parágrago lc e sobre sente Convenção, um Relatório .anual sobre EstadosPartesdapresenteConvençãohouve-
o. qual se alegue ter violado qualquer diSfl\?· ___ suas atividades aos Estados Partes e à Assem- fem'rldtifiaidO 6-Secret.árto-Geral das-Nações 
sição da Convenção. Dentro~ dos Seis-fneses bléia Geral ~as_!!~~-~~-·~~d_-:_5_:_ _______ _ --Unidas de::que a aceitaram em consonância 
seguintes. o Estado destinatário submeterá ao -PARTE tu --com os procedimentos previstos por suas res:~ 
Comitê as explicações ou declarações pores- Artigo 25 pec~f~~ cOnStituições. ---·---·--- ··---
crito que eluddem a questão e. se for o caso. - --_· _ --- -·-· _.-·:-:-."_==·-=:::;:::_·:~·:_·_.--=----=-:_--:--_·-:::-_::-:-·-~ _ :>~do entrarem em·vtgor, as emen· 
indiquem o recurso jurídico a-dotado pelo Es- 1- A p~ese_f"!~ S.?~~n~~-~~~ a_b~rta ~ ~-~· _ das.serão obrigatórias para todos os Estados 
tado em questão. si natura de todos 2_s _Es~~tQs .... _ _ _ ~rt_es__que ~- te.nham .. aceito_,_:ao passo que 

4. O Comitê examinará as comunicações 2. A presente Convenção_ ~stá sujeita p_ra- Os dEinais_ Estados_-Partes Permanecem abri-
recebidas em conformidade com o presente tificação. Os instrumentos de ratificação serão gados pelasdlsposições da Convenção e pelas 
artigo à luz de todas as informações a ele depositados junto ao Secretário-Geral das Na· emendas anteriores por eles aceitas. 
submetidas pela pessoa interessada. ou em ções Unidas. 
nome dela. e pelo Estado Parte interessado. 

S. O Comitê não ~xaminar~ comunicação ~------ ArtigQ ~Q- --- ~~~~.Jl~-~0-
alguma de uma ~ssoa. nos termos do pre- A presente Convenção está aberta à adesão 1. As Controvérsias entre dois ou mais Es-
sente Artigo, sem que se haja assegurado de de todos os EsêQo;s.. fSlC·s~·á_a_a_d_e_são __ me- lados _partes c_9m -~~laç~c? à in~erp~~~ç~o ou. 
que: _ _ _ _ diante depos1to_ de instrumento de adesão Jun· .. ~ "ãj;iiCâÇã0-d8 presente Convenção que nã~ 

a) A mesma questao não foi. nefn está serl- -to -aosecretano:Gefãlâas Nações Unidas. podere~ ~r dirimi~as por fDeio 9~ negodã;--
do, examinada perante uma outra instância - - --- - Ção-:Sefaõ:a--pediaOde-urrfdeleS::SU5ffietida-S 
íntemacional de investigação ou solução. Artigo 27 a arbi!fagem. S~·- _Qurante os seis me~ se· 

b) A pessoa em questão esgotou todos os I. Apr~_s_~~~~-Ç~ve_,~S:~?~r:tr~r.çí_~m-vigoL...,~~!f!_t~~A-.9.~~: ~ g:.~~~~,_~rR~~~m~_jiS __ 
recursos jurídicos internos di.sponiveis; riâo se no trigésiffio dia a -contar da d3ta- em-qUe Parte511ãO!õgrarem por-se de acordo quanto 
aplicará esta regra quando a aplicação dos o vigésimo instrumento de ratifidsção Ou ade· aoS termos dO compromisso de arbitragem .•. 
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qualquer das Partes poderá submeter a con· por escrito endereçaaa-aa·-secret.ãr.o=-Gerai-- Nações Unidas e a todos os Estados que assi-
troversia à Corte Internacional de Justiça. me- das Nações Unidas. A denúncia produzirá efei· naram a presente Convenção ou a ela ade-
diante solicitação feita em conformidade com tos um ano depois da data d~ecebjm~nto riram: 
o Estatuto da Corte. -- ---- =--~~_:~dáilOt&açao pelo secretãoo:.Crera.:- ---- -·""~~""'a")"'as~a~ss~in~a~tcou~ias~.~r~ati"''fi~IC~a~ç~ões~~.~.~desõe_s re-_ 

2. Cada Estado poderá. por ocasião da 2. A refena:a aenuncran.so-~ffiifá-ci E.sta- - -cebldas effiC-OnfOrmiâãde cOm oS ArtigOs 25 
assinatura ou da ratificação da presente Con- do Parte das obrigações que lhe impõe a pre- e 26; 
venção, dedarar que não se considera abri- sente convenção relativamente a quaJquer b) a data de entrada em vigor da Conven~ 
gado pelo parágrafo 1 .. deste Artigo. Os de- ação ou omíssão ocorrida antes da dãtaéril _ção~·-nosterm-os-do Ar:tig~ 2_7~ ~~ __ data de 
mais Estados Partes não estarão obrigados qu~ a denúncia venha a prodUZir efeitOS:--a -entrãdã-em vi9of-de-qUaisqUer _emendas, nos 
pelo referido parágrafo com relação a qual- denúncia não acarretará, tampouco, asusPen- termos do Artigo 29; 
quer Estado Parte que houver formulado re- são do exame de quaisquer questões que o c) _as denúncias recebidas em conformida· 
serva dessa natureza. · Comitê já começara a examinar antes da data de com o Artigo 31. 

3. Todo Estado Parte que houver formulado em que a den(mda veio a produzir efeitos. 
reserva nos termos do parágrafo 2o do pre- 3. A partir da data em que -Vier-à produzir Artigo 33 
sente Artigo poderá retlrá·la, a qualquer mo- efeitos .. a denúncia de um Estado Parte. o Co-

1. A presente Convenção. cujos textos em 
árabe, chinês, espanhol. francês. inglês e russo 
são igualmente autênticos. será depositada 

mento, mediante notificação endereçada ao mitê não dará inicio ao exame de quaJquer 
Secretario-Geral das r%çõeS Unidas. nova questão referente ao Estado em apt"eço. 

Artigo 31 Artigo 32 junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

1. Todo Estado Parte poderá denunciar 
a presente Convenção mediante notificação 

• • ~ ··c. -~ ~-~~-. , ~ -~-2,- O Secretário-Geral das Nações Unidas 
O .sec;ere:_-Geral ~~açoes U~•das ~o- encaminhará cópias autenticadas da presente 

murncar a t 05 os OS mem ros as Convenção a todos os Estados. 

U'ILNUR::, At-'Ht.!:it.NTADAS PERANTE A CCJ,NOS TERMOS 00 ART'T' 122,1, 

00 REGIMENTO INTERNO. 

Apresentação de Emendas 

JUSTIFICATIVA 

Restabelecer. em parte, a proposta de iniciativa do Poder 
Execut1vo (mensagem na 664194}, procurando eltminar as expressões de 

· caráter sutlJeltvo. A caracterização da materialidade será ~enda 
obJet1vamente através do compete~te exame de corpo _de delito. lncl_UI-se _o 
-•nouento CIVIl-, hOJe bastante utihzado como procedimento fnvesttgatóno 

:4IJ. prev1sto na pr6pna ConstitUição Federal. A pena de recllusão de 1 (um) a 8 

~~'~"~'~'~~,.~~=~~~~~~~:e,~.o~.ie:to~T"""""-:•~L<~·~;~.d~~~~ç~ã~m~.,~·~=~·~OJ~0~&~-~~~~~11' _ .~ -~;:;·=:r~~~:per~_lt_"a_uma_ ~~-f_le_x~~e_?~r~!r_~~ ~_a_?~-~~ ~~ cas~-
[ sE~fcR~iEi IY.~~:-:- .. -~.-=:_-~L~_,:· .=J. 

I'<Milr.l•oo TI!X><HE~ 

MOOlF!5;.AT.lVA. 

"""" leU 

EMENDA N°1 

o.. 
131061'96 

--
I 

,:~r~sentacão de Emendas 

-· -&ooo:do 
Proieto de Lei~ Cámara n• 43/!Ki 

~-
SENADOR_ RO_Mf_U TI.!M~·-·· 

- riDÇI~_e"*""'-

suPRESSNA 

Dê~se aos incisos I e H do ~~~___!_~ ~~- ~ro!~ de Lel-d;;•~~~ [=="'"'51~·~· =:=J 
Cãmara no 48/96 a seguinte redação: 

P.adgralo ,. 

Art. 1°. Constitui crime de tortura.· 

1 - Constranger alguém. com emprego de vtoléncia ou grave 
ameaça. causando-lhe sofrimento fis1co, a prestar informação, declaração ou 
confissão a ser utilizada em investigação, inquérito poli031, -iõqüeritõ--ovll~
administrativo ou processo judicia!; 

I! - Submeter alguém. sob sua guarda. poder ou autoridade, 
com emprego de violêncra ou grave grave ameaça, a intenso sofrimento 
fisrco, com o ObJetivo de aphcar-lhe castigo pessoal. med1da de carâter 
preventivo ou pena. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 8 (oito)' anos 

.... '. ' ...... ~-~· .... ' ................... . 

EMENDAN"2 

Suprima-se no§ 2~ do artigo 1°_do Projeto de Lei da Cámara n{l 
48196 a expressão ·ou apufá::jas': passando a vigorar com a seguinle 
redaç.ão: 
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Art. 1°- Consfltw cnme de 'tortura: 

§ ~ - Aquete que se omite em face dessas condutas, quando 
tinha o dever de evttá.-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. 

JUSTIFICATIVA 

A existência da condrção do dever de agir previsto no § 2" do 
art 13 do Código Penal é~Jurid1camente necessário a fím de evitar o 
resultado A omissão~ penalmente relevante. Esse deVer de agu· mcumbe a 
quem: 

a) lenha por lei obrigação de curdado, proteção e vtgdãncia: 
b) de ouzra forma. assumtu a responsabilidade de lmpedrr o 

resultado; 
c) com seu comportamento anterior. cnou o·nq,co de ocorrêncra 

do resultado. 

Assim sendo. descabe a manutenção da expressão ·ou apurã
las", também como cnme. não prevrsto na !egrs!ação penal pStna. Havendo 
dolo especiltco, o agente púbhco pooera ser processado por prevanca@o 

""' 11106196 

Apresentação de Emendas 

P"'?'?"="?" 
Proielo de Lei da Cãmara n• .4.&'96 I 

c::::::::::::::::::::]s§ENAO~~OR~B~~O~M~E~uJr!uffiMA~====::::::::::::::::JL 

"""' ,. 
T'P"d:tE__~ 

MOOIFICATtvA 

EMENDAN"3 

~~ L 

Qé..se ao § 5° do artigo 1 • do Projeto de Lei da Cãmara 0° 48/96 
a segumte redação: 

§ 5° -A condenação, transitada em julgado com pena superior a 
quatro anos de reclusão, acarretará a perda do cargo, função ou emprego 
público e a interdição para !::eu exercicio pe-lo dobro do prazo da pena 
aplicada. 

JUSTIFICATIVA 

A emenda explicita a necess1dade de q1..oe a condenação 
trans1te em rulgado, 1sto é, não admtte os recursos previstos em lei. Por sua 

-vez:-Otiflga -que_à_ peria- sup-e-rior·a qUafr'O-ânos- provocará a- péda do car"gô, 
da mesma forma hoje estabelectdo peta legislação penal. 

"'"" 1' 

Apresentação de Emendas 

Pm.nt"o ,. 
!'@~~~--=- -
SUPRESS!VA -

Suprima-se no§ 1° do artigo 1"' do Projeto de Lei da Câmara n' 
'':6, a expressão ·ou mentaf, passando a vigorar com a seguinte redação: 

_..,,.ft_,_ ___ --=~----~--------·..-..F---~-~• .c=.,.-,~-~--. .................................................... ....... . 

·~§""1°-:-f\ia rrfesrfíâ"-pooa írtc:orre .. ·que-msuomete--pessoã~ presa ol 
- -""SUjêlta-~nrredid<r dé'Se-garança a-sofrimento físico, por intermédio da prâtiCCl 

cnrato não--ptéVIStb ·em lei-ou-não-resultante de medida lega!. 

JUSTIFICATIVA 

A lei deve buscar usar expressões claras e ob]6tivas, sob pena 
de tornar-se inaplicável, ensejando, muitas vezes, interpretaçées totalmente 
diversas daquela que o legislador pretendeu expressar. 

O~_ gue maneira_~ caracteri_zari_a o :s;ofrimento mental? Uma 
stmples- tntim:ãção- -ou- nõffiícaçãõ- judícial- oUextrã-judiclãl -poderá sé r 
suficiente para que o notificado invoque sua condição de vitima de tortura 
por ter-se perturbado mentalmente com a convocação ou com o 
Interrogatório formal, até do juiz do feito. 

Entendemos que a expressão ~grave ameaça", jã insenda no 
texto. atende mais daramen_te o interesse do governo na busca de proteger o 
C1dadão de prát1cas de tortura. 
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O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n2 39, de 
1997, que autoriza a República Federativa do Brasil 
a contratar operação de crédito externo no valor de 
51 bilhões, 750 milhões de ienes, equivalentes a 450 
milhões de dólares norte-americanos, destinada ao 
financiamento do Projeto de Duplicação da Rodovia 
São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. 

Ao prpjeto não foram oferecidas emendas. 
A matéri!l será incluída na Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi

dência comunica ao Plenário que recebeu o Relató
rio da Representação Brasileira na Comissão Parla
mentar Conjunta do Meroosul, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 24, de 1997 (ng 378/97, na 
Câmara dos Deputados}, que aprova o texto do 
Acordo de Çomplementação Económica entre o 
Mercosul e a Bolívia, celebrado durante a última reu
nião do Conselho do Mert:asul, realizado em Fortale
za, nos dias 1'6 e 17 de dezembro de 1996, nos ter
mos do disposto no inciso I e§§ 1g e 22 do art. 2g da 
Resolução n•>1, de 1996-CN. 

A matéria vai à Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, onde terá, nos termos do art. 
376, •c•. do Regimento Interno, combinado com o 
"ati.: 4" da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Fe-

. déral, o-prazo de cinco dias úteis para recebimento 
de· emendas, findo o qual a referida Comissão terá 
quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
para opinar sobre a proposição. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geràldo Melo) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, pela 
ordem. 

A SRA. JÚNIA MARISE (BLOCO-MG. Pela 
Ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr4s e Srs. Senadores, duas questões relevantes me 
trazem a esta tribuna para usar da palavra neste 
momento. 

Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma 
comunicação à Casa, um registro da maior relevân
cia, tendo-se em vista a importância da vidà, da obra 
e da tra.jetória política do nosso saudoso Senador 
Darcy Ribeiro. 

Hoje e amanhã, o nosso Estado, Minas Gerais, 
. principalmente Belo Horizonte, estará prestando ho

menagens à memória de Darcy; o Prefeito de Belo 
Horizonte com as Uderanças do nosso Partido, o 

PDT, e as demais lideranças da nossa cidade, farão · 
uma manifestação unânime. 

. Será lançadQ o Centro Educacional Darcy Ri
beiro, além das homenagens à memória do saudo
SO, eminente Senador e Professor, que transcorre
rão durante todo o dia de amanhã, culminando com 
uma homenagem à noite, na sede do Partido Demo-
crático Trabalhista. · 

Portanto, -Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senacb
res, as homenagens que serão prestadas no nosso 
Estado e no Brasil, sobre a vida e a obra do eminen
te Senador Darcy Ribeiro, mostram, sem dúvida ne
nhuma. a importância .,que teve, tem e continuará 
tendo Darcy Ribeiro corno o símbolo de um homem 
que se dedicou, acima de tudo, à vida pública do 
nosso País; dedicou-se também àqueles que sem
pre esti',!eram à margem da história do Brasil e que 
hoje estão incluídos no grande contingente de brasi
leiros que ainda vive na mais completa miséria so
cial. 

Darcy Ribeiro foi sempre a bandeira de luta em 
favor dos índios, em favor das minorias do nosso 
País. E é exatamente por isso que seus conterrâ
neos ..., .Darcy Ribeiro nasceu em Minas Gerais, na 
cidade de Montes Claros- continuam reverenciando 
a sua obra e a sua tra.jetória política. 

Outra questão relevante diz respeito a uma 
pesquisa, pubUçada neste final de semana pelo jor
nal Hoje em Ola, de Minas Gerais, sobre a opinião 
pública de Belo Horizonte a respeito da privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce. Essa pesquisa de
monstra que os belo-horizontinos, assim como o res
tante dos mineiros, num percentual de 52,8% dos 
entrevistados, prevêem perdas extremamente impor
tantes para Minas Gerais com a venda dessa esta
tal. Mais do que isso: que os belo-horizontinos são 
contra a venda da Vale, por considerar a empresa 
de grande importância para o nosso País, para Mi
nas Gerais e para os outros Estados onde a Vale 
está sediada. 

O mais importante dessa pesquisa que quero 
ressaltar é que os jovens mineiros também manifes
taram a sua opinião contrária à privatização da Vale 
do Rio Doce, o que demonstra, sem nenhuma dúvi
da, que os brasileiros de todas as faixas etárias da 
sociedade estão hoje conscientes da importância 
que tem a referida empresa como estatal. 

Sr. Presidente, é por isso que quero, com este 
registro, mais uma vez, reforçar a necessidade da 
aprovação do projeto de resolução de nossa autoria, 
que submete o edital de privatização da Vale do Rio 
Doce à apreciação do Senado Federal. Esse é o pa-
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pel que tem esta Casa, de fiscalizador, mas também e, 
acima de tudo, o de exercer, em toda á sua plenitude, 
as prerrogativas constitucionais de examinar, de apro
fundar na análise de todas as ações que dizem respei
to ao Poder Executivo e às empresas estatais. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. S. Ex- dispõe de 20 minutos. 

. O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, estamos hoje 
usando a tribuna para tratar de um assunto que jul
gamos da mais alta importância e que, inclusive, já 
vem sendo objeto de manifestações de vários Parla
mentares: as chamadas desigualdades regionais. 

Sr. Presidente, queremos fazer coro a essas 
manifestações, pois entendemos que as desigualda
des regionais no Brasil continuam sendo motivo de 
justa preocupação de todos os que se preocupam 
com os destinos do Pafs. 

Nossas desigualdades espaciais, traduzidas 
em disparidades sociais e econõmicas entre as dife
rentes regiões brasileiras, são excessivamente 
acentuadàs. Perdem com isso as regiões de desen
volvimento mais atrasado,.mas perde também o Bra
sil como um todo, que com isso se enfraquece. 

As regiões mais pobres, com menos infra-es
trutura, com menos indústrias, constituem um ponto 
fraco em qualquer projeto nacional que oriente nos
sos rumos. Ponto fraco em sua estrutura interna e 
ponto fraco que o fragiliza nesta época de globaliza
ção, de competição internacional. 

. Foi nas décadas de 50 e 60 que a Região Su
deste aprofundou sua vantagem em termos de in
dustrialização e infra-estrutura. A Região Sul foi aos 
poucos se integrando a ela. Hoje, o Sudeste e o Sul 
constituem o centro do men::ado interno, tendo fica
do o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste como Re
giões periféricas em termos sociais e econômicos. 

Esforços para integrar as regiões periféricas, 
para igualá-las às regiões mais densamente desenvol
vidas man:aram várias décadas da vida nacional, mas 
a grande crise dos anos 80 e início dos anos 90- nos
sa notória década perdida- paralisou a ação do Esta
do. Houve um verdadeiro retrocesso na aplicação, im
plementação e efetividade das políticas regionais. 

Ora, Sr. Presidente, é um princípio secular da 
arte de governar que movimentos espontâneos não 
são suficientes para integrar as regiões periféricas 
ao centro dinâmico de um país. Esse princfpio é re
conhecido em todo o mundo. Os centros dinâmicos 
de um país assim o são porque foram beneficiados 
pelas circunstâncias e por esforços de governo. Bas
ta ver o caso do Brasil, onde por muito tempo o Su
deste foi o principal beneficiário dos investimentos 
dirigidos pela União, quando ela ainda contava com 
abundantes recursos, o que não ocorre hoje. As en
tidades financeiras ofiCiais, notadamente o BNDES 
desde quando BNDE, sempre deram prioridade pa~ 
investimentos na Região Sudeste. Quando deveria 
chegar a vez das regiões mais pobres, esgotou-se o 
espírito desenvolvimentista do BNDES e dessas en
tidades financeiras. 

Por exemplo, em 1994, o BNDES aplicou na 
Região Norte apenas 3% dos seus desembolsos. 

A legislação de incentivos em favor do Norte e 
do Nordeste continua a existir. Planos de desenvol
vimento regional são elaborados pelos órgãos do 
Governo Federal, como a Secretaria Especial de Po
lftica Regional. Entidades de estudo do Governo Fe
deral como o IPEA produzem estatrsticas e análises 
que demonstram a necessidade de ações, de estf
mulos às regiões menos desenvolvidas. 

Mas, lamentavelmente, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, essas ações não saem do papel, não são 
movimentadas e postas em prática pelo Governo. A 
União não está cumprindo as suas obrigações de, 
se não investir, ao menos coordenar, integrar esfor
ços, direcionar ações que beneficiem o Norte, o Nor
deste e o Centro-Oeste. 

Agindo assim, o Governo Federal não coloca 
. em prática uma das suas mais nobres funções, dei
. xando de cumprir um estratégico e importante papel, 
··que é assegurar o equilíbrio do Pafs como um todo . 

As estatísticas dos últimos anos, quanto às de
sigualdades regionais, continuam a nos trazer más 
notícias. Segundo estudos do IPEA, baseados em 
levantamentos do IBGE, sete Estados brasileiros so
mavam,,em 1985, 67% do Produto Interno Brúto
PIB: Sãb Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Bahia e Santa Catarina. Es
ses mesmos Estados totalizaram, em 1994, 77% do 
PIB. É um salto impressionante, deixando ainda 
mais para trás os Estados menos desenvolvidos. 

O Sr. Emandes Amorim- V. Ex'l me permite 
um aparte? 

OSR.JONASPI"HEIRO-Comprazer,ouçoV.Ex". 
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O Sr. Emandes Amorim- A observação de 
V. ExA é muito importante, porque, na hora de exigir 
da Região Norte, exige-se tudo. Sabemos que o 
BNDES, Banco que tem recursos disponíveis, tem fi
nanciado os grandes; e os grandes do Centro-Sul 
têm esquecido a nossa pobre Região Norte. Não 
obstante o nosso potencial, não tivemos oportunida
de de assegurar recursos para a nossa região. 
Como disse V. ~. é mínimo o que se investe na 
Região Amazônica. Temos, no norte, tudo para ser
mos um povo desenvoMdo, sobretudo se agora, num 
Brasil novo, o BNDES e o Governo Federal desenvol
vessem programas viilta.Qo$ à nossa região. O BNDES 
possui aproximadamente R$11 bilhões em caixa, di
nheiro do próprio trabalhador que está armazenado no 
Banco. Quando esse dinheiro é investido, geralmente 
vai para as mãos dos grandes • .Por isso, a Região Nor
te está aquém, está faminta desses recursos. O Go
verno Federal e o BNDES não têm olhado a nossa re
gião com o devido carinho. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
nobre Senador Emandes Amorim, do nosso querido 
Estado de Rondônia. Incorporo, com muito prazer, o 
aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento. 

A nossa intenção é chamar a atenção do Go
verno para que, através das agências de desenvolvi
mento, olhe com mais carinho a região mais pobre 
do País. É verdade que o BNDES tem recursos e 
que tem feito algum esforço. No entanto, falta-lhe 
uma política mais decisiva para o atendimento de re
giões mais pobres como a Região Norte. 

Temos o exemplo do efeito multiplicador do 
BNDES em uma região. Nos próximos dias 11 e 12, 
o Presidente da República estará em Porto Velho e 
ltacoatiara para a inauguração do Corredor Noroeste 
do País. Trata-se de junção intermodal de rodovias, 
hidrovias, no sentido de desenvolver aquela região 
que está esquecida desde o descobrimento do Bra
sil. No entanto, com recursos do BNDES num total 
de R$24 milhões, foi possível ajudar a empresa que 
explorará a navegação nos rios Madeira e Amazo
nas. Isso trará, com certeza, um grande desenvolvi
mento para a região. Citando esse exemplo, chama
mos a atenção· para o resultado imediato e o poder 
multiplicador da aplicação de recursos em uma de
terminada região. 

Prossigo o pronunciamento: o mesmo estudo 
do IPEA traça um quadro da evolução da renda fa
miliar urbana per capita nos Estados e Regiões, de 
1987 a 1995. Na Região Norte, a renda familiar re
cuou 11 ,4-r>/o, de cerca de R$233 mensais para 
R$206. Na Região Centro-Oeste, o recuo foi de 

7,54%, ou seja, de- R$302 pai-a R$279. Estamos, 
pois, marchando para trás nesse índice. O único 
avanço significativo, no Brasü, foi na Região Sul, de 
7,76%. 

O estudo do IPEA detalha as regiões por seus 
Estados, e entre os Estados há disparidades que 
chamam a atenção. Por exemplo, no mesmo índice 
de renda familiar urbana, no Centro-Oeste, o Distrito 
Federal teve um avanço de 17,57%, enquanto Mato 
Grosso recuou 24,68%, caindo sua renda de R$328 
para R$247 per capita. 

Sr. Presidente, dentre as regiões de baixa in
dustrialização, o Centro-Oeste é a que tem melhor 
potencial de absorver sinergicamente o que lá for in
jetado em infra-estrutura, agroindústria, turismo e 
outras atividades, propiciando resultados muito sig
nificativos. O que talvez esteja faltando é uma estru
turação institucional mais incisiva, uma agência de 
desenvolvimento que faça fluírem investimentos 
mais integradamerite, inClusive paia obras públicas. 

Um avanço, nesse sentido, é a recente forma
ção do Conselho Deliberativo do Fundo do Centro
Oeste, conforme ordenada por decreto recente do 
Senhor Presidente·Femando Henrique Cardoso. 

Mas essa iniciativa, de per si, certamente não 
será suficiente para dar mais vitalidade ao Fundo 
Constitucional do Centro Oeste, para que cumpra o 
seu verdadeiro papel. Toma-se necessária uma 8IJllla 
revisão de seus critérios para aplicação de recursos e, 
o que é ainda mais importante, um ajustamento nos 
montantes dos encargos cobrados dos financiamen
tos, atualmente situados em patamares superiores aos 
de outras linhas de financiamentos disponíveis. 

A comprovação dessas distorções no FCO fica 
evidente se analisarmos os elevados montantes de re
cursos atualmente disponíveis e não aplicados e os ní
veis de endividamento dos mutuários que têm financia
mentos contratados com recursos desse Fundo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos conheci
mento de que também o Senado Federal tem-se preo
cupado em tomar institucionalmente viável o desenvol
vimento das regiões periféricas. Há um projeto de lei 
do Senador Beni Veras, bastante detalhado, favore
cend6 as Regiões Norte e Nordeste, que destina ao 
BNDES um papel central de investidor nessas regiões, 
em rnontarrtes capazes de realmente causar impactos 
e mudanças. Como, de resto, causou impactos e mu
danças a atuação do antigo BNDE por ocasião do Pla
no de Metas do final dos anos 50. 

O Senador Waldeck Omelas, por sua vez, 
apresentou projeto de emenda à Constituição desti
nando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
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dor, oriundos do PISe do PASEP e administrados 
pelo BNDES, aos Fundos Constitucionais das Re-
giões Norte e Nordeste. • 

São tentativas, esforços, idéias que podem 
contribuir para a solução do problema das desigual
dades regionais. Precisamos dessas contribuições, 
ansiamos por soluções para essa grave questão. 

Sr. Presidente, as desigualdades regionais são 
intoleráveis. O Brasil toma-se menor, apequenado, 
amesquinhado, quando é desigual, quando tem vas
tas regiões meramente periféricas ao desenvolvi
mento. 

É uma anemia no corpo nacional que deve ser 
tratada energicamente, sendo essa uma responsabi
lidade a ser assumida pelo País todo, por toda a so
ciedade. Mas, sem dúvida, compete ao Governo Fe
deral tomar a dianteira e assumir a iniciativa de dina
mizar e criar mecanismos para atacar esse grave e 
vergonhoso problema nacional. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Aaviano Melo. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mari

nho, por cessão do Senador Guilherme Palmeira. 
{Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
S. ExA dispõe de 20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srf!s e 
Srs. Senadores, o plano de estabilização da econo
mia, que introduziu uma nova moeda, o Real, e re
sultou no arrefecimento do violento processo infla
cionário em que vivia o Brasil, possui os mais diver
sos méritos. Proporcionou distribuição de renda, au
mentou o consumo das classes menos favorecidas e 
pennitiu aos brasileiros o milagre de cada um poder 
planejar a sua vida. 

A economia nacional ficou parecida com a eco
nomia dos países de Primeiro Mundo, nesse aspec
to. Os produtos passaram a ter um preço conhecido 
e os consumidores adquiriram a capacidade de pes
quisar, negociar e pechinchar. 

Vende mais aquele que colocar no mercado pro
duto de alta quafldade, com menor preço. A concorrên
cia se estabeleceu e os comerciantes foram obrigados 
a criar mais oportunidades para o consumidor. 

Novas linhas de crédito ficaram disponíveis e 
hoje o brasileiro dispõe de enormes facilidades para 
adquirir bens. Os produtos alimentícios conheceram 
uma fase excepcionalmente favorável. O brasileiro 
mais pobre está, com toda certeza, comendo me
lhor. As conseqüências do Plano Real são favorá-

veis sob os mais diversos aspectos e as mais dife
rentes observações. 

A dúvida que remanesce, de maneira insistente 
e intrigante, é se estamos todos diante de uma mira- · 
gem ou de um projeto auto-sustentável. 

Os economistas, quando em função de gover
no no Brasil, tendem a transfonnar o país num vasto 

. laboratório. Fazem experiências, providenciam tes
tes, mexem nas leis, nos indicadores, nos conceitos 
estabelecidos, e quando os resultados são desfavo
ráveis anranjam algum bode expiatório e assumem o 
cargo de consultores de grandes empresas. 

Os testes são, usualmente, realizados no gran
de laboratório chamado Brasil. Entre 1980 e 1994, ti
vemos mais de cinco moedas, número semelhante 
ao dos planos económicos, todos rigorosamente 
frustrados. Mudou-se o nome da moeda brasileira 
com a facilidade de quem troca de roupa. 

Nada funcionou. Algumas variáveis, no entan
to, persistiram. O sistema financeiro continuou a rea
lizar grandes lucros e o aparelho de Estado não con
seguiu reduzir suas despesas. 

A situação atual do plano de estabilização fi
nanceira empregado no Brasil preocupa por causa 
dos grandes e sucessivos déficits existentes no ba
lanço de pagamentos. Até as pedras das ruas sa
bem que o Real está sobrevalorizado em relação ao 
dólar. Os brasileiros enfrentam dificuldades para ex
portar e desfrutam de facilidades para importar. 

O professor Álvaro Antônio Zini Júnior, em re
cente artigo na Folha de S.Paulo, aponta o proble
ma e diz: "TIVemos um déficit em conta corrente de 
US$18 bilhões, em 1995, mais de US$23 bilhões, 
em 1996, e se projeta um déficit entre 26 e 29 bilhõ
es em 1997". Entre três anos, o passivo externo do 
Brasil terá aumentado em quase R$70 bilhões! 

A seguir nesse caminho, Sr. Presidente, Srf!s e 
Srs. Senadores, o Brasil estará comprometendo o 
seu futuro. 

As facilidades de hoje serão pagas amanhã, 
depois que se instalar aqui uma crise semelhante 
àquela que viveu o México. Os economistas do Go
verno possuem a faculdade de falar muito e dizer 
pouco. Até agora, não conseguiram explicar de ma
neira convincente a significativa queda nas exporta
ções brasileiras. 

Antes, mesmo diante de todos os problemas 
de tecnologia industrial, o Brasil conseguia realizar 
superávits nas suas transações com o exterior. Ago
ra, com moeda nova, estabilidade e ambiente políti
co tranqüilo, os brasileiros estão precisando se endi-
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vidar, em níveis alarmantes para movimentar o seu 
comért:io. 

É evidente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que algo está erra.do. As palavras dos técnicos 
não são suficientes para esconder essa realidade. O 
Plano Real, como salientei no início, trouxe diversas 
oportunidades novas para os brasileiros. Mas, se o 
País enfrentar uma crise semelhante àquela ocorrida 
no México, todas as vantagens de agora vão escor
rer pelo ralo da história. 

Nestes tempos de globalização, não faz sentido 
o Brasil, depois de tantas frustrações originárias da 
área econômica, experimentar um novo pesadelo na 
forma ele inflação e recessão. Não é o quê queremos. 

É preciso enfrentar a situação e realizar as mu
danças no momento certo. o Presidente da Repúbli
ca tem obtido deste Congresso as reformas solícita
das. Deputados e Senadores entregaram ao Chefe 
do Governo tudo. aquilo que ele demandou, inclusi
ve, recentemente, a aprovação, na Câmara dos De
putados, da emenda constitUcional que permite a 
reeleição. 

A soma de responsabilidade do Governo Fer
nando Henrique é proporcional a seus ganhos. A 
atual administração teve e tem a seu dispor todos os 
mecanismos para lidar com as crises institucionais, 
políticas e econômicas. 

A questão cambial é séria. Se não for tratada e 
solucionada no momento certo, asfixia o País, derru
ba governos, arrasa biografias, destrói reputações. 

Nenhum país que passou por essa provação 
saiu ileso. Ninguém é igual no dia seguinte. Os nú
meros são eloqüentes. Eles dizem por si. Gritam. 
Mostram a enormidade do endividamento externo, 
na casa de US$70 bilhões, que o Brasil está contra
tando no curtíssimo período de três anos. A globali
zação, neste particular, está punindo a economia 
brasileira. 

Há outro aspecto a que pretendo me referir, 
pela sua relevância. É o desemprego. Apenas na 
tert:eira semana do mês de janeiro de 1997, segun
do dados da FIESP, foram dispensados 3.212 traba
lhadores da indústria de São Paulo. 

Naquele mês, foram demitidos 9.431 trabalha
dores. E no ano, de janeiro de 1996 a janeiro de 
1997, foram extintas 164.931 vagas de trabalho na 
indústria. 

Há inclusive justificativa, Sr. Presidente, cada 
vez que importamos estamos gerando emprego no 
exterior e •matando" emprego no nosso País. Isso 
não quer dizer que não devamos importar, às vezes, 
a importação faz baratear o produto interno. Tanto 

isso é verdade que só os serviços continuam muito 
caros, o restante, vestuário, comida e objetos em 
geral já diminuíram pela fator da concorrência. Mas 
tudo tem de ser dentro de parâmetros controlados. 

Sr. Presidenfe, Srts e Srs. Senàc:lóres, não é 
confortável fazer previsões catastróficas. Mas pior 
que fazer previsões é acertá-las. 

Há nuvens negras se formando no horizonte da 
economia brasileira. Até os olhos menos sensíveis 
pert:ebem a ameaça que lentamente vai se montan
do, cercando e envolvendo a economia nacional. Es
tamos todos vivendo uma séria crise de desempre
go, causada ·pela automação, pela competição vio
lenta, - fenômenos mundiais - e, sem dúvida, pela 
queda nas exportações. 

É óbvio que todo país quer exportar. Infeliz
mente, nós não estamos tendo competência para 
exportar como deveríamos. Ainda ontem li - e isso 
será objeto de um Muro pronunciamento -a legisla
ção de telecomunicações dos Estados Unidos. Ali 
estão as atribuições do Presidente da República, di
zeridó o que é que ele tem que fazer para aumentar 
as exportações e até para punir os países que não 
compram seus produtos na área de telecomunicaçõ
es. No Brasil, estamos muito-descansados. 

Ào lado disso, os persistentes" déficits nas tran
sações com o exterior sugerem que, algum dia, esse 
estado de coisas vai colocar o Brasil numa situação 
semelhante a que ele já viveu em 1982. 

Naquele ano, no riiês de setembro, os chama
dos países credores decidiram parar de conceder 

.. empréstimos aos países que possuíam grande volu
me de endividamento externo. Ao mesmo tempo, 
decidiram reclamar o pagamento do que havia sido 
emprestado. 

Por essa razão, aquele período ficou conheci
do como •o setembro negro'. A partir de então os 
economistas passaram a imaginar todas as fórmulas 
possíveis para contornar aquela situação de fato. 

Naquela época, o Brasil caminhou para uma 
.moratória internacional, pelos diversos planos eco
nômicos, por várias moedas. Nada apresentou de 
resultados positivos nesse passado. ·o setembro 
negro' provocou, dentro do Brasil, uma violentíssima 
inflação. 

O período foi de uma recessão profunda e ge
rou o que os estudiosos chamam de década perdi
da. Nos anos 80, no Brasil, não foi gerada riqueza 
alguma. Ao contrário, sugaram o pouco do que havia 
sido acumulado. 

Esse foi o período, também, em que os brasi
leiros começaram a deixar o Brasil. Antes, todos os 
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países do mundo •exportàvam• pessoas para o Bra
sil; todos queriam vir para o BrasiL Foi nessa década 
que mandamos um milhão e setecentos mil brasilei
ros para fora do País por falta de emprego e oportu
nidades. Hoje há grandes comunidades de brasilei
ros nos Estados Unidos, no Japão e em diversos 
pontos da Europa. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os ris
cos de um erro na con!=lução da política económica 
são imensos. Os brasileiros já sabem o que é reces
são, inflação e experimentaram a combinação da
queles dois fenômenos P.erversos. Aqui houve re
cessão e inflação ao mesmo tempo. 

O Brasil foi também o País que conseguiu um 
recorde pouco invejável: é a economia que sobrevi
veu a um processo inflacionário, com taxas eleva
das, por !'llais longo tempo na história do mundo. 

É preciso que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso seja alertado para a situação difícil que se 
aproxima. É preciso maior clareza dos nossos eco
nomistas; é preciso que ci pavo e o Congresso se
jam mais esclarecidos. 

As declarações de seus técnicos, com base 
teórica e nenhum fundamento prático, não solucio
nam crise nenhuma. Não adianta fingir que não está 
acontecendo nada É mais produtivo apontar o pro
blema e tentar solucioná-lo enquanto ainda há tem
po. É melhor, trabalhar com planejamento e bons ní
veis de seguranÇa, dó que conrer depois para apagar 
um inCêndio que podêrá vir. 

Esse é nosso alerta, Sr. Presidente, em rela
ção à política cambiaL 

É preciso que nós exportemos mais; é preciso 
que estejamos mais atentos à balança de pagamento. 
E, pela quarta vez, volto a lembrar que R$4.300·milhõ
es, em relação à conta turismo, é uma exorbitância. 

É preciso cercear um pouco o crédito para que 
não tenhamos uma diferença tão grande na conta 
balanço de pagamentos em relação à conta turismo. 
Do restante, nem falar. Estamos acumulando, como 
bem dissemos, quase 30 bilhões de déficit. É dinhei
ro demais que, no futuro, será cobrado e, com certe
za, nos dará dor de cabeça. 

Muito obrigado. 

O_ SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. S. ExJI dispõe de vinte minutos. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, s·r"s e Srs. Senadores; QCUpo a tri
buna, neste momento •. para um relato que, embora 
breve, tem um significado e uma importância muito 
grandes para o meti Estado de Goiás. Reporto-me à 
matéria especial publicada pela Folha de S. Paulo, 
edição do último dia vinte e cinco de março, focali
zando um tema da mais alta relevância para a eco
nomia brasileira: o esforço que o País está fazendo 
no sentido de soerguer, em novas bases, a agroin
dústria algodoeira. 

Os dados apresentados na referida reportagem 
são importantíssimos por várias razões, especial
mente por traçarem o quadro atual dessa atividade 
económica em nos5o País: algo entre um milhão e 
um milhão e meio de· dólares estará sendo investido, 
pela indústria têxtil, em pesquisas de novas semen
tes de algodão, visando à obtenção de uma fibra de 
qualidade superior; os fabricantes de tecidos estão 
garantindo a compra de todo o algodão que for pro
duzido; consolida-se o novo perfil do cultivo do algo
dão, caracterizado pela total mecanização, com utili
zação plena da mais-avançada tecnologia. 

Creio, Sr. Presidente, não pairar qualquer tipo de 
dúvida acen:a do papel desempenhado pela agroin
dústria algodoeira para a própria configuração do mun
do conteÍ'nporâneo. A!Ínal, eta: sempre" esteve à frente 
do processo de modernização econômica que, iniciado 
na Inglaterra por volta do século XVI, explodiu na Re
volução Industrial do final do século XVIII. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex& um 
aparte? 

O SR. MAURO MIRANDA - Perfeitamente, Se
nador. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Mauro Miran
da, tanto para a região de V. ExJI como para a região 
nordestina e para o Brasil é muito importante o algo
dão. Exulto em ver V. Ex& narrar, fazer a sua oração 
dizendo dos progressos que se está fazendo em re
lação às sementes. Queria fazer um adenda para 

,.,que não volte a acontecer o que aconteceu nos dois 
• últimos anos, quando fizemos um esforço sobre-hu

mano para produzir algodão e de repente permitiram 
~a exportação a preços subsidiados, fazendo com 
que nossos agricultores tivessem um prejufzo enor
me. Auguro que o alerta do discurso de V. Ex" possa 
valer, chegar até os ouvidos das autoridades compe
tentes, para que não venha a acontecer novamente 
o que ocorreu nesses últimos anos, quando fizemos 
esse esforço para aumentar e recuperar a safra de 
algodão e de repente permitiram a importação subsi-
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diada, o que gerou um grande prejuízo aos nossos 
agricultores. 

O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço a V. ExB 
pelas suas palavras, Senador Ney Suassuna. Vou 
guardá-las como alerta, principalmente no que se re
fere ao Ministério da Agricultura. Vem agora essa 
melhoria desse setor, já acoplado com a agroindús
tria e com a própria indústria de tecidos. 

Prosseguindo, o fato de estar ligada a um tipo 
essencial de consumo - o vestuário - explica a sua 
importância e, ao mesmo tempo, justifica todos os 
esforços para fazê-la recuperar-se de eventuais mo
mentos de crise. 

O que estamos vendo, no momento, no Brasil, 
é exatamente o esforço inteligente, racional e bem 
estruturado de arrancar a agroindústria do algodão 
de um estado de letargia, de acentuado declínio, 
dando-lhe os modernos instrumentos para superar a 
fase adversa. Tudo faz crer que estamos no cami
nho certo. 

A esse respeito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, tenho a feliz oportunidade de destacar o 
trabalho que está sendo feito em meu Estado. Não 
por acaso, a Folha de S. Paulo determinou o deslo
camento de seu repórter Roberto de Oliveira até o 
Município de ltumbiara para que, no local, pudesse 
conhecer e avaliar o extraordinário trabalho de ex
pansão da cultura do algodão ali realizado, "investin
do em tecnologia de produção e beneficiamento de 
Primeiro Mundo". 

Destacando, como merece, a atuação do Gru
po Maeda, cujas atividades se espalham pelos Esta
dos de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Mato 
Grosso, a matéria da Folha divulga a previsão, para 
esta temporada, de "uma safra recorde de dez mi
lhões de arrobas de algodão em caroço". Mais signi
ficativa, talvez, é a informação de que, desse total, 
"quatro vírgula seis milhões de arrobas estão sendo 
colhidas nas fazendas de mil agricultores parceiros 
do grupo, que seguem os mesmos padrões de quali
dade e tecnologia dos Maeda". 

Eis um exemplo concreto de como a junção da 
afta tecnologia com a férrea vontade de fazer bem 
feito traz resultados compensadores. Com uma pre
visão de faturamento de cento e sessenta e cinco 
milhões de dólares neste ano, o Grupo Maeda em
prega oitocentos funcionários diretos, trabalha em 
parceria com cerca de mil fazendeiros e promove 
agora uma megacolheita em sessenta e cinco mil 
hectares plantados, colocando em campo "cento e 
cinqüenta colheitadeiras importadas, a segunda 
maior frota desse tipo de máquina do mundo". 

Aí está, Sr. Presidente, uma representativa 
mostra do que Goiás está fazendo em sua econo
mia. Estado histórica e essencialmente voltado para 
a agropecuária, demonstra sua imensa capacidade 
de reciclar-se, de modernizar-se, sem que para tanto 
tenha que abandonar sua vocação natural. Assim, 
ao mesmo tempo em que multiplica seus distritos in
dustriais, não deixa de investir no campo, auferindo, 
além de bons resultados econômicos, conquistas so
ciais incálculáveis. Nesse caso, refiro-me à criação 
de condições adequadas para que o homem do 
campo não se sinta impelido à migração desordena
da que, ao fim, nada mais promove que não a dete
rioração da vida urbana. 

O Governo de Goiás, muito acertadamente, 
tem agido no sentido de viabilizar os empreendimen
tos rurais, a exemplo do que foi aqui citado em rela
ção ao algodão. É a consciência de que, assim fa
zendo, melhora as condições de vida de sua gente, 
dinamiza a economia local e contribui para o melhor 
desempenho da economia nacional. 

Enfim, é Goiás sentindo-se feliz por crescer or
denadamente, por fazer bem o que deve ser feito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT-DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, à medida . 
em que os problemas econômicos, sociais e políti
cos vão se agravando, nós da Oposição nos senti
mos cada vez mais marginalizados. Realmente, é 
muito confortador que nós, que éramos até há pouco 
tempo cavaleiros solitários, dom quixotes lutadores 
contra a política adotada no Brasil e na América Lati
na, que tem por objetivo abrir caminho, abrir espaço 
para o capitalismo cêntrico, para o neo-imperialismo 
denominado globalização, para o sucateamento das 
bases da economia nacional, que como diz lester 
Thurow não pode jamais pretender ser independente 
~e não tiver um setor de produção de bens de capi
tàl forte e inovador. Diante de tudo isso, percebemos 
que a agressividade aumenta, que o País se aproxi
ma cada vez mais daquele infeliz momento em que . 
a barbárie será reconhecida de todos. A Oposição· 
nos ajuda demais neste momento. E muitos daque
les que achavam que nossas colocações eram exa
cerbadas agora são até mais críticos do Governo, 
mais agudos e felizes no diagnóstico dos nossos 
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males, no apontar causas e soluções para as nos
sas angústias do que nós inesmos, pobres, reduzi
dos a Senadores da Oposição. 

'A Oposição não existe', brada o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, são os bobocas, neo
bobos. Os neobobos são aqueles que há três meses 
eram chamados por Sua Excelência, o sociólogo, 
por Sua Excelência, o príncipe da Sociologia brasi
leira, de Esquerda burra, de neobobos e, assim por 
diante, corno se achamboa a linguagem, como des
ce do seu pedestal para se igualar a Fernando Coi
for que também falava esses adjetivos chulos. 

Fernando Henrique Gardoso, o Professor, dizia 
que só acreditava nas ruas, que. só acreditava no 
povo, na revolução vinda de baixo, através das orga
nizações dos sindicatos e da sociedade civil, através 
das organizações das trabalhadores do campo. Ago
ra, obviamente, conhecedor de que os verdadeiros 
movimentos de transfonnação· da sociedade vêm de 
baixo, Sua Excelência, transformando-se em neoli
beral e conservador, sabe muito bem como desarti
cular os sindicatos, corno barrar o Movimento dos 
Sem-Terra, como impedir que a· sociedade se mani
feste, como silenciar a Oposição, como colocar uma 
mordaça no Poder Judiciário e como reinar como um 
deus, como um rei, um Rei Sol, um Lufs XVI, sozi· 
nho, sem peias, sem limites. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com prazer 
que vejo, aqui, uma parte daquilo em que acredito. 
Estão presentes hoje, para ver se conseguem alcan
çar algumas melhoras em suas condições de vida e 
de sobrevida, os trabalhadores da Empresa Brasilei
ra de Correios e Telégrafos. Aqueles que, um dia, eu 
indagava das autoridades competentes quanto eles 
haviam se beneficiado, quando as agências dos 
Correios passaram a exercer as funções de banco, 
as funções de arrecadação e distribuição de telese
nas, etc. Quanto havia beneficiada os trabalhadores 
o aumento de sua carga de trabalho? Obviamente, 
não os beneficiou em nada. 

Agora, o adicional de periculosidade que eles, 
com todo o direito, pretendem ver passar nesta 
Casa, os trouxe para aqui, para este nosso silêncio, 
para esta nossa reunião da chamada Câmara Alta, 
elitizada, para trazer aqui o calor das ruas, nas quai~ 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso deixou de 
acreditar, mas que eu continuo a acreditar como a 
única solução verdadeira para os problemas reais do 
Brasil. 

Não querendo entrar na discussão da questão 
da grau de autoritarismo, de sua proximidade com o 
totalitarismo, do grau de despotismo que toma conta 

do Governo brasileiro, na medida em que a crise se 
aprofunda, sem que antes tivesse me debruçado so
bre um estudo que considero acadêmico, um estudo 
que me consumiu mais de um mês de trabalho e de 
elaboração. No centro desse estudo, localizo e reco
loco a figura do Professor Fernando Henrique Car
doso, em seu livro intitulado Autoritarismo e Demo
cracia; livro escrito por um professor competente, 
que nos serve de luz, de guia, de bússola para nos 
orientar a respeito do caráter deste Governo, se ele 
é ou não autoritário, se ele está ou não repetindo, 
em escala ampliada, o caminho e os descaminhos 
que o autoritarismo militar cruzou neste País. 

Pois bem, debrucei-me sobre o próprio Profes
sor Fernando Henrique Cardoso, em seu livro Autori
tarismo e Democracia, e qual não foi a minha alegria 
ao ver que muitas de suas posições ali colocadas, 
entre elas a principal talvez seja a de afinnar que o 
autoritarismo brasileiro é uma herança despótica da 
Península Ibérica, que não passou pela revolução 
burguesa, ocorrida na França, e nem pela revolução 
industrial, ocorrida naqueles países. Portanto, foi 
transplantado esse autoritarismo para o Brasil e para 
a América Latina que aqui adquire esse autoritaris
mo, esse despotiSn;!O que, segundo Sua Excelência, 
muitas vezes, gera o fascismo com conotações pró
prias e determinações específicas. 

O meu trabalho é demasiadamente longo e eu 
faço questão de lê-lo na íntegía, se bem que eu sai
ba, muito bem, que os 20 minutos de hoje não serão 
suficientes para lê-lo todo. Mas parece-me que este 
assunto vem sanar ou procurar sanar um defeito de 
nossa cultura. Emest Hamblock, o inglês que duran
te 25 anos foi Cônsul do Brasil na Inglaterra, tendo, 
portanto, um distanciamento suficiente das cargas 
emocionais, dos interesses partidários, escreveu o li
vro Sua Majestade, o Presidente do Brasil, onde afir
ma que não há discussão política nem no Senado 
nem na Câmara do BrasiL Esse livro é muito atual, 
seus fundamentos e sua penetração continuam inve
jáveis. Para ele, obviamente, não se trata de discus
são politica o feijão-com-arroz do municipalismo, os 
interesses provincianos e locais em que se esgotam 
e se esvaem grande parte dos discursos dos nossos 
.polft~. Puxar a "brasa para a sua sardinha", de 
acordo com esse eminente inglês, que foi o primeiro 
lugar da sua turma e que exerceu com brilhantismo 
a função de diplomata em diversos países da Euro
pa antes de vir para o Brasil, onde permaneceu por 
25anos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Lauro Campos, desculpe-me interromper V. EJci', 
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mas tenho que fazê-lo apenas para prorrogar a Hora 
do Expediente pelo tempo n~ssário para que V. 
Ex- termine o seu pronunciamento e para que se 
ouça o Senador Emandes Amorim, que tem uma co
municação inadiável para fazer na forma regimental. 
V. Ex- continua com a palavra. 

O SR. LAURO CAMPOS -Agradecido. Como 
dizia Emest Hamblock, em seu livro Sua Majestade 
o Presidente do Brasil- o título já é de grande alua
lidada -, diz que realmente o Brasil não havia ainda 
atingido o nível da discussão política. E eu pretendo 
modestamente contribuir para isso, chamando à co
lação o próprio Professor Fernando Henrique Cardo
so, que tinha, naquela ocasião, tempo e azo para 
prolongar e aprofundar seus estudos a respeito do 
catáter autoritário presente na eultura braSileira e na 
nossa história política. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso de
monstra, em seu livro intitulado Autoritarismo e De
mocracia (Ed. Paz e Terra, 1975), ser doutor de bor
la e capelo em matéria de autoritarismo. 

Decorre de sua visão que autoritarismo brasi
leiro não é uma inovação sua ou de seus neolibe
rais. O autoritarismo sempre fez parte da sociedade 
brasileira e é a conseqüência, na superestrutura po
lítica, de nosso 'estilo de desenvolvimento'. 'A dinâ
mica deste estilo de desenvolvimento acomoda-se a 
uma política que nunca foi democrática e que se for
mou no solo ibérico e dele foi transplantada para a 
América sem jamais ter sido Européia no sentido de 
que o desenvolvimento capitalista e a revolução bur
guesa não a modificaram plenamente. Não obstante, 
prossegue o mestre FHC, 'a forma deste autoritaris
mo variou, desde o patemaüsmo autocrático do im
pério, passando pela forma oligárquica republicana 
da 'democracia de elites' e pelo populismo autoritá
rio (às vezes beirando o fascismo) até ao atual auto
ritarismo tecnocrático, que não está imune aos ape
los fascistas'.(FHC, Autoritarismo e Democracia, Ed. 
Paz e Terra, pp. 11 e 12). 

Seria de se perguntar ao ilustre autor da pes
quisa sociológica e política de natureza histórica, 
que adota o método dialético e a concepção marxis
ta, se o autoritarismo que seu governo herdou se di
ferencia e em que se diferencia do autoritarismo ar
raigado na formação da sociedade brasileira. Se ele 
se cor-idera um simples herdeiro do grande entulho 
autorilario, sua culpa pessoal seria pequena ao ter 
aumentado a herança histórica recebida por ele jun
to com a faixa presidencial. Mas causa espécie as 
insistentes declarações do Presidente FHC e de 
seus áulicos e fâmulos de que o despotismo esclare-

cido a que o Professor Fernando Henrique Cardoso 
se refere diversas vezes ao longo de sua obra tenha 
sido exorcizado da sociedade brasileira. Será que 
apenas a ótica palaciana esteja ceita e que o Minis
tro Sepúlveda Pertence, presidente do STF, bem 
como a unanimidade dos magistrados brasileiros 
reunidos em Macapá, a passeata dos juízes que se 
erguem diante da prepotência dos atas do Executivo 
imiscuindo-se indebitamente no Poder Judiciário, as 
ameaças de não cumprir as decisões do Supremo 
que reconhecem a ilegalidade e o discricionarismo 
das medidas de arrocho desrespeitoso dos direitos e 
dos vencimentos dos servidores públicos; será que a 
insistência do Poder Executivo em desrespeitar a 
decisão do Supremo que reconhece a isonomia en
tre os servidores civis e os militares e que se reafir
ma em medida provisória que proíbe o efeito vincu
lante da decisão Excelsa a outros tribunais e que, 
ainda por cima, toma a Justiça brasileira mais elitista 
ao exigir o depósito prévio, em dinheiro, de impor
tâncias idênticas às pleiteadas na justiça; será que o 
Poder Legislativo, massacrado pelo rolo compressor 
que passa por cima das oposições, coopta com pro
messas de obras provincianas os parlamentares 'in
decisos', usa o fisiológico 'é dando qt.ie se recebe', 
as promessas à bancada ruralista de retardar a re
forma agrária, desde que ela vote na proposta conti
nuísta e autoritária da reeleição sem desincompatibi
lização, despotismo duplo; será que a Pastoral da 
Terra da Igreja Católica, que se coloca ao lado dos 
trabalhadores sem terra, constitui um movimento 
subversivo ao ponto de ser dedurado por Sua Exce
lência o Presidente em audiência recente com o 
Papa João Paulo 11; o irreconhecível marxista e seu 
Ministro da Reforma Agrária se revoltam diante do 
prêmio ganho pelo Movimento dos Sem-Terra, pelo 
MST, na Bélgica, a ponto de o Presidente se negar a 
receber o Príncipe e o Ministro belgas, portadores 
do prêmio; será que a ação contumaz do governo 
que ignora todas as justas reivindicações dos traba
lhadores em luta pela recomposição de seus salá
rios corroídos pela inflação dita residual, e que faz 
ouvido mouco 'às vozes roucas da rua', esvazia a 
ação sindical ao tomá-la aparentemente inócua 
diante das 'vitórias' das forças do despotismo go
vernamental; será que a doação das empresas esta
tais, coadjuvada pelo criminoso BNDES, por avalia
ções desvalorizadoras dos patrimónios das estatais 
a serem privatizadas; será que as medidas provisó
rias com as quais o Poder Executivo invade a esfera 
do Legislativo e despeja mais de 1.000 mandamen
tos que transformam a 'vontade do Príncipe em Lei', 
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cumprindo a velha ordem dos césares (quod Prin
ceps voluit, legis habet vigorem); será que as deze
nas de acusações feitas por deputados e senadores 
contra a marcha implacável do autoritarismo; será que 
a declaração de antigos amigos seus advertindo-o a 
respeito do desmoralizante processo de bonapartiza
ção comandado por ele, do culto da personalidade, da 
idéia de insubstituibilidade de czar, do grande chefe e 
do narcisismo que transforma em beleza as coisas 
feias em que coloca as suas mãos; será que as decla
rações de que "em Fernsndo Henrique Cardoso a vai
dade ultrapassa a inteligência", ou que estamos a ca
minho do "despotismo esclarecido", avisos e advertên
cias partidas de intelectuais companheiros e velhos 
~gos seus, da altura de Arthur Giannotti, Francisco 
de Oliveira e Leandro Konder; será que a ação conju
gada dos Ministérios da Reforma Agrária e da Justiça 
que visam intimidar e fazer recuar os trabalhadOres 
sem terra com declarações idênticas às feitas há cinco 
décadas pelos grupos ruralistas mais reàcionários; 
será que as promessas e a ação continuísta que pre
tende usufruir um período de "vinte anos no poder", in
vocando, para isto, o argumento dos militares.segun
do o qual o 'desenvolvimento económico' depende 
da 'segurança', binómio dos governos . militares 
modernizados pelo seu homónimo 'esenvolvimento 
auto-sustentado" e 'estabilidade política' que só o 
regime autoritário garantiria; será que diante de tudo 
e de todos o governo FHC pode afirmar que não há 
despotismo, cesarismo, autoritarismo no governo? 
Como se o próprio professor Fernando Henrique Car
doso escreveu em sua obra sobre o autoritarismo que 
'a ideologia prevalecente nos regimes autoritários é 
desmobilizadora de rnsssas e, até certo ponto, enver
gonhada, para proclamar sua vocação unipardidarista 
e antiplurafista. nunca se cortam inteiramente os nú
cleos opositores na imprensa, nas universidades, nos 
sindicatos, nas igrejas, etc.(op. cit. p. 19)". 

O enfraquecimento dos partidos de oposição 
por meio do fisiologismo da cooptação e do rolo 
compressor garante uma maioria constante e sub
missa no Congresso, maioria que será congelada 
por meio da lei de fidelidade partidária que, como 
uma ratoeira, se fechará, mantendo cada político em 
sua posição. As declarações do Professor Fenando 
Henrique Cardoso mostram que ele poderia ser con
vocado como testemunha de acusação do Governo 
FHC. Ele não apenas afirma, como comprova o ca
ráter autoritário do governo, aponta as raízes do 
despotismo na história e nas relações económicas 
brasileiras e, mais, especificamente, 'no processo 
de acumulação de capital e em suas contradições. • 

Para terminar, Sr. Presidente, o Professor Fer
nando Henrique Cardoso, doutor em autoritarismo, 
pergunta: 'Por que, então, não utiliza o designativo 
''lscista para caracterizar o regime?' A diferença en
tre autoritarismo e fascismo, segundo Fernando 
Henrique Cardoso, . mostra que, para ele, . o regime 
brasileiro atUiil se aproxima mais das características 
fascistas do que o fez o próprio autoritarismo militar 
dos anos 60 e 70. 

Como já havia previsto no ir1fcio, das 32 pági
nas só pude ler qua:tiu. De modo que voltarei às mi
nhas colocações. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Se V. Exl' desejar poderemos considerar como lido. 

O SR. LAURO CAMPOS- Agradeço, mas o as
sunto que trato aqui deveria ser do interesse de todos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-E é do interesse de todos. Toda palavra de V. ex
é do interesse da Casa. 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a sua 
ponderação. -

Realmente, pretende colocar aqui a posição do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, diante do 
gravíssimo problema do caráter autoritário, despóti
co, ou democrático de nossas instituições. 

De modo que, diante desse problema fulcral, 
agradeço a boa vontade de V. ex- mas, paulatinamen
te, dentro dos 20 minutos que me são dados, eu me 
inscreverei até o esgotamento do assunto e, espero, 
não no esgotamento total dos atentos ouvintes. 

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam
pos, o Sr. Geraldo Melo, t<> Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Como restam poucos minutos, concedo a palavra, 
por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, 
ao nobre Senador Emandes Amorim.' 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr&S e Srs. Senadores, quero apro
veitar esse momento para registrar uma reunião que 
houve no Estado de Rondônia, precisamente na ci
dade de Ariquemes, onde estivemos reunidos com a 
Presidente do Banco da Amazônia, que fazia uma 
prestação de contas da atuação do Banco da Ama
zônia na Região Norte, e, principalmente, no Estado 
de Rondônia E naquele momento em que os agri
cultores, os pequenos empresários exigiam por par
te do Banco uma atenção maior, a presidente do 
Banco fez ver que o Banco da Amazônia não tem re-
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cebido o apoio necessário para desenvolver um pro
grama de fomento ao desenvolvimento da Região 
Amazônica, simplesmente por causa da política eco
nômica que funciona hoje no Brasil. Na realidade, o 
Banco da Amazônia, um dos bancos que não que
brou, que deu resultado, um dos bancos sérios des
te País, não tem sequer capital para, junto ao 
BNDES, negociar financiamentos para apoiar a pro
dução, o desenvolvimento da Amazônia, principal
mente da Região Norte. Vê-se, neste País, a política 
econômica apoiando finànciamentos ou o Proer, 
para bancos, Estados que estão em estado de falên
cia, e não existe um financiamento para os bancos sé
rios, que dão lucros, inclusive com aumento de capital. 
Em nada pesaria ao Sistema Financeiro do País au
mentar o capital de giro do Banco ela Amazônia, para 
que tivesse sustentação para manusear os recursos 
do BNDES, que hoje possui recursos dos trabalhado
res e financia principalmente os Estados ricos, as 
grandes empresas, não olhando para a (egião Norte, 
para o produtor rural, para a ,pequena iniciativa priva
ela. para a pequena indústria ·ou agroindústria 

Faz-se necessário que se encaminhe ou solici
te ao setor econõmico do Pais mudanças nesta es
trutura, para atender não só ~s nossos empresários 
sérios, como também aos bancos que dão lucro e 
administram com seriedade. ; 

Há pouco, o Governo de Áondônia solicitou re
cursos da orde.m de duzentos e cinqüenta milhões, 
para jogar em cirrià do 'Banco do EstadO de Rondô
nia, que deu prejuízos d$sa ordem. 

Paio que vej~. daqui a pouco, o Governo do 
Estado de Rondônia vai conseguir tapar o rombo dO 
Banco Econômico, e o Banco da Amazônia, que 
atua em toda a região Norte, não vai conseguir o au
mento de capital. 

Tenho aqui um pequeno discurso, que poderia 
ser lido se tivesse tempo, mas cQmo disse a V. Ex' 
há pouco, vou encaminhá-lo à Mesa para que seja 
dado como lido, já que tem explicações maiores 
para que se resolva, de uma vez P<>r todas, esses 
pequenos problemas, dando apoio à área econõmi
ca, principalmente aos bancos sérios deste País. 

· O Senado autorizou a contratação de emprésti
mos do Governo Federal aos Estados e Municípios, 
para a ~!agem das dívidas da curto prazo. 

Dentre estas dívidas da curto prazo, está a dí· 
vida rnobiliária, constituída pelos títulos de dívida pú
blica emitidos por Estados e Municípios. 

A medida aprovada pelo Senado permite o de
safogamento dós caixas destes Estados, e a recupe
ração da capacidade de endividamento. 

A idéia, é o Governo Federal assumir a dívida de 
curto prazo dos Estados e Municípios, com a emissão 
de títulos de dívida pública do Governo Federal, 

Senhor P~idente, 
Senhoias e Senhores Senadores, 
Apenas a dívida relativa a títulos públicos dos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul, contraída até meados do ano 
passado, que será assumida pelo Governo Federal, 
soma mais de 42 bilhões de reais. 

Caso o Senado não autorizasse ao Governo 
Federal assumir esta dívida, e não mais autorizasse 
sua rolagem com a emissão de novos títulos, estes 
Estados teriam que comprometer para o pagamento, 
entre 35% e 45% de suas receitas de ICMS e trans
ferências constitucionais, nos próximos 30 meses. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Esta dívida rnobiliária dos Estados e Municí

pios, em dezembro de 1994, exceto precatórios, era 
de 21 bilhões e 400 milhões de reais. 

Em dois anos subiu para 42 bilhões. 
Subiu de 21 bilhões e 400 milhões de reais 

para 42 bilhões, apenas por causa dos juros fixados 
pelo Governo Federal. 

Sem considerar os acréscimos devido aos títu
los emitidQs para pagamento· de preçatórios judi
ciais, e sem considerar os ádSágios praticados no 
lançamento de novos títulos para a rolagem dos 
vencidos. 

Esta rentabilidade excepcional para os investi
dores, e perversa para os Estados e Municípios, é fi
xada pelo Governo Federal em sua política monetá
ria. 

Agora, o Governo Federal socorre os Estados 
e Municípios, como socorreu os bancos ameaçados 
de falência pela falência registrada no setor produti
vo com as altas taxas de juros, e a abertura para as 
importações, inclusive o Banco do Brasil. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 

:!' O Banco dO Brasil recebeu um aparte de 8 bi
lhões em seu capital, com a emissão de títulos de 
df.vida pública, através de medida provisória que 
vém sendo renovada a cada mês. 

Mas Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores, 

O que eu pergunto é o que se fez, e o que se 
está fazendo, para os bancos oficiais que não fali
ram, e para as populações dos Estados do Nordeste 
e do Norte, que não se endividaram. 
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·Populações que também sentem os efeitos 
perversos da política de jutos altos. 

Senhor Presidente, os Estados citados, de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e Rio de 
Janeiro, respondem por 80% da dívida que será as
sumida pelo Governo Federal. 

Estes mesmos Estados respondem por 65% da 
receita de ICMS, e 26"/o das transferências constitu
cionais, ou por 55% da receita de ICMS e transfe
rências constitucionais dos Estados e Municípios 
brasileiros. 

Para tentar equilibrar um pouco esta injustiça. 
com a bancada do Norte, solicitamos o apoio da 
área econõmica para emenda na medida provisória 
que aumentou o capital do Banco do Brasil, para 
também aumentar o capital do Banco da Amazônia. 

Mas a medida provisória ainda não foi votada, 
tem sido renovada. 

É importante o aumento do capital do Banco da 
Amazônia, para o banco poder operar como agente 
financeiro de recursos do BNDES e outros progra
mas oficiais. 

Sem um capital que permita a garantia da ope
ração, o Basa fica limitado em sua atuação como 
agente financeiro de programas para o desenvolvi
mento da: região. 

Outro pleito que se dirige as autolidades eco
nômicas, é a aplicação dos novos critérios de finan
ciamento definidos na Lei n2 9.126 de 1995, para 
áreas de projetas de colonização, também na .rene
gociação dos débitos relativos a financiamentos to
mados nestas áreas antes da adoção destes novos 
critérios. 

Senhor Presidente, o Norte também é Brasil,. 
não apenas reserva ecológica nas negociações in-
ternacionais. • 

Lá também mora gente que preciSà de "crédito 
para produzir. · .,, 

Entendo a preocupação das autoridades com a si
tuação que os Estados desenvolvidos estão passando. 

Mas acredito que a população dos demais Es
tados também deva ser olhada com atenção. 

Nós também somos Brasil, ainda que llão tenha
mos participação expressiva no mercado financeiro. 
·. Muito obrigado. · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -. 
Quero solicitar a todos os Srs. Senadores que com
pareçam ao plenário, porque vamos ter seis votações 
nominais dentro de poucos instantes. Daí por que acho 
indispensável a presença de todos. Vamos votar vá
rias proposições com o auxmo·do painel eletrõnico. 

So~re a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 230, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 216 e 217 do Regimento ln
temo, solicito a V.Exl" seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro Extraordinário de Política fundiária, o seguinte 
pedido de informações: 

a) número de famílias assentadas por projeto 
no Estado do Acre, nos anos de 1993 a 1996; 

b) valor financiado pelo Procera e o número de 
famílias beneficiadas nos anos de 1988 a 1996; 

c) remessa de documentação referente às lici
tações feitas pela Superintendência do Incra-Acre 
(SR 14), inclusive as anuladas e suspensas, de ja
neiro de 1993 a março de 1997, ai incluindo-se, en
tre outros, os seguintes documentos: 

- carta-convi1e: 

- relação das empresas; 
-cópia de cada uma das propostas apresenta-

das; 
- quantitativos, custos unitários e respectivas 

composições do Incra e das empresa convidadas; 
-atas de reunião da comissão; 

· · · -contratos. 

- concorrência e tomada de preço: 

- edital e seus anexos; 
- firmas participantes e respectivas propostas, . 

inclusive composição de custos; 
-atas da reunião da comissão; 
~ homologação; 
..: contratos. 
d) execução orçamentária e financeira de 1993 

a 1996. 
Sala das Sessões, 2 de abril de 1997 . ...,. Sena

dor. Flaviano Melo. 

(A Mesa para revisão.) · 

ó SR. PRESIDENTE (Antonio C~ Magalhães) 
- O requerimento será despachado para decisão da 
Mesa, nos termos do Regimento Interno. 
. . Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1 ~ Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2231, DE 1997 

Senhor Presidente, . 
Requeremos, nos termos do ai;t. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da 
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Câmara n2 48, de 1996 (tramita em conjunto com o 
PLS n2 190/95), que define os crimes de tortura e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.- Ber
nardo Cabral - Élcio Alvares - Jáder Barbalho -
Ney Suassuna - José Eduardo Outra - Hugo Na
poleão- Valmir Campelo - Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esse requerimento é da maior importância e será 
votado ainda hoje, após a Ordem do Dia, como pri
meira votação. 

Sobre a mesa, iéque.rimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nst~ DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, U, alínea c, 12, do Re

gimento Interno, requeiro que, sobre o Projeto de lei 
do Senado n2 37, de 1997, de· autoria do Senador 
Lauro Campos, que "aumenta o período máximo de 
percepção do seguro-desemprego•, além da Comis
são constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997.- Sena
dor José Serra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento lido será publicado e incluído oportu
namente em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 16/97- GLPDT 

Brasília, 18 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 62 do art. 65 do Regimento ln

temo do Senado Federal, temos a honra de comuni
car a Vossa Excelência que a Bancada do PDT deci
diu pela indicação do nobre Senador Sebastião Ro
cha para exercer a Uderança do Partido Democráti
co Trabalhista nesta Casa. 

Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência pro
testos de elevada estima e distinta consideração. -
Senadora Júnia Marise - Senador Abdias do Nas
cimento -Senador Sebastião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Será feita a indicação solicitada. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidos os seguintes: 

Brasília, 1 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Valho-me desta para indicar a V. Ex& o meu 

próprio nome, como suplente, em substituição ao 
nobre Senador leomar Quintanilha, para integrar a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através 
do Requerimento n2 1.101, de 22-11-1996, com a fi
nalidade de apurar irregularidades relacionadas à 
autorização, emissão e negociação de títulos públi
cos, estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 
e 1996. 

Na, oportunidade, renovo-lhe meus protestos 
de estima e consideração - Senador Epitácio Cafe
teira, líder do PPB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Indico os Senadores do PSDB que, em substi

tuição à designação desta Presidência, comporão a 
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a se
guinte Medida Provisória: 

1 

MP n21.569 

Publicação DOU: 26-3-97 
Assunto: Estabelece multa em operações de 

importação e dá outras providências. 
Titular: Jefferson Peres 
Suplente: Osmar Dias . 
Brasília, 26 de março de 1997. - Senador Sér

gio Machado - líder do PSDB. 

OF. GUPFL N2 068/97 

Brasília, 1 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam desig

nados os Senadores abaixo, em substituição aos an
teriormente indicados, para comporem a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n2 1.569 de 25 de março dé 1997. 

Titulares 

Gilberto Miranda 

Jonas Pinheiro 

Suplentes 

Guilherme Palmeira 

Waldeck Omelas 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
líder do PFLno Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Serão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lido 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

São lidos os seguintes: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 47, DE 1997 

D1.spõe sobre a reali=ação de 

e.r.anu:s arais nos concursos públicos 

pnra o prol•imento de cargos e 

empregos na Administração Federal 

dü-cta e irrdlreta e nos coircursos para 

admissão de estudantes_ nas 

instlllliçõesfederais de ensil'!a. 

O CONGRF$SO N.\CION,\L decreta: 

Art (0 S!io públicos. gar.mtido a todos o livre acesso aos 

recintos onde se real i7.am. os c:...:tmt.>s ar.~ is nos concursos púbicos para o 

provimento de cargos e empn:gos nos órgãos e entidades da 

Administr.J.ção Pública Ft:dcr:tl direita e indireta, bem como nos concursos 

para admiss~o às instituic.,'ÕI!s r ... "CC~r;lis d~ ensino, ~_!TI_!_o4~ _9_s_ se~~ I'!_Í~eis e 

graus. 

Parágrafo único. O Edital do concl!TSO_ poderá vedar aos 

candidatos que amda n::'io tenham se submeudo ao exame_. o acesso aos 

locais onde se realizam as provas. 

Art. 2'" Nôls inquiri\·õ~s rC"ali7.:~.dJs pelos examinadores nos 

exames orais. JS pergun(as não podem, em qualquer hipótese, ser 

estr.mtms aos pontos ou questÕ!..~ ~orteadas. 

Art. 3• Os exames ornis scn'io gravados? devendo estas 

grav:tções ser in[egrnl e fielmente trnnscriw nas atas dos exames. 

Art. 4• As :1(35 dos exames omis. cbs quais constadl.o as notas 

:~tribuidas aos CJndidatos por (.'õlda um dos examinadores-? devera:o ser 

elabor:tdas no pra7.o máximo dt! c:inco dias :~.pós a realizaç!o dos exames. 

Parágrafo tínico. As atas de que trata este artigo serao 

assinadas pelos examinndores e por. no mlnimo~ três pessoas isentas que 

tenham ~sistido os C:'(ames, f.·u:ult:mdo-sc aos candidatos assiná~las.. 

Ârt. S' É obrig3túri:l :1 pn.·•visão àc possibiiidode de reêüfSô 

nos exames orais. 

Art. 6• A realiz::lção d~ !!X:lmes orais em descumprimento ao 

dispostO nesta Lei impliCõlr.i a sua nulidJde e a aplicação das penalidade 

cablveis aos responsáveis. 

Art.,. Esta Lei c:ntm em vigor na d::tta de sua J;bíi~ça:o. 

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário. 

JliSTIFIC.\Ç,\0 

A Carta de 1988 dC"u passo gigaittesco no sentido da 

mornli7.ação e do aperfeiçoamento da Administr.l~o PUblica ao 

detcnniru:tr. em seu art. 37. 11. que o concurso público c!: a única forma de 

acesso a e<1rgo ou empr~o púh!k·o. Trnm-se de um:1 exigência não apenas 

da dcmocmcia. mas. tambc.~m. dn cfi~.:i~cia do Serviço Público: 

O que se husc:t no di::;positivo e :a absoluta igualdade de todos 

os cidad!los quando pfcitC"i:tm um cnrg.o ou emprego público, pennitindo â 

Administrnç:!o. de forma equ:lnitnc c: impessoal. selecionar o melhor. É o 

primzado do principio do mérito. associado ao da eficiência da~ estataL 

A Lei Maior. nessa direçtto. exigiu que os concursos públicos 

fossem sempre de provas ou de: pro\~S e títulos, afastando institutos 

-. aRiCriOrffic-tlie-eXiStCOtCS: 'Coriiõ~o COiiélirsi:)··uníQffietfiê·aettfulõS~-~-qüC 

permitiam. pelo seu subjctiv1smo. o f:~.lse:1mento dOS resUffâdOS Qé"-uin 

concurso. já que, para ter efidcia. c." fuilOO:"!ental que o Concurso ~Ubllco _____ _ 

tenha por base parâmetros objctivos. mensuráveis e comprováveis. 

·-··-Impõe-se. aqui. ajustar os exames orais nos concursos 

públicos aos pressupostos que pn.'"iidi:m :1 existência do certam~ quais 

sejam. a igualdade de acesso. n obj~tividade. a publicidade e a 

possibilidade de recurso. dentre outros. 

Assim. propomos o presentt! projeto d~ lei que visa a 

r~gul:tmentar a realir.ação de-exames o.; is OõS conêUrsõS- Pííb11cos~ bem 
como nos concursos p..'lm admiss.~o <is insrituiçôt.o.s federais de ensino. que 

se devem se rosear nos mesmos principias daqueles. 

Buscamos. nesta proposição. garantir nonnas mínimos que 

pennit:am a realizaç!lo de ex:tmcs omis cm concursos públicos. com a 

salvagu:1rda dos direitos dos c;mdiâ~tos e do elevado interesse da 

Administração. 

Destarte. temos ccrtc-:r.t que. a presente proposta significa um 

avanço no sentido da mor:ati7a~o e do aprimommento do Serviço 

Público. prosseguindo no espírito do preceituado pela nossa atual Carta 

Magna. 

'laia das Sessões, 2 de abril de 1997. _Senado< Júlio Campos, PFL _ MT. 

{14 Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania -decisão temzinativa. 1 
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PROJETO DE LEI DO SENADO W 48, DE 1997 

C na a Zona de Ltvrc Comercto do Municipio de . 
Oiapoque. Estado do Amapá.~ e da outras 
proV1dênc1as. 

O CONGRESSO NACIONAL deeret•; 

Art. 1 .. - É cnada a Zona de Llvre Comércio - ZLC- dé Oiapoque, Estado 
do Amapa. a qual compreende a extensão t~tegrai do fo..:iunictpio de mesmo nome 

Art. r - Fica insntuído re!Pme fiscal especial parn a ZLC dé Oiapoque. 
defi~ido nesta Lei. 

Par:i.grafo Único .. Podem beneficiar-se da reg~.me rc:feridQ no caput deste 
antgo as empresas autonzadas a operar na ZLC. · 

Art. 3"- A emrada. na ZLC, de mercadonas de proveniência esrrang<;~ f~· _ 
se-ã com ·a suspensão do Imposto de Importação e do lmposto sobre Produtos 
lrn:lu,strializados, convertida em ISenção. quando forem elas destinadaS a: 

I- vendas na mesma ZLC, para conswno e uso dentro d~ seu perimerro~ 

II - beneficiamento e transformação industrial de materias primas minerais c 
dema1s ongens exrranvas. bem como agricolas e da pecuãria e pisclculrura, 
consideradas a vocação local e a capacidade de produção instalada na região~ 

III • operação de anvidades de rurismo e demais serviços na mesma ZLC; 

IV • exponaç.ào. 

Art::an·_· s~f~Õ-Íalt;l~ml;ãL)iJicad;~·os Interessados em obter a con.,.<!rsào\m 
rsenç.ào dos unpostos suspensos nos tem1os do an. 3°, quando se tratar d<!: 

I - baga!;.em 3companhada de VIaJantes. observados os limites fixados pd.l 
Sd:remna da Receita Fed~l. do Ministc!rio da Fazen~~ 

II - remessas postazs para o restante do Pais, nas condições determinadas 
pela lel:,TJ.Slação especifica. 

Art. S' - Excetuados os casos previSios nos artigos 3o e 4°, as mercadorias 
de proveniência cstrangeua. que sairem da ZLC pata o restante do País, estarão 
sujeitas i tnbutação no momento de sua internação, sendo tratadas, para efeitos fiscais 
e administraltvos, como importações nonnais. 

Art. 6• - As unportações de mercadorias destinadas â ZLC ficam sujeitas 
aos procedimentos norma1s de rrnportação, necessários ao desembaraço aduaneiro. 

Art. r - Os bens naciooais ou nacionalizados destinadas ã ZLC estarão 
isentos do únposto sobre Prodwos Industrializados, quando destinados âs at:i~es 
in<ficadas nos incísos do art. 3° desta Lei. 

sobre Produtos 
empregados na 

f\'- produiOS do.! pcrfuman:l. IO_LIC:lcjor e cosméric_os: 

\" ~ bcn$ fin.ais de in(onmuica; 

\'I - fumo e seus dc=n\'ados 

Art. 9" - O P<kkt" Exccuttvo regulamentara a apilcaçà" dos reg.imc-:; 
aduanctms <!SilCCim:> das 1ncrc.1dorias de provcmêncía estrange1ra dcsunadas â ZLC. 
l~u como os dos bens que- dela saírem. 

Art. 19- O Banco Centrai do B~sil eslabeiecer:a os procedime_~tos c::unbtats 
-~jilici~~f;·;~t~~ç~;e;iiZadas no âmbitõ-da:ZLC.- --------·-- · · -·----- ·-

Art. 11 ~ lJ turute global para as importações da zCc serâ determinado pelo 
Poder E~ecuttvo. confonne os cntenos aplicados em relação as dema1s Zonas de LI\ Te 
Comerc10 auronzadas a func1onar no Pais. 

Art. 12 - A ZLC de Otapaque será ãdminiStrildi -peiã S"uperiritCri"dênc1a da 
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

Parignfa ÚnicG. A organizaÇ<)o e o funcionamento da ZLC, e a adequação 
-das. esnunit:rs--m--sUFRAMA serão regujamentados pelo Poder Executivo. em 
consonância com o sistema adotado nas demais Zonas de Livre Comercio em operação 
na Região Nor1e do Pais. 

Art. 13 - As isenções e beneficios instítuiuu:. !JOr esta Lei valerão pelo (ll'3.ZO 

de W!tee cincoanos,acontarda 1mplantaç~o da.ZLC. 

Art. 14- Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 15- Revogam-se as disposições em contrario. 

. ;JiJSTIFICA.ÇÃO 

No Município de Oi~ue, ~tado do Amapâ. a atividade econõmica 
e bastante reduzida, furn:i31"!1enta_lmente em função da situação de isolamento emque se 
IÕcallza ~sse m~nicipio.r - - - - -

Esse quadro toma-se ainda mais grave pelo fã.to -de redUndar em 
desemprego fa,1dizaçào decorrentes da carincia de opomuridades de sustentação. 
fenõmenos q~á vem sendo observados naquela localidade. bem como nos vizinhos 
municipios. ao mesmo tempo em que a proximidade das :fronteiras internacionais 
possibilita a difusão do contrabando, ate como alternativa econõmica.. ainda que ilegal 
t lamentável 

Ct~~~Q_o~-~- ~º'-o~-~~~-:~~~~~~ a_ busca_ de 
aJ~Ç%I13n~. g~ ~J?o~~ili~ar ___!__manut_~ de? _4__~~~~~Q-~-~ ~-~ -
sustentação sócio-econõmica. 

- --- Insere-se, pois, o projeto ora proposto num processo de dinamizaç:ão 

Parágrafo Ünico - É concedido credito do Imposto 
Indusmalizados, relativo as matcnas pnmas e dc:mais insumos 
transfonnação industrial dos bens a que se refere o caput. ·--.. -~da atividade econômica de Oiapoque e região, com o advento de uma Zona de Livre 

Comêrcio, .a ser incentivado por meio da promoção de seu potencia.l comercial,. da 
prestação de serviços e da industrializaçáo de insumos regionais,. que, eenamente. se 

Art. 8" - Excluem-se dos beneficios fiscais assegw:ados por esta Lei, os: 

seguintes produtos: 

I -armas e munições; 

II - veicules de passagetros, exceto ambulâncias, carros funerários, carros 

celulares e jipes~ 

IU - bebtdas alcoóhcas, exceto as posições 2208.10 e 2208.90.0100, da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadonas; 

rCfleriiaeiil ãumCni:o_ãa_gtiiÇâõ QC-riQUCZoüza Sua fuíci'óregiãõ, -e- riO EstadO -do Amapá 

como um todo, aliviando a grave escassez-de emprego e de geração de receita fiscal 
que, neste momento, atingem pesa.damente o município e o Estado, 5CUl perspectiva de 
reversão. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. _Senador Sebastião Rocha. 

(À Comzssiio de AsSui:iOi}iconôm[cos - deCi$tio tenninativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N' 49, DE 1997 

Cna a Zona de Lzvre Comércio do Município do= 
Laranjal do Jan. Estado do Amapá, e da outras 
prOV1dérJCJaS, 

O CONGRESSO NACIONAL decreta. 

Art. I"- E criada a Zona de L('V"re Comercio- ZLC- de Lm;anjal d~}_3!"1, 
Estado do Amapá, a qual compreende a extensão mte~l do Mumcipio de mesmo 
nome 

Art. r - Fica instintido regtme fiscal espectai para a ZLC de Laranjal do 
Jari. defimdo nesta Lei. 

Parágrafo Único - Podem beneficiar-se do regime referido no caput deste 
anigo as empresas autorizadas a ope~a ZLC. - - -

Art. 3" - A entrada, na ZLC, de mercadorias de proveniéncLa estrangeira far
se-á com a suspensão do Imposto de importação e do Imposto sobre Produtos 
Indusmalizados, convertida em isenção, quando forem elas destmadas a: 

[- v~oda.!} aa mesnia ZLC. para conswno e uso dentro de seu perimetro~ 

H - benefidamenro e transformação industrial de matênas primas minerais e 
derri:ais origens exrrativas. bem como agricolas e da pecuária e pisctcu!tura 
consideradas a vocação local e_a capacidade de produção instalada na re!;.>lào; 

III- operação de atiVIdades de tunsmo e dema1s servtços na mesma ZLC~ 

IV - exportação. 

Art. 4"- Serão também habihtados os mteressados em ol.ltl!r a con\'ersào em 
isenção dtJS tmpostos suspensos nos temtos do .art. 3 .. , quando se trntar de. 

[ - bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites fixados pela 
Secretaria da Reccta Federal. do Ministêrio da Fazenda~ 

II - remessas pastais para o restante do P;ais, nas condições determinadas 
pela legislação especifica. 

Art. s-- Exceruados os casos previstos nos artigos 3° e 4 .. , as mercadorias 
de proveníência estrangeira. que saírem da ZLC para o restante do Pais. estai:fo 
sujeitas à tributação no momento de sua internação, sendo tratadas, para.efeiros fiscaÍs 
e administrativos., como importações normais. 

UI· bebidas alcoôlicas, exceto as posições 2208.10 e 2208.90.0100, da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias; 

IV- produtos de pcrfumuna. l~ucador c ~usmC:ticos. 

V - bens ftnaas de mfonn.111c.1: 

VI - fitmo e seus dcrivâdos 

Art. 9'' - O Podct Exccmivo rcgulamenrnci a aplicaçât) dos regimes 
aduanetros cs~c1ais d:~s merc:tdonas de provemCnct.a estrangeua dcslmadas :i ZLC. 
bem como os dOs bens que dela sairem 

Art. lO- O Banco <:-entrai do BrasJI estabelecerà os procec1tmentos C<lmbials 
aplica\'els as rransaçõc:s re.11iza?as no âmbtto da ZLC 

Art. ll • O limite global para as imponações da ZLC serâ determinado pelo 
Poder Execunvo, confonne os critérios aplicados em relação ãs demats Zonas de Livre 
Comêrcto autorizadas a funcionar no Pais 

Art.. 12- - A ZLC de Laranjal do Jari será administrada pela 
Supenntendência da Zona Franca de Manaus 4 SUFRAM A 

Parágrafo Único. A orgaruzação e o functuu ... otemo da ZLC, e a adequação 
das estruturas da SUFRAMA seroio reboulamentados pelo Poder E.xecutívo. em 
consonância com o sistema adotado nas demais Zonas de Livre Comércio em 0pe13çào 
na Região Norte do Pais. 

Art. 13- As isenções e benefictos mstituidos por esta Lei valerão pelo prazo 
de vime e cinco anos, a contar da tmplaru:ação da ZLC. 

Art. 14- Esta lel entrar.i em vigor na da.1a: da sua publicação 

Art. IS- Revogam-se as disposições em contrãno. 

JUSTIFICAÇ.:\0 

No Município de Laranjal do Jari, Estado do Amapi, tem ocorrido 
esvaztamento do comércio local, em função da diminuição da atividade econõmica da 
reg~ão. fundamentalmente dependente do Projeto Jari, ora em declínio. 

Esse-qünãrO··rômã-sC._ainêia· inais grave pelo fato de redundar em 
desemprego fave!ização e bandilismo decorrenles da carência de oportunidade. bem 
como nos vizinhos municípios. 

'• Consick:nndo a incerteza da continuidade do referido Projeto Jari. bem 
Art. 6• - As importações de mercadorias destinadas â ZLC ficam sujeitãs como sua fonna de relacionameÕto com a comunidade regional, no caso de uma 

aos procedimentos normais de importação, necessários ao desembãraço ãduanelró:-·-- --- e~eOruãftr.mSfeiã:ilCia-dO-C.OOtrole adO~o para oUtros entes ecciiiórWCOs.-naaocws

Art. 7" • Os bens nacionais ou' naciona:liz:ados destinadas à ZLC estarão 
isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando destinados àS ativldadCs --
indicadas nos incisos do art. 3° desta Lei. 

ou estrangeiros, toma~ urgente a busca de alternativas que visem poSSlõiiitar a 
mam!lenção do desenvolvimento da região e sua sustentação sõcio-econõmica. 

msere--se, pois. o projeto ora proposto nwn processo de dinamização 
P::adirafo Único - Ê concedido crêdito do 

Industrializados, relativo. às matérias primas e demais 
transformação industrial dos bens a que se refere o caput 

Imposto sobre Produtos da atividade econõmica de Laranjal do Jari e região, com o advento de_ wna Zona de 
insumos eJ?preg:ad9s na Livre Comêrcio, a ser incentivado por meio da promoção de seu potencial comercial, 

-di iú~est3:Çã0- de serviçáSC_da_iOOustnalização de insumos regionais, que. certamente, 
se refletir.! em aumento da geração de riqueza na sua microregião, e no Estado do 

Art. s- - Excluem-se dos beneficias fiscais assegurados por esta Lei, os Amapã como um todo, aliviando a grave~ de emprego e de geração de receita 
seguintesproduros: _____________ fiscaLque, __ neste_momento, atingem pesadamente o município e o Estado, sem 

perspectiva de reversão. 
I - armas e muni~ 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997. _Senador SebastiAo RoeU. 
I[ - veículos de passageiros, exceto ambulâncias, carros fuaer.írios. carros 

celulares e jipes~ ~ (À Comissiio de Assuntos Económicos- decisão terminativa.) 
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O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetas serão publicados e remetidos às co
missões competentes. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória 1?1.531-4, ado!ada em 
26 de março de 1997 e pubf!Cada no dia 27 do mesmo 
mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 24, 26, 57 e 
120 da Lei n2 8.666, de 21 de jtmho de 1993, que regu
lamenta o art. 37, XXI, da Constituição, institui nonnas 
para licitação e contratos da Administração Pública, e ao 
art. 15 da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e pennissão da 
prestação de serviços púbfJCOS". 

. De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Suplentes 

Edison Lobão 
RomeroJucá 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Titulares 

PFL 

Freitas Neto 
Joel de Hollanda 

PMDB 

Gerson Camat 
Carlos Bezerra 

PSDB 

José Serra Sérgio Machado. 

Bloco Oposição (PT/POT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Emitia Fernandes Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

José Carlos Aleluia 
Raul Belém 

PFL 

Robério Araújo 
Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) 

Geddel Vieira Uma 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB. 

Salvador Zimbaldi ltàmar Serpa 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

·, José Machado 
' 

Neiva Moreira 

PPB. 
Felipe Mendes Júlio Redecker 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 3-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo para recebimento de emen

das e para á Comissão Mista emitir o parecer sobre 
admissibilidade 

Até 1 Q-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-o Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.563-3, 
adotada em 26 de março de 1997 e publicada no dia 
27 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a inci
dência do imposto de renda na fonte sobre rendi
mentos de benefiCiários residentes ou domiciliados 
no exterior, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1 /89-CN, fica assim constituída a Comis~o Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a maténa: 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
Gilberto Miranda 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Titulares 

PFL 

Bernardo Cabral 
José Agripino 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSOB 

Beni Veras Coutinho Jorge. 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Eliseu Resende Betinho Rosado 
lberê Ferreira Átila Un:> 

Bloco {PMDBIPSDIPSL) · 
Geddel Vieira Lima José Luiz Clerot 
Eliseu Padilha Confúcio Moura 
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ESOa 
Alzira Ewerton Aécio Neves 

Bloco {PTIPDTIPCdoB) 

José Machado 

Paulo Heslander 

Neiva Moreira 

PTB. 

Duílio Pisanechi 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, fica 
estabelecido o seguinte calendário para a tramita-
ção da matéria: , . 

Dia 2-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 3-4-97- instalação da Comissão Mista 

. Até 12.4-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
admissibilidade · 

Até 10-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-4-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR.. PRESIDENTE {Antoni9 Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1..566-2, 
adotada em 26 de março de 1997 e publicada no dia 
27 do mesmo mês e ano, que "excepciona o contra
to celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econõmico e Social e a Companhia Docas do 
Rio de Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato 
dela decorrente•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Suplentes 

Gilberto Miranda 
Guilherme Palmeira 

Jáder Barbalh· 
Nabor Júnior 

Titulares 

PFL 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocínio. 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Artur da Tãvola Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Regina Assumpção 

Sebastião Rocha 

PTB 

Emitia Fernandes 

Titulares 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Rubem Medina Carlos Alberto Campista 
José Carlos Coutinho Aldir Cabral 

Bloco {PMDB/PSD/PSL) 

Geddel Vieira Uma 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB 

Paulo F~ijó Alexandre Santos. 

Bloco {PT/PDT/PC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PSB. 

Sérgio Guerra João Colaço 

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

Dia 2-4-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-4-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 12-4-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 10-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.570, ado
tada em 26 de março de 1997 e publicada no dia 27 
do mesmo mês e ano, que "disciplina a aplicação da 
tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera 
as Leis n"s 8.437, de 30 de junho de 1992, e 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2" da Resolução n" 
1189-CN fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida' de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Suplentes Titulares 

Bernardo cabra! 
José Bianco 

Jãder Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

Bello Parga 
João Rocha 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 
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PSDB 

José lgnácio Ferreira Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTJPSBJPPS} 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Jairo Carneiro 
MussaDemes 

Suplentes 

PFL 

Antônio Geraldo 
Paulo Gouvêa 

Bloco (PMDBIPSDIPSL} 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Cleret 
Confúcio Moura 

PSDB 

Aécio Neves Adroaldo Streck 

Bloco {PTIPDTIPC do 8) 

José Machado 

Valdemar Costa Neto 

Neiva Moreira 

PL 

LuizBuaiz 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 3-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até 12-4-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 1 0-4-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-4-97- prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Na presente sessão, deveremos proceder à elei
ção do Presidente e do Vice-Presidente do Instituto 
de Previdência dos Congressistas para o biênio 
97/99. . 

De acordo com o disposto no art. 60 do Regi
mento Interno, a eleição far-se-á por escrutínio se
creto e maioria de votos, presente a maioria também 
da composição do Senado. 

A Presidência esclarece que a eleição deveria 
ser feita com cédulas contendo a indicação dos car
gos a preencher. 

Uma vez que o sistema eletrônico de votação 
permite a identificação do cargo e do nome do con
corrente e mantém o sigilo do voto, atendendo, por
tanto, à exigência regimental, com a concordância 
dos líderes desta Casa, a Presidência propõe que a 
eleição do Presidente e do Vice-Presidente do IPC 
seja realizada pelo sistema eletrônico de votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a proposta 
queiram permanecer sentados. {Pausa.} 

Aprovada. 
Passa-se, assim, à eleição do Presidente do 

Instituto de Previdência dos Congressistas, através 
do sistema eletrônico de votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar, pressionan
do primeiro o voto - SIM,. NÃO ou abstenção - e, 
posteriormente, a senha. 

Podem votar de qualquer lugar, não há proble-
ma. 

Estamos votando agora para Presidente; pos
teriormente, para Vice-Presidente. {Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Távola - BeiJo Parga - Bernardo Cabral -
Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares -
Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião 
Amin- Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda- Gilvam Borges- Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena- I ris Rezende- Jáder Barbalho- Jef
ferson Peres - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda- Josaphat Marinho- José Alves- José 
Bianco - José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira 
- José Fogaça - José Roberto Arruda - José Serra 
- Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos -
Leomar Quintanilha - Lucídio Portella - Lúcio Alcân
tara- Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior 
- Ney Suassuna - Osmar Dias- Ramez Tebet
Regina Assumpção - Roberto Freire - Roberto Re
quião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Se
bastião Rocha - Valmir Campelo - Vilson Kleinü
bing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

Está encerrada a votação. Vou proclamar o re
suHado: 

Votaram SIM 55 Srs. Senadores; não houve 
votos contrários. 

Houve 4 abstenções. 
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Proclamo eleito Presidente o Senador Edison 
Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação para Vice-Presidente. 

Os Srs. Senadores já. podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - · Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Távola - Bello Parga - Bernardo Cabral -
Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Epitácio Cafeteira - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Raviano Melo - Fran
celina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gil
berto Miranda - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- lris Rezende - Jáder Barbalho ..: Jefferson Peres -
João França - João Rocha - Joel de Hollanda..: Jo
saphat Marinho - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra - José Eduardo Vieira -José Fogaça 
- José Roberto Arruda .:.. José Serra- Júlio Campos 
- Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintani-
lha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara 
- Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Ra
mez Tebet - Regina Assumpção - Roberto Freire -
Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Uma - Sebastião Rocha - Valmir Campelo - Vilson 
Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Todos os Srs. Senadores já votaram? O Senador 
Vilson Kleinübing deseja votar? O Senador José 
Serra já votou? Primeiro o voto, depois a senha. 
(Pausa.) 

Vou encerrar a votação. (Pausa.) 
Está encerrada a votação. Vou proclamar o re-

sultado: 
Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NÃO 2. 
Houve 6 abstenções. 
Proclamo eleita Vice-Presidente a Deputada 

Simara Ellery. . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Conforme deliberado pelo Plenário, vamos passar 
à votação do Corregedor, e o candidato é o nobre 
Senador Romeu Tuma. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau~.) 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Távola- Bello Parga - Bernardo Cabral -
Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares -

Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião 
Amin - Fernando Bezerra - Aaviano Melo - France
lina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena - lris Rezende - Jáder Barbalho - Jef
ferson Peres - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - José Alves- José Bian
co - Jose Eduardo Outra - José Eduardo Vieira -
José Fogaça - José Roberto Arruda - José Serra -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha 
- Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bor Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Ramez 
T ebet - Regina Assumpção - Roberto Freire - Ro
berto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ro
naldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Ma
chado - Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar a 
votação~ (Pausa.) 

Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado: 
Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e NÃO, 1. 
Houve 03 abstenções. . 
Foi ai:lrovado o nome do Senador Romeu 

Tuma para Corregedor. 
O SR. PEDRO SIMON ..:. Sr. Presidente, não 

funcionou aqui, mas sou a favor do Senador Romeu 
Tuma. 

Peço desculpas, mas ainda sou leigo neste sis
tema. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Vou constar o voto de V. Ex!' em Ata. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se à eleição dos Corregedores Substitutos. 
Infelizmente, serão três escrutínios. 

O ·primeiro é o Senador Ramez Tebet. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares
Artur da Távora- Bello Parga - Beni Varas - Ber
nardo. Cabral - Carlos .Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Élcio Alvares -
Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião 
Amin - Fernando Bezerra- Aaviano Melo- France
lino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena - I ris Rezende - Jáder Barbalho - Jef
ferson Peres - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
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JoSé Bianco - José Eduardo Outra - José Eduardo 
Vieira- José Fogaça- José Roberto Arruda- Júnia 
Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara- Ma
rina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez 
Tebet- Regina Assumpção- Roberto Freire- Ro
berto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Valmir 
Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRES.IDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Senador Pedro Simon, aperte o botão antes e, de
pois, a senha. (Pausa.) 

Se todos os Senadores e Senadoras já vota-
ram, vou encerrar a votação. (Pausa.) 

Encerrada a votação. 
Vou proclamar o resultado. 
Votaram SIM 58 Srs. Senadores; não houve 

votos contrários. 

bet. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 61 votos~ 
Foi aprovado o nome do Senador Ramez Te-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Passa-se à votação_ do 22 Corregedor Substituto. 

O Senador Joe(de Hollanda é o candidato. 
Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa.) 

_ (Procede-se à votação.) 
VOTAM QS SRS. SENADORES: 
Abdíás Nascimento - Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
"Artur da Távola - BeiJo Parga - Beni Veras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Élcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Femandó Bezerra -
Aaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda -
Gilvam Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo Napo
leão- Humberto Lucena- I ris Rezende- Jáder Bar
balho - Jefferson Peres ~ João França - João Ro
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho - José Bianco -José Eduardo Outra- Jose 
Eduardo Vieira - José Fogaça - José Roberto Arru
da- Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Cam~ 
·- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Porteira 
-·Lúcio Alcântara- Marina Silva- Marluce Pinto
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na Assumpção - Roberto Freire - Romero Jucá -
Romeu· Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Ma-

coado - Valmír Campelo - Vilson Kleínübing - Wal-
deck Omelas. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Primeiro, apertem o botão; depois, a senha. 

Sel)ador Arruda, V. Ex- não deseja votar? 
· Senador João França, V. Ex- não deseja· vo-

tar? 
Senador José Serra ... Senador Romero Jucá .. 

Senador José Serra ..• 
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou 

encerrar a votação. 
Encerrada a votação. 
O Senador Eduardo Suplicy votará na outra 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se à votação. 
Votaram SIM 62 Srs. Senadores; nenhum voto 

discordante. • . 
Houve 3 abstenções. 
Total: 65 votos. 
Aprovado o nome do Senador Joel de Hollanda 

. O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
gostaria de assinalar meu voto "sim", porque não 
houve tempo para o voto eletrônico. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Como a votação é secreta, a Mesa não pode assi
nalar o voto de V. Ex&. 

Passa-se à última votação, que é a do 32 Cor
regedor Substituto, Senador Lúcio Alcântara . 

. -.· Os Srs. Senado~ já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto

nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Artur da Távola - BeiJo Parga - Beni Veras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - EmRia Fernan
des - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra - Aaviano Melo - Francelina Pereira 
- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -
Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilhenne Pal
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris 
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira 
- José Fogaça - José Roberto Arruda - Júnia Mari
se - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy 
Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Marina 
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Jú
nior- Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias 
- Pedro Simon - Rarnez Tebet- Regina Assumpção 
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- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá 
- Romeu Tu ma - Ronaldo Cunha Uma- Sérgio Ma-
chado- Teotõnio Vilela Filho- Valmir Campelo
Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Vou encerrar a votação. 
Primeiro o botão, depois a senha, Senador 

Onofre Quinan. 
Senador Guilherme Palmeira, Alagoas não 

quer votar? Primeiro o voto, depois a senha. 
O Senador Guilherme Palmeira já votou. Vou 

encerrar a votação. 
Encerrada a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) · 

-Votaram SIM 65 Srs. Senadores; e NÃO, 1. 
Houve 3 abstenções. 
Total: 69 votos. 
Aprovado o nome do Senador Lúcio Alcântara. 
Declaro, assim, empossados os Senadores 

Romeu Tuma, Corregedor; Ramez Tebet, Primeiro 
Corregedor Substituto; Joel de Hollanda, Segundo 
Corregedor Substituto; e Lúcio Alcântara, Terceiro 
Corregedor Substituto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N2 110, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n2 11 o, de 1994 (n2 1.339/91, 
na Casa de origem), que concede adicional 
de periculosidade aos carteiros, a"erando q 
art. 193 da Consolidação das Leis do Traba
lho, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n2s 260, de 
1994, e 614, de 1996, das Comissões 

- de Assuntos Sociais; e 
- de Constituição, Justiça e Cidadania 

(nos termos do Requerimento n2 742, de 
1995, de audiência). 

(Em virtude de adiamento) 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa do dia 20 de fevereiro ú"imo, quando 
teve a sua votação adiada para hoje. 

Assim, passa-se à votação do projeto, em tur
no único. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
nobre Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en· 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, estamos agora 
examinando o item 1 da pauta, que cuida do Projeto 
de Lei da Câmara n2 110, para concecter adicional 
de periculosidade aos carteiros, ~arando, conse
qüentemente, o atual art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, ora em vigor. 

Sr. Presidente, essa é uma matéria da maior 
importância Tanto V. Ext corno eu fomos Ministro 
de Estado das Comunicações e sabemos da impor
tância que os carteiros têm e do serviço que prestam 
a todos aqueles que vivem na sociedade brasileira. 

As encomendas, as cartas ou os telegramas, 
que no passado chegavam com dificuldade - ou às 
vezes nem chegavam -, hoje chegam. A tal ponto 
que, quando eu era Ministro das Comunicações, a 
instituição brasileira mais respeitada, de acordo com 
pesquisas de opinião pública, era justamente a Em
presa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela pon
tualidade de seus serviços. 

Ora, Sr. Presidente, alguns argumentam que o 
trabalho dos carteiros não tem periculosidade. Eu di
rei que tem. Quantos deles, pelo Pais afora, são ob
rigados a escalar, às vezes, em situações diffceis, 
morros, sopés de montanhas, atravessar alagadiços, 
enfrentar dentadas de cachorros, enfim, toda espé
cie de perigos e de riscos, não só para a pessoa 
como também para a própria vida humana? 

Acham alguns outros que, no âmbito das suas 
atribuições, o próprio Ministério ou a própria ECT te
riam condições de estabelecer, em negociação inter
na, as circunstâncias em que se daria ou não o adi
cional. Prefiro dizer que a hora e o momento são 
este, de o Senado reconhecer o trabalho prestigioso, 
sacrificado, diutumo daqueles que, estando choven
do ou fazendo sol, tendo trovoadas ou geadas, ca
minham, de porta em porta, em toda comunidade 
brasileira, para levar as mensagens, para trazer o 
proQresso, para trazer as correspondências que 
unem as pessoas nos mais diversos rincões do País 
e, por que não dizer, do mundo. Andar de bicicleta, 
por exemplo, Sr. Presidente, numa cidade'·corno o 
Rio de Janeiro, São Paulo ou corno qualquer outra 
com tantos e tantos veículos pelas ruas é, a meu 
ver, periculosidade. "Penso que são hOmens que se 
expõem ao risco e que merecem e5se reconheci· 
mento por parte do Senado Federal. · 
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Por isso, em sã consciência, Sr. Presidente, 
quero dizer, como Líder do PFL, que recomendo à 
minha Bancada o voto 'sim'. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para encaminhar a votação, o Senador Ney Suas
suna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, além de todas,essas informações que o 
Senador Hugo Napoleão -nos deu, ainda temos duas 
razões adicionais. Não bastassem todas essas, ain
dà há o problema de o carteiro carregar um grande 
peso. Hoje, 15% dos carteiros estão com problema 
de coluna. E, nas grandes cidades, são inúmeros os 
assaltos, às vezes com ferimento e até perda de 
vida. 

Por todas essas razões, e por achar que é de 
justiça, o PMDB recomenda o voto 'sim'. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
Posteriormente a darei ao Senador Vafmir Carnpelo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco\PT
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, 
acredito que o encaminhamento feito pelo Senador 
Hugo Napoleão, inclusive como ex-Ministro das Co
municações, um homem que conhece, talvez melhor 
do que cada um de nós aqui, a realidade do trabalho 
dos carteiros, seja mais do que sufiCiente para que o 
Senado da República vote, na sessão de hoje, favo
ravelmente a esse projeto. 

Esse projeto foi aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais e veio ao Plenário em 1995; hou
ve, então, um requerimento para que recebesse o 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. Foi submetido àquela Comissão, recebeu,p · 
parecer favorável do Senador Antonio Carlos Vala
dares e foi aprovado por unanimidade. O projeto 
veio ao plenário há um mês, foi adiado e acredito 
que, neste momento, está perfeitamente maduro 
para que seja votado pelo Plenário do Senado. 

Nesse sentido, a liderança do Bloco, assumin
do como seus os argumentos apresentados pelo Se
nador Hugo Napoleão, Líder do PFL, e pelo Senador 

Ney Suassuna, líder do PMDB, encaminha favora
velmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Vai mi r Campelo. 

O Senador Antonio Carlos Valadares só pode
rá falar como Relator. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trata-se de um 
projeto trél'nqüilo e que faz justiça a uma categoria 
simpática à comunidade, a uma categoria por todos 
nós respeitada, que é a dos carteiros. 

Esse projeto é tranqüilo porque já mereceu a . 
aprovação da Câmaia -dos· DepUtados; é um projeto 
tranqüilo porque foi considerado constitucional e 
dentro das normas jurídicas pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Esse projeto faz 
justiça social a esse segmento, a essa classe de ho
mens e mulheres que trabalham nas ruas noite e 
dia, correndo até mesmo risco de vida. 

Por t4do isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, o PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, enca
minha favoravelmente à aprovação desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra, pelo PSDB, o Senador Osmar 
Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, sem repetir os argu
mentos, que já foram muitos e convincentes, o 
PSDB encaminha o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Valada
res, Relator da matéria. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
coiPSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, se o que buscamos 
nesta Casa é agir com espírito de justiça, a aprova
ção deste projeto constitui, de forma consciente, so
lidária, o reconhecimento ao carteiro pelos inestimá
veis serviços prestados à comunidade, notadamente 
nos centros urbanos mais adiantados, onde a violên
cia está campeando. Apesar dos reclamos da sacie-

. dade, freqüentemente estamos a assistir atos, co
metidos de forma incompreensível e violenta, contra 
esse profissional, que merece de todos nós o maior 
respeito. 

Este projeto, oriundo da Câmara dos Deputa
dos, teve como autor o ilustre Deputado Fernando 
Carrion e tem como objetivo garantir ao carteiro, no 
exercício de sua nobilitante atividade profissional, o 
pagamento do adicional de periculosidade decorren-
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te das condições de risco à integridade física a que 
está exposto. 

Submetido à Comissão de 'Assuntos Econõmi
cos, o projeto teve parecer favorável da lavra do 
eminente Senador Coutinho Jorge, aprovado por 
unanimidade naquela Comissão e também na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Queremos crer, Sr. Presidente, pelos pronun
ciamentos feitos anteriormente a minha fala, todos 
favoráveis e apresentando argumentos irrefutáveis 
sobre a oportunidade deste projeto, que ele será 
aprovado por unanimidade, como disse no início do 
nosso pronunciamento, fazendo, assim, justiça à 
carreira do carteiro. 

. O inciso XXIII do art. 79- da Constituição Fede
ral estabelece que são direitos dos trabalhadores ur
banos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social, o adicional de remuneração 
para as atividades penosas, insalubres ou perigo
sas, na forma da lei. 

Muito embora a Constituição Federal seja taxa
tiva em estabelecer, de forma geral, para a periculo
sidade o adicional de remuneração para as ativida
des penosas, insalubres ou perigosas, era preciso 
uma lei que fixasse essa obrigatoriedade. 

Assim, Sr. Presidente, encaminhando como 
Relator esta matéria, peço aos nobres Pares que vo
tem favoravelmente, pois tenho absoluta certeza de 
que estamos fazendo a maior justiça aprovando-a. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-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 o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
tfl110, DE 1994 

(N111.339J91, na Casa de origem) 

Concede adicional de periculoalda
de aos carteiros, alterando o arL 193 ela 
Consolidação elas Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decretà: 
Art. 12 O art. 193 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação para o caput e acrescido do § 32 : 

"Ar!. 193. São consideradas atividades 
ou operações perigosas, na forma da ragu-

lamentação aprovada pelo Ministério do Tra
balho, aquelas que sejam exercidas em con
tato permanente com inflamáveis e explosi
vos, ou em condições de risco à integridade 
física do trabalhador. 

§ 32 - O exercício da atividade de car
teiro dá ao trabalhador o direito ao adicional 
a que se refere o§ 12 deste artigo." 

Ar!. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem2: 

REQUERIMENTO N2 221, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 221, de 1997, do Senador Eduardo 
Suplicy e outros senhores Senadores, solici
tando, nos termos regimentais, a convoca
ção do Senhor Ministro de Estado da Fazen
da para prestar esclarecimentos perante o 
Plenário desta Casa a respeito das negocia
ções entre o Banco Bamerindus S.A. e o 
Banco Hongkong and Shangai Banking Cor
poration. 

Em votação o requerimento. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
encaminhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, desejo apenas ressaltar a impor
tância dos esclarecimentos que o Sr. Pedro Malan, 
Ministro da Fazenda, deverá prestar ao Plenário do 
Senado com respeito ao que aconteceu com o Ban
co Bamerindus, cujo controle acionário, já com a Ins
tituição sob intervenção do Banco Central, foi passa
do para o Banco Hongkong and Shangai Banking 
Corporation, uma das maiores instituições financei
ras estrangeiras. Isso foi possibilitado por meio de 
recursos do Proer, com taxas de juros menores do 
que as de mercado e com parcial renúncia fiscal. 

Faz-se necessário que venhamos, nesta opor
tunidade, conhecer tudo aquilo que tem ocorrido 
com o Proer, os precedentes com o Banco Nacional, 
Banco Econõmico, demais instituições, mas sobretu
do agora com o Bamerindus, especialmente porque 
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a própria Caixa Econômica Federai está absonlendo 
ativos do Bamerindus. Por outro lado, pela primeira 
vez, um grande banco importante no varejo, com 
inúmeras agências não apenas no Estado do Para
ná e vizinhos, mas em todo o Brasil, passa a ter boa 
parte do seu controle transferido para uma institui- . 
ção estrangeira. 

É muito importante que os Senadores tenham 
esclarecimentos completos do Ministro da Fazenda, 
que obviamente poderá aqui se fazer acompanhado 
do Presidente do Banco Centrai e do Presidente da 
Caixa Econômica Federal. 

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

Os Srs. Senadores que o aprovan:J queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a comioca-

ção do Ministro. . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-nem 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 258, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172,1, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 258, de 1995, de auto
ria do Senador Lauro Campos, que cria área 
de livre comércio em Brasília, Distrito Fede
rai, tendo Parecer proferido em Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Eco
nômicos, Relator. Senador Valmir Gampelo, 
favorável com emenda que apresenta. 

(Em virtude de adiamento) 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 

do dia 20 de fevereiro, quando teve sua discussão 
adiada para hoje. 

Assim, passa-se à discussão, em conjunto, do 
projeto e da emenda 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 233, DE 1997 

~"'nhor Presidente, 
r-. ... s termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n2 258, de 1995, a fim de que refe
rida proposição seja reexaminada pela Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Justificação 

Peço reexame desta proposição, pela Comis
são de Assuntos Econômicos, tendo em vista que 
farei sugestão ao Relator da matéria visando à inclu
são do Estado de Goiás na área de livre comércio a 
ser criada em Brasília. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997- Sena
dor Onofre Quinan. 

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

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô

micos. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 4: 
Primeiro dia de discussão, em primeiro 

turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 64, de 1995, de iniciativa do Senador 
Osmar Dias e outros Srs. Senadores, que 
dá nova redação ao inciso XXIX do art. ?2 e 
revoga o art. 233 da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer favorável, sob n2 542, de 
1996, da Comissão · . 

- de Constituição, Justíça e Cidadania, 
vencidos os Senadores José Eduardo Outra, 
Pedro Simon e Antonio Carlos Valadares. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no l;ut. 358 do Regimento Inter
no a matéria constará da Ordem do Dia durante cin
co' dias úteis consecutivos em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas por um t~r
ço, no mínimo, da composição do Senado. Ass1m, 
transcorre hoje o primeiro dia da discussão. 

Em discussão a proposta, em turno único. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 

palavra para um esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Osmar Dias. 
. O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para um e~
clarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, queria consultar V. ExB se essa matéria que 
foi entregue agora, o· Projeto de Lei da Câmara n2 

48, vai ser votada hoje ainda; o que define os crimes 
de tortura. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento votaremos nesse minuto, após 
essa discussão, e a matéria será votada amanhã, 
inadiavelmente, para a qual peço a presença dos 
ilustres Srs. Senadores. 
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. O SR. OSMAR DIAS - Não será votada hoje, 
só amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Só amanhã. 

O SR. OSMAR DIAS - É a que está em regi
me de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O projeto, só amanhã. Agora, votaremos o requeri
mento. 

O SR. OSMAÀ DIAS - Sr. Presidente, como 
essa emenda à Constituição que apresentei ficará 
ainda cinco dias pára discussão, aproveitando evi
dentemente a importância desse assuntos que vai 
ser votado posteriormente, deixo para discutir em 
o~ro dia a minha emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Obrigado a V. ExA pela colaboração com o Senado 
em matéria tão importante. A discussão vai prosse
guir na próxima sessão deliberativa-do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação final, que, nos termos 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cuntiã Lima. 

É lida a seguinte: 

PARECER~ 101, DE 1997 
(D~ Comissão Diretora) 

Redaçáo Final do Projeto de Lei da 
Câmara n2 110, de 1994 (n2 1.339, de 
1991, na casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Cãmara n2 110, de 1994 (n2 
1.339, de 1991, na Casa de origem), que concede 
adicional de periculosidade aos carteiros, alterando 
o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
propondo alterações redacionais, em obséquio à 
técnica legislativa. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de abril de 
1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente
Geraldo Melo, Relator_,.. Júnla Marise - Ronaldo 
Cunha Uma - Lucídio Portella ~' 

ANEXO AO PARECER N2101, DE 1997. 
'· 

Dá nova redação ao caput do art.: 
193 da Consolidação das Leis do Traba
lho - CL T, e concede adicional de pericu
losidade aos carteiros. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O caput do art. 193 da Consolidação 

das Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei n2 5.452. de 12 de maio de 1943, passa a vigorar 
com a seguinte redação: · 

"Ait. 193. São· consideradas atividades 
ou operações perigosas, na forma da regu_
lamentação aprovada pelo Ministério do Tra~ 
balho, aquelas que sejam exercidas em càn
tato permanente com inflamáveis e explosi
vos, ou em condições de risco à integridade 
física do trabalhador.· 

Art. 22 O exercício da atividade de carteiro dá 
ao trabalhador o direito ao adicional a que se refere 
o art. 193, § 12, da Consolidaçãq das Leis do Traba
lho-CLT. 

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

Ar!. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr2 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 234, 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 Lei da Câmara n2 110, de 1994 
(n2 1.339/91, na Casa de origem), que concede adi
cional de periculosidade aos carteiros, alterando o 
art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1997- Sena
dor Antonio Carlos Magalhães. 

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

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. . : . . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarloS Mágalhães) 

-Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2 
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231, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei da Càmarâ. n• 48, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

-Volta-se à lista de oradores inscritos. 
Com a palavra o Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITAC/0 CAFETEIRA PRO
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICA
DO POSTERIORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Epifácip Ca
feteira, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Romeu Tuma. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador·Casildo Malda
ner. (Pausa.) · 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 
{Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Abdias .Nasci
mento. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Bianco. 

O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, gostaria sinceramente de estar ocupando a 
tribuna para enaltecer algum feito do Governo do 
meu Estado, mas, ao contrário, sou forçado a pedir 

a compreensão das Sr"s e dos Srs. Senadores para 
tratar de um assunto localizado, paroquial, que atinge 
diretarnente os interesses do meu Estado, cujo povo 
concedeu-me o direito de acesso a esta tribuna. 

Lamentavelmente, sinto-me no dever de co
mentar um fato. Não s~trata absolutamente de mera 
especulação, mas de fato ocorrido no âmbito do Go
verno de Rondônia que, sob todos os aspectos, é do 
mais condenáveis. Refiro-me Sr!!s e Srs. Senadores, 
a verdadeiro assalto aos cofres públicos praticado, 
da forma mais sorrateira, pelos assessores do Go
vernador Valdir Raupp. 

O fato, que já é do domínio público, pois é ob
jeto de ação popular impetrada pelo Sr. Eduardo 
Valverde, membro da Executiva Regional em Ron
dônia, originou-se em decisão de agentes do Gover
no do Estado de proceder à divulgação de campa
nhas publicitárias e educativas. Até aí, aplausos pela 
decisão. Ocorre, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, que o valor destinado à campanha foi de nada 
menos que R$2 milhões 970 mil. Trata-se de um 
verdadeiro disparate! 

Infelizmente o absurdo não pára por aí. O Go
verno, argumentando urgência em alertar para os 
perigos da Aids, resolveu dispensar os atos licitató
rios, mesmo estipulando o valor dos serviços em 
quase R$3 milhões. E pior: decidiu contratar uma 
empresa recém-criada - para ser exato, em 23 de 
outubro do ano passado - uma firma individual, com 
capital de apenas R$12 mil, em nome do Sr. Sales 
Brandão dos Santos, que nada tem a ver com o 
ramo publicitário, pois, pasmem V. Ex!s, até recente
mente, o titular dessa empresa exercia a função àe 
vigia em empresa de segurança estabelecida em 
Porto Velho. 

Chego a acreditar que deveríamos remeter 
esse caso para análise da CPI dos Precatórios uma 
vez que os nossos colegas membros daquela Co
missão, a esta altura, estão especializados em "la
ranjas•. 

Absolutamente evidenciado está que esse neo
publicitário e sua empresa estão se prestando ao 
papel de "laranjas" de algum ou alguns agentes do 
Governador, pois somente assessores muito gra
duados têm o poder de comprometer tão alta soma 
do dinheiro público e, ainda, dispensar licitação para 
contratar a realização dos serviços. 

A toda essa barbaridade, acrescenta-se o' fató 
de que a campanha publicitária não foi executada, 
não houve divulgação nenhuma sobre a AIOS e, 
mesmo assim, foi efetuado um;pagamento de quase 
R$1 milhão à empresa. 
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Ora, Sr"s e Srs. Senadores, existem no Estado 
diversas empresas especializadas no ramo de publi
cidade, mas o Governo decide em favor de uma em
presa sem nenhum preparo para o mister, esta não 
executa os trabalhos contratados, mas recebe exa
tos R$899.515,87 e, com certeza, receberia os R$2 
milhões 970 mil, não fosse a decisão incontingente, 
mediante liminar, do Juiz da Vara da Fazenda Públi
ca, Dr. Sansão Batista Saldada, determinando a 
imediata suspensão de outros pagamentos. 

Não tenho nenhuma dúvida de que se trata de 
um caso de polícia~ Além de se constituir em assal
to, é uma afronta ao póvo do meu Estado, afronta à 
combalida economia de Rondônia, além de demons
trar a completa ausência de respeito às prioridades 
da população. Enquanto os cofres públicos são inex
plicavelmente subtraídos eni R$900 mil, o Governo 
Estadual sofre o constrangimento de ver um de seus 
mais importantes hospitais, o Centro de Medicinas 
Tropicais, ter seu funcionamento quase paralisado 
por decisão do Conselho Regional de Medicina, 
CRM, que, em decisão corajosa, orientou os médi
cos para ali não exercerem suas funções, em razão 
das péssimas condições, inclusive higiênicas. 

Compete exclusivamente a S. Ex-, o Sr. Gover
nador Valdir Raupp, a tarefa de dar uma satisfação 
ao povo rondoniense e às autoridades estaduais e 
federais sobre o caso. O mínimo que se espera do 
Sr. Governador, e com urgência, é o completo escla
recimento do fato, a devida punição dos culpados e, 
principalmente, a recuperação do dinheiro desviado. 

Esse roubo de quase R$1 milhão constitui tam
bém uma agressão a todo o funcionalismo público 
estadual, que continua com seus vencimentos atra
sados, apesar dos empréstimos da ordem de R$120 
milhões havidos pelo Estado junto ao Tesouro Na
cional e apesar dos recursos recebidos em razão do 
início da privatização da Cerno, que chegam a R$35 
milhões. 

Esse assalto é um descaramento para com os 
agricultores, que sofrem com as péssimas condições 
das estradas e pontes. Traduz falta de respeito e ir
responsabilidade para com a segurança da popula
ção, que vê sua valorosa Polícia Militar sem viatu
ras, sem combustível, com escassez de fardamen
tos, utilizando armamento obsoleto e cujo contingen
te está reduzido ao mínimo, de acordo com recentes 
declarações do Comandante-Geral Coronel Evanildo 
Abreu. Afirmou o Comandante Abreu que 9 efetivo 
da PM de Rondônia não chega a 4 mil policiais, 
quando o necessário seriam 8 mil. Situação seme
lhante se dá com relação à Polícia Civil, que somen-

te continua prestando seus inestimáveis serviços em 
razão do profissionalismo e da dedicação de seus 
servidores. 

Enfim, Sr% Srs. Senadores, o fato de que es
tou tratando é um desrespeito a todos os contribuin
tes rondonienses, que recolhem seus impostos na 
expectativa de que os mesmos sejam aplicados para 
melhoria da qualidade de vida de todo o povo do Es
tado. 

Reafirmo, nesta oportunidade, a necessidade 
de que o Governador Valdir Raupp diga, com clare
za, quais providências serão adotadas a respeito de 
mais ~ssa lamentável ocorrência. Mais essa, repito, 
porque outros casos similares já se deram nesse 
Governo. Apenas para citar um exemplo, reporto-me 
ao triste e famigerado desvio de recursos da meren
da escolar. Vejam, Sr"s e Srs. Senadores, não res
peitaram sequer o dinheiro destinado à aquisição de 
alimentação pára os nossos estudantes. Esse fato 
foi, inclusive, objeto de matéria da Revista Veja. No
ticiou aquele semanário que o Governo adquiriu 
frango a R$3,25 o quilo, quando o preço de mercado 
não passava de R$1 ,00. 

Aliás, quero· perquirir do Sr. Governador quais 
as providências por ele determinadas a respeito des
se caso do frango, pois, já transcorrido mais de um 
ano, não se tem notícia de punição administrativa al
guma. 

Aproveito também para perguntar ao Ministério 
Público Federal e ao Ministério Público Estadual, as
sim como me dirijo ao Ministério da Educação, por 
intermédio da FAE, que tipo de providências foram 
por essas instituições adotadas. Chegou-se a algu
ma conclusão? Gostaria também de saber do Tribu
nal de Contas do meu Estado informações a respei
to daquele desmando administrativo. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, quero regis
trar que ficarei bastante honrado se souber a atitude 
da Assembléia Legislativa de Rondônia ante mais 
esse lamentável episódio. Afinal é ao Poder Legisla
tivo que cabe constitucionalmente o direito e o dever 
de fiscalizar os atos do Poder Executivo Estadual e 
é muito grave o fato, porque estava programado o 
deSvio de uma fortuna de R$3 milhões dos cofres do 
nosso Estado, sendo que, efetivamente, R$900 mil 
se esvaíram. 

Quem são os responsáveis? Novamente ficará 
por isso mesmo? A Polícia não será chamada a 
atuar no caso que é tipicamente de sua competên
cia, por tratar-se de assalto inquestionável, certa
mente praticado por uma quadrilha? Será que nova
mente o Governador Valdir Raupp se omitirá frente a 
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tão grave ocorrência? Não será ainda dessa vez que 
se dará um basta ao descara~nento, colocando na 
rua e na cadeia os saqueadores? 

A minha esperança. Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. 
Senadores, é de que, enquanto estou procedendo 
ao presente registro desta tribuna, o Sr. Governador 
já tenha tomado as mais enérgicas providências que 
o caso requer, pois, afinal de contas, o fato ocorreu 
já há algum tempo, sendo até objeto de ação judi
cial. Entretanto, caso isso não tenha ocorrido ou não 
venha a ocorrer urgentemente, creio ser do meu de
ver alertar o Sr. Governador Valdir Raupp de que se 
arrisca S. Ex" a pertler sua credibilidade e sua auto
ridade perante o povo e as autoridades estaduais e 
federais, o que, acredito, acarretará, no mínimo, in
calculáveis dificuldades quanto ao pleito de novos 
recursos da União. 

Estarei no aguardo das providências de quem 
de direito. Tenho por filosofia acreditar nos homens 
e nas instituições. Confio no Poder Judiciário, na sua 
competência e na sua independência, a quem, de 
resto, o caso já está entregue. 

Muito obrigado. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma breve comunicação. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela Liderança do PFL. 
O SR PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 

a palavra, para uma breve comunicação, ao Sena
dor Leomar Quintanilha; em seguida, concederei a 
palavra ao Senador Romero Jucá. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, é to
mado por uma alegria incontida que assomo à tribu
na neste fim de tartle, para trazer uma notícia a esta 
Casa e aos meus nobres Pares do resultado parcial 
do esforço que está sendo feito pelo Governo do Es
tado, Bancada de Parlamentares do Estado, Banca
da de Parlamentares da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal para organizar a economia do 
Estado do Tocantins. 

É com alegria, Sr. Presidente, que anuncio que 
no próximo dia 7 estará adentrando o território to
cantinense um comboio que, se perfilado na rodovia, 
certamente teria uma extensão de quase três quilô
metros, transportando equipamentos rodoviários fi
nanciados pelo Eximbank do Japão. 

Esse financiamento teve a participação do Es
tado num percentual de 15% e do banco japonês de 
85% • Trata-se de um investimento para o Estado do 
Tocantins, cujo território supera a casa dos 278 mil 

quilómetros quadrados de terras férteis, de clima fa
vorável, propicio à produção de grãos e de alimen
tos, à organização de uma agroindústria forte e pu
jante. Esses investimentos poderão vir a solucionar 
não só os problemas da economia do nosso Estado, 
mas também a dar uma contribuição eficaz e definiti
va ao fortalecimento da economia brasileira. 

Por certo, as máquinas que o Governador Si
queira Campos agora leva ao Estado do Tocantins 
vão proporcionar à população de diversos municí
pios isolados um deslocamento fácil, numa interco
municação com os demais municípios do Estado. 

As rodovias poderão perrnitir ainda, em em
preendimentos ali instalados basicamente na área 
da agricultura e da pecuária, que produtores do To
cantins levem a custo mais baixo para suas proprie
dades os insumos de que necessitam para o desen
volvimento da sua atividade. Melhor do que isso, Sr. 
Presidente, poderão permitir a esses produtores es
coar a sua produção e buscar mercados a preços 
competitivos. 

t-s rodovias que certamente essas máquinas 
construirão no Estado, entrecortando-o todo de Nor
te a Sul, de Leste a Oeste, integrarão as diversas re
giões produtivas e permitirão, enfim, que o Tocantins 
possa, nesse esforço extraortlinário, organizar sua 
economia e se transformar, efetivarnente, num Esta
do pujante e economicamente independente. 

FICO feliz, Sr. Presidente, em poder participar 
desse esforço conjunto e dessa extraordinária vitória 
que Tocantins alcança. É como se acontecesse uma 
verdadeira sacudidela no Estado, que, mórbido, es
tava à espera de ações como a que o Governo Si
queira Campos vem implementando no nosso Esta
do, trazendo, de forma inequívoca, o desenvolvi
mento para o interior do País, dando exemplo, certa
mente, a outros Estados da Federação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Romero Jucá, na Liderança do 
PFL, pelo prazo de 20 minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder. 
-Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. 
Senadores, o Governo do Presidente Fernando Hen
rique, sintonizado com a realidade mundial, tem bus
cado definir um perfil de atuação social-liberal para a 
população e, assim, vem implementando um progra
ma de privatizações que busca, de um lado, alavan
car recursos para investir em ações de prioridade 
social, de outro, substituir a necessidade de investi
mentos públicos por privados. 

Nesse aspecto, gostaria de ressaltar a extrema 
competência e a agilidade de um modelo eficiente 
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com que está sendo tocado o processo de privatiza
ção do setor elétrico brasileiro. 

Tendo a frente o Ministro Raimundo Brito -
membro do Partido da Frente Liberal - o Ministério 
de Minas e Energia anuncia o ano de 97/98 como o 
de colheita de um processo que, segundo as infor
mações da Consultaria Trevisan, arrecadará mais dé 
20 bilhões de dólares. Diz o estudo, quanto à receita 
com a privatização de Fumas e da Eletrosul, que os 
recursos poderão chegar a mais de treze bilhões de 
dólares, e que a privatização das empresas federais 
de energia elétrica deverá produzir receita de mais 
de 20 bilhões de dólares até 1999. 

O estudo demonstra o que já é sabido por to
dos: que além de faturar recursos necessários para 
o programa social com a venda das empresas, o 
Governo Fernando Henrique Cardoso terá vantagem 
de se liberar da necessidade de fazer investimentos 
para atender ao crescente consumo da demanda de 
energia elétrica. · 

O gasto atual do Governo Federal com energia 
elétrica na questão dos investimentos soma mais de 
4 bilhões de dólares ao ano. 

Outra questão importante demonstrada pela 
análise técnica da consultaria é a pirataria com a 
energia elétrica brasileira de cuja produção são rou
bados mais de 2 bilhões de dólares ao ano. Sem dú
vida alguma, com a privatização das empresas pri
vadas que atuarão nesse setor, vamos ter um des
perdício e um roubo de energia muito menores. 

Outro detalhe importante do estudo - e são pa
lavras do Ministro Raimundo Brito - é que todas as 
grandes geradoras de energia no País serão privati
zadas até o final de 1998. 

Gostaria, em nome do Partido da Frente Libe
ral, de registrar a competência do Ministro Raimundo 
Brito, a seriedade com que o Ministério está tocando 
essa ação e a importância dos desdobramentos da 
privatização para o perfil do desenvolvimento social 
e económico do País. 

Sem dúVida alguma, o Presidente Fernando 
Henrique acertou ao nomear Raimundo Brito Minis
tro de Minas e Energia. O Ministro, além de ser um 
grande brasileiro e técnico competente, honra o Par
tido da Frente Liberal, quando executa, com compe
tência, seriedade e honestidade, o Programa de Pri
vatizações do setor elétrico. 

Gostaria ainda de registrar que, no próximo dia 
11 de abril, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so estará em Roraima assinando a compra de ener
gia de Guri e lançando os editais necessários para a 
construção da linha de transmissão que trará ener-

gia de Guri, na Venezuela, até Boa Vista e de Boa 
Vista a distribuirá por todo o interior do Estado. 

Tal ação se dá no momento em que o Progra
ma de Privatizações se acelera e, mais do que isso, 
ela será objeto desse programa porque estará equa
cionada uma demanda compatível com a realidade 
do mercado. 

Encerro minhas palavras, enfatizando, como 
Líder do PFL, o importante trabalho que está sendo 
feito pelo Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, pelo Ministro Raimundo Brito no Ministério 
de Minas e Energia. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Não há 

mais oradores inscritos. 
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Flaviano 

Melo, Ronaldo Cunha Lima, Carlos Bezerra, Júlio 
Campos e Odacir Soares enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. ~Serão atendidos. 
O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSDB-GE) - Sr. 

Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, a Fundação Insti
tuto de Planejamento do Ceará IPLANCE, vinculada 
à Secretaria do Planejamento e Coordenação do Es
tado do Ceará SEPLAN, acaba de lançar o número 
inaugural da publicação Ceará Mulher, com o apoio, 
entre outras instituições, do Fundo de População 
das Nações Unidas e do Conselho Cearense dos Di
reitos da Mulher. 

A publicação vem preencher uma lacuna histo
ricamente enfrentada pelos órgãos responsáveis 
pela tomada de decisão e a formulação de políticas 
públicas, qual seja, a carência de dados estatísticos 
que possam subsidiar o planejamento das ações pú
blicas, particularmente em relação a este segmento 
populacional que tem sido alvo de discriminação e 
esquecimento: as mulheres. 

Ao traçar o perfil da mulher cearense nas diver
sas vertentes e atividades da sociedade, Ceará Mu
lher cumpre tarefa de singular importância, fornecen
do informações que contribuem para o aprofunda
mento das discussões quanto a diversos aspectos 
nos quais a discriminação contra a mulher se faz 
sentir de forma mais ostensiva. Nesse sentido, des
tacam-se os cuidados com a saúde, educação, se
gurança e redução de disparidade entre os sexos, 
temas da maior importância, sobretudo em países 
com o nosso atual grau de pobreza. 

Nos últimos quarenta anos, o Ceará apresenta 
uma proporção de mulheres superior a de homens 
em sua população, e os dados da Pesquisa Nacio-
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naí" !lor Amostra de· Domicílio (PNAD) de 1995 confir
mam essa tendência: 48% da população é masculi
na e 52% é feminina, ou seja, 3.247.971 homens e 
3.486.055 mulheres. Entretanto, conforme a publica
ção demonstra, as mulheres apresentam condições 
sociais e econômicas inferiores às dos homens. 

Em relação aos aspectos da saúde e morbi
mortalidade feminina, o estudo demonstra que a 
atenção à saúde tem se concentrado, tradicional
mente, na importância do papel reprodutivo-mater
no, diminuindo a atenção e a ponderação quanto às 
outras necessidades. e riscos que estão ligados aos 
Yários papéis que a· m1,1lher desempenha nas dife
rentes etapas de sua vida No que se refere à queda 
na fecundidade, essa tem sido um fenômeno bas
tante recente na dinâmica demográfica do Estado do 
Ceará, que em várias c!écadas caracterizou-se por 
níveis slevados de fecundidade. Em 1970, a taxa de 
fecundidade total era de 7,5 filhos por mulher. A par
tir daí, iniciou-se uma acentuada queda, chegando a 
6,6 filhos por mulher ertj 1980 e 3,5 filhos por mulher 
em 1991. Ressalte-se que a média nacional estima
da é de 2,9 filhos por mulher, mostrando que ainda 
há diferencial considerável entre o Ceará e o B!a§il· 

Em relação ao mercado de trabalho, os núme
ros confirmam que as mulheres ocupam postos hie
rarquicamente inferioreS, percebendo, conseqüente
mente, menores remunemções. As mulheres que 
ganhavall') até meio salário mínimo, em 1990, totali
zavam 40,92%, enquanto para os homens esse per
centual foi àpenas de 13,48%. Nas faixas de rendi
ménto de 5 a 10 salários mínimos, os homens alcan
çaram o percentual de 3,67% e as mulheres de 
2,54%. Com os melhores salários, acima de 10 salá
rios mínimos, estavam 3,1% dos homens e 1,9% 
das mulheres. À medida que a classe de rendimento 
mensal aumenta, o percentual de mulheres diminui. 
Esse comportamento é semelhante nas áreas urba
nas e rurais do Estado. Cohtudo, a atuação da mu
lher como chefe de famma, por sua vez, aumentou 
em 34,6% nos últimos cinco -anos. Registre-se que, 
mesmo com todos os avanços alcançados pela mu
lher a partir do seu ingresso no processo produtivo, 
ainda existe um longo caminho a percorrer para que:' 
logre o reconhecimento pelo seu trabalho. 

No âmbito da política, embora sejam a maioria•, 
do .eleitorado, as estatísticas revelam que as mulhe-· 
res não conseguem sobressair-se numericamente 
na conquista de cargos legislativos. Da mesma for
ma, constata-se pouca representatividade feminina 
no exercício de cargos do Poder Judiciário no Cea
rá. A situação da mulher cearense na vida política 

assemelha-se ao quadro nacional, haja vista que na 
eleição de 1994, das 46 cadeiras da Assembléia Le
gislativa cearense, apenas doas foram preenchidas 
por mulneres: Qual')to às elei_ções de 1996 para pre
feitos e vereadores, o Ceará registrou 52 mulheres 
candidatas a prefeita; das quais 16 conseguiram ele-, 
ger-se. O ingresso de mulheres no Poder Judiciário 
é ainda de menor significância, pois é rara a aprova
ção desse segmento populacional pára a magistratu
ra No Ceará existem 21 desembargadores e ape
nas uma é do sexo feminino. Já o Ministério Público 
do Estado conta com 266 membros ativos, sendo 
115 mulheres. 

O trabalho registra 309 m~<~lheres cearenses, 
cadastradas, que desenvolvem atividades artísticas, 
destacando-se aquelas envolvidas com literatura, te
levisão, música, dança, cujo reconhecimento público 
ultrapassa os limit!')s territoÍiais do Estado. No caso 
específico das atividades culturais, talvez os núme
ros não expressem o enorme potencial feminino 
nesse contexto. 

Quanto à Educação, a PNAD de 1995 registra 
que entre as mulheres cearenses de 15 anos ou 
mais 21% são analfabetas, sendo 16% nas áreas ur
banas e 30% nas áreas rurais. Embora essa situa
ção seja desfavorável para as mulheres, o estudo 
constata que, relativamente aos homens, elas se po
sicionaram em níveis de. instrução mais elevados, 
tendo-em vista que as IÍJj.llheres em idade ativa su
peram os homens a partir de 2 anos de estudo. Nas 
áreas urbanas, o nível de instrução dos homens é 
inferior ao das mulheres, sobretudo em faixas maio
res de anos de estudo. A proporção de mulheres 
com 12 anos ou mais de estudo é bastante superior 
à de homens, visto que apenas 5.678 homens atingi
ram esse perfil educacional, enquanto 29.145 mu
lheres o fizeram. É extremamente relevante essa 
mudança, uma vez que, como sabemos, a variável 
educação é fator determinante que favorece mudan
ças de atitude, possibilitando o rompimento das rela
ções de gênero que produzem uma discriminação e 
conseqüente distribuição desigual das oportunida
des, no trabalho, na vida política e na vida sexual e 
reprodutiva da mulher. 

O derradeiro aspecto do estudo aborda a vio
lência contra a mulher, admitindo que a escassez de 
dados relativos ao tema comprova que, até pouco 
tempo, as autoridades não se haviam conscientiza
do desse problema. Segundo a análise, somente a 
partir da criação das delegacias de apoio à mulher, 
em 1986, os registres de tais ocorrências passaram 
a ser confiáveis. Os dados mostram que, nos anos 
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de 1994, 1995 e 1996 (até agosto), o número de mu
lheres agredidas e vítimas de ameaça de morte fo
ram, respectivamente, 3.620, 5.048 e 4.480. Dados 
também alarmantes dizem respeito aos assassina
tos de duzentas mulheres no período 1993-96. No 
que se refere a mulheres estupradas, o número de 
ocorrências vem a.umentando, haja vista que, em 
1994, houve 381 denúncias, enquanto em 1995 fo
ram registrados 421 casos, confo""e boletim do lns
tiMo Médico de Fortaleza. Os dados de violência di
zem respeito somente ao município de Fortaleza, fi
cando o resto do Estado a descoberto, por falta de 
informações fidedignas. O documento relaciona, ain
da, diversas instituições direcionadas à questão fe
minina, apresentando uma súmula de suas linhas de 
ação e fornecendo seus endereços. 

Presumo, Sr"s e Srs. Senadores, que alguns 
de V. Exes poderão indagar o sentido de tal estudo 
restringir-se ao universo feminino, uma vez que os 
problemas abordados atingem toda a população bra
sileira. Nesse sentido, permitam-me considerar que 
tal exclusividade vem, na verdade, inscrever-se 
numa tendência universal recente que é a da 'discri
minação positiva', que pode ser brevemente concei
tuada como a implementação de ações destinadas a 
compensar uma discriminação passada que se apre
senta como uma violação dos direitos de uma mino
ria. 

Na. verdade, quando se trata exatamente de 
uma 'diferenciação positiva', o Estado deve corrigir 
as dife1•:mças materiais entre os cidadãos atribuindo
lhes diferenças de tratamento jurídico que conduzam 
à igualdade de oportunidades. A 'discriminação po
sitiva• traduz-se na adoção de no""as jurídicas que 
prevêem um tratamento distinto para certas pessoas 
ou categorias de pessoas, com vista a garantir-lhes 
uma igualdade material em relação aos outros mem-
bros da sociedade. · · 

Certamente, Si% e Srs. Senadores, não pode
mos considerar, no mesmo nível de ação a iniciativa 
de publicação da Ceará Mulher. Podemos, contudo, 
vê-la como importante subsídio, que poderá fornecer 
uma inestimável base de dados para a fundamenta
ção das decisões políticas do Estado naquelas situa
ções em que as desigualdades necessitam de medi
das compensatórias. 

A grande vantagem, SrDs e Srs. Senadores, de 
dispor de elementos que orientem a definição de 
prioridades por parte do Estado é crucial neste mo
mento em que, inegavelmente, cresce a consciência 
de que o Estado já não pode mais ser o provedor de 
todas as necessidades. As ações generosas de su-

primento incondicional de bem-estar passaram das 
mãos do Estado para a realidade das leis de merca
do e da concorrência. 

Contudo, há distorções históricas que só po
dem ser minimizadas pela ação mediadora do Esta
do. É, pois, nesse contexto que se insere a impor
tância da iniciativa Ceará Mulher: empreende um es
forço considerável para resgatar·as informações até 
então à mercê da indiferença e da discriminação; 
restabelece, em tempo, a convicção na importância 
estratégica da função de planejamento; e, finalmen
te, enceta louvável atuação no sentido de valorizar a 
objetividade dos números na pátria da retórica e da 
grandiloqüência É uma tarefa de mérito que faz jus 
ao nosso registro. 

Muito obrigado. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) -Sr. 

Presidente, Srl's e Srs. Senadores, faço questão de 
registrar, nos Anais desta Casa, o resultado do en
contro que nós, da bancada do PMDB do Acre e o 
presidente da Associação de prefeitos do Estado e 
prefeito de Rio Branco, Maurí Sérgio, mantivemos, 
no último dia 20, com o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, solicitélndo ajuda para os municípios 
atingidos pelas enchentes no Estado. 

No encontro, fizemos basicamente dois pedi
dos: agilidade na liberação dos cerca de R$ 76 mi
lhões de emendas ao Orçamento Geral da União 
que existem para o Estado e um recurso extra, no 
valor de R$ 9,7 milhões, para reconstruir Rio Bran
co, especialmente nas áreas de saúde, agricultura e 
infra-estrutura urbana. · 

O Presidente garantiu que já no dia 21 estaria 
despachando com o Ministro da Secretaria de Políti
cas Regionais, Fernando Gatão, para que ele aten
desse os pleitos referentes à sua Pasta com a maior 
brevidade. Disse, inclusive, que acompanharia de 
perto a liberação dos recursos das emendas acrea-
nas. 

Isso mostra que o Presidente ficou sensibiliza
do com o problema acreano e nos dá esperanças de 
que teremos realmente ajuda para reconstruir os 
municípios castigados com as inundações. 
' É preciso lembrar, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, a difícil situação em que se encontra o 
meu Estado, até mesmo para que fique registrado 
na história os dias de terror vividos por meu povo e (i 
quanto essa população precisa de ajuda. 

Como deve ser do conhecimento dos Srs. par
lamentares, desde o mês de fevereiro o Acre vive a 
maior inundação de toda a sua história. As enchen
tes atingiram 8 dos 22 municípios acreanos: Rio 
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Branco, Sena Madureira, Santa Rosa, Feijó, Xapuri, 
Porto Acre, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. 

As cheias castigaram principalmente a capital, 
Rio Branco, e o Município de Sena Madureira, onde 
foi decretado estado de calamidade pública, além de 
Santa Rosa. 

Em Rio Branco, a enchente do rio Acre, que 
corta a cidade, inundou 80 dos seus 140 bairros, 
atingiu 90 mil pessoas e desabrigou mais de 22 mil, 
que foram alojadas em escolas, creches, igrejas, 
galpões do parque de exposições, armazéns, clubes 
de serviços e barracas· da Defesa Civil. 

A enchente levou casas, derrubou comércios, 
arrastou uma ponte e deixou outra intertlitada, des
truiu grande parte da produção rural, comprometeu 
serviços essenciais como abastecimento de água, 
energia elétrica, além de transportes, deixando gran
de parte da malha viária danificada com ruas e 
obras de drenagem rompidas. 

Os prejuízos são incalculáveis. O que se sabe 
no momento, é que só com serviços emergenciais, 
serão necessários quase . .R$ 1 O milhões. Sem contar 
com as necessidades na área educacional, tendo 
em vista que muitas escolas foram ocupadas por de
sabrigados e terão que ser recuperadas. 

No Município de Sena Madureira - localizado 
às margens do rio Jaco -, SOO/o da população foi atin
gida pela enchente. As águas afetaram 80% do seu 
perímetro urbano desabrigando 4 mil pessoas. O 
Município ficou isolado. O fornecimento de energia 
foi cortado, a comunicação telefõnica prejudicada, 
as estradas bloqueadas e a pista de pouso intertlita
da - só sendo permitido pouso de búfalos da FAB 
com ajuda aos desabrigados. 

Em Santa Rosa, a inundação atingiu 1 00% do 
Município, desabrigando e isolando todos os seus 
67 4 habitantes. 

O Município de Feijó, onde o acesso é realiza
do somente por via aérea, encontra-se em estado de 
emergência. A enchente atingiu quase a metade do 
seu perímetro urbano e desabrigou 2.648 pessoas. 
Problema ainda mais grave registrou-se na aldeia 
dos índios paruarás, que foi totalmente atingida e 'fi-· 
cou isolada da sede. 

Em Xapuri, onde 40% do perímetro urbano foi 
atingido, 90 famílias ficaram desabrigadas, o que dá 
uma média de 222 pessoas. 

Quanto a Porto Acre, 95% do seu perím~tro ur
bano foi atingido, havendo 958 desabrigados. 

Em Cruzeiro do Sul e Brasiléia os níveis dos 
rios também subiram e, embora a situação permane-

ça estável, são necessárias medidas visando solu
cionar problemas causados pelas enchentes. 

Este, Sr. presidente, Sf!s e Srs. Senadores, é 
o quadro da inundação no Acre. Certamente, relata
do sob a frieza dos números, não traduz a crueza de 
quem viveu ou continua vivendo o problema. 

Na verdade, só quem esteve no Acre, quem 
testemunhou a destruição, tem a real dimensão dos 
danos causados pelas enchentes no Estado. Danos 
estes que incluem duas vítimas fatais - um homem 
e uma criança cujo corpo foi encontrado boiando nas 
águas. 

Dá: para imaginar, Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores, o que isso signifiCa? Dá para -imaginar o 
desespero das pessoas vendo as águas invadindo 
suas casas, destruindo tudo o que conseguiram 
após muita luta? 

Muitos se recusavam a abandonar suas mora
dias. Preferiam ficar dentro da casa inundada, apa
vorados co,m a idéia de pertler o pouco que lhes res
tava. Houve até quem tentou o suicídio ao ver o pre
juízo. 

Por outro lado, nos abrigos improvisados, a 
imagem é desoladora. Pessoas amontoadas e ex
pondo-se de todas as formas. Conforme levanta
mentos feitos entre os desabrigados até recente
mente, já haviam sido confirTÍlados 4 casos de lep
tospirose e 4 de hepatite. Além disso, 70% dos de
sabrigados estavam com micose superficial, 40% 
com diarréia infecciosa e febre, sem contar com ver
minose. 

O pior é que as águas, que já estavam baixan
do, voltaram a subir em Rio Branco. O nível do rio 
Acre, que até o último dia 26 havia baixado para 
14,52m, voltou a subir, estando até às 12 horas de 
hoje, com 16,62m. Conforme a Defesa Civil, se a en
chente permanecer nesse ritmo, dentro de dois dias 
poderá chegar aos 17,66m atingido$ no dia 14 de 
março, registrando a maior inundação da história do 
Estado. 

As famílias, que começavam a voltar para suas 
casas, estão sendo novamente retiradas para abri
gos ê o número de e desabrigados já está bem pró
ximo do registrado quando o rio atingiu os 17,66m. 

Como se vê, a população acreana continua pre
cisando de ajuda Tanto agora, nas ações de emer
gência, como na reconstrução das áreas atingidas. 

O mais preocupante, em tudo isso, é que a Defe
sa Civil não conta com estrutura para enfrentar inunda
ções como a ocorrida no Acre. Faltaram barracas, ali
mentos e medicamentos, o que denuncia a necessida-
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de de melhor estruturação, inclusive financeira, deste 
órgão de vital importância para a pppulação. 

Felizmente, o Congresso Nacional inseriu, no Or
çamento Geral da União para este ano, recursos no 
valor de R$ 60 milhões para a Defesa Civil, para que 
tenha condições mínimas de executar o seu papel. 

Hã que se ver, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que 1áo logo as águas comecem a baixar, é preciso 
recuperar ou reccn ISb uir o que a inundação destruiu. Co
ragem nós, do l>ae, temos. Só espemmos das autorida
des que se juntem a nós nesta luta, vencendo a buro
cracia e a lentidão que emperram os serviços púbfiCOS e 
possibilitem a reconstrução do nosso Estado. 

Muito obrigado! 
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) -

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senàdores, está-se cris
talizando, nas duas Casas do Congresso, urna gra
dual e benéfica convergência de opiniões em torno 
da reforma político-partidária. Convergência tanto 
em relação à sua imperiosa necessidade corno no 
que se refere aos principais tópicos que lhe formam 
a substância. 

Efetivamente, é mais que oportuna a reestrutu
ração de algumas das principais características de 
nossas regras eleitorais e das que regem a vida dos 
partidos políticos. Os anos que decorreram desde o 
encerramento do período autoritário e os anos de 
convivência com a nova Constituição trouxeram-nos 
importantes lições sobre o funcionamento das insti
tuições brasileiras de governo democrático. Estão 
cada vez mais claras nossas lacunas, nossas falhas, 
nossas deficiências. 

As instituições de governo, entre nós, tanto no 
que se refere aos poderes executivos como aos po
deres legislativos, mas principalmente a esses últi
mos, ressentem-se de maior solidez, govemabilida
de e profundidade de apoio da sociedade. 

Antes de mais nada, essa relativa debilidade 
institucional deve-se à patente fragilidade de nossos 
partidos políticos. Eles ainda não se firmaram corno 
canais nítidos por onde deve fluir a influência das 
grandes correntes de opinião que pulsam na socie
dade; e também não alcançaram a natural autorida
de, perante a sociedade, que lhes permita exercer 
sobre ela uma influência legítima e-construtiva. 

As deficiências de nossa estrutura partidária 
derivam das inadequações do sistema eleitoral e · 
partidário. Hoje, os representantes eleitos têm ex
cessiva amplitude de manobra polftica e programáti
ca inãlvidual, em relação ao que deveria ser uma 
coesão e disciplina partidária mais cerradas, mais 
condizentes com o fato de que o candidato eleito o 

foi no quadro de um partido político definido, de um' 
programa partidário, de uma plataforma de campa
nha eleitoral. A atual legislação dá exagerado refor
ço à atuação individualista do representante eleito. 

Afinal, em um regime democrático, as eleições 
destinam-se a organizar maiorias legítimas, que per
mitam ao Executivo e ao Legislativo trilharem o ca
minho de políticas públicas construtivas em todos os 
setores de demanda da sociedade. Para que se es
tabeleça essa condição de govemabilidade, para 
que se viabilize a gestão da coisa pública no sentido 
das necessidades do País, a condição prévia é uma 
sólida estrutura partidária, com partidos influentes, 
efetivos, que se imponham. 

Em decorrência da melhor saúde institucional 
dos partidos, irá aperfeiçoar-se a qualidade e o grau 
de seriedade de compromisso dos representantes 
eleitos pelo povo. Em especial beneficiar-se-á o le
gislativo que, com o aperfeiçoamento dos repre
sentantes, graças a novas regras eleitorais e parti
dárias, verá seu prestígio aumentar, verá realçada 
sua legitimidade e eficácia. No Congresso Nacional, 
especificamente, nas duas Casas que o compõem, 
devemos aspirar à formação de bancadas partidá
rias e estaduais que sejam menos pulverizadas em 
suas posições, mais coesas em suas idéias e eleitas 
com base em programas e plataformas claramente 
definidas e defendidas. 

Um ·dos instrumentos decisivos para que se al
cance esse novo e superior patamar de qualidade 
institucional é o sistema eleitoral misto, ou o voto 
distrital misto, como também é chamado. Com meta
de dos deputados eh~itos por distritos eleitorais uni
nominais e metade por listas eleitorais partidárias fe
chadas, aproveitaremos o que há de melhor no sis
tema majoritário e no sistema proporcional. 

Pelo sistema misto, o cidadão, na eleição de 
deputados, teria dois votos: um voto para eleger o 
representante de seu distrito eleitoral, como unidade 
geográfica, e outro voto a ser destinado a uma das 
listas partidárias fechadas. O distrito elegerá o can
didato que obtiver maioria simples, o que reforça a 
govemabilidade e a estabilidade. Os deputados elei
tos por esse voto ensejarão um estreito vinculo entre 
eleitorado e eleito. Já os deputados que obtiveram 
essa condição por legenda partidária abrirão espaço 
para a manifestação das diversas correntes de opi
nião da sociedade, majoritárias e minoritárias, tra
zendo, além disso, um fortalecimento dos partidos 
como filtros dos interesses sociais. 

Outra reforma que se faz urgente, na vida dos 
partidos políticos, é a que passará a impor a fidelida-



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 113 

de partidária. Efetivamente, têm sido excessivos, en
tre nós, a migração partidária e os posicionamentos 
individualistas, pouco coerentes com a existência de 
partidos. O representante é eleito como membro de 
um partido, comprometido com as posições do parti
do. Se abandona voluntariamente o partido, deve 
perder o mandato. Se trai o partido em algum princí
pio fundamental, deve ser excluído do partido. É pre
ciso reforçar o compromisso com programas e idéias 
e impedir as manobras individuais despidas desse 
mesmo compromisso. 

Uma praga institucional que a experiência dos 
últimos anos nos revelou é a proliferação excessiva 
de partidos. É preciso adotar as necessárias normas 
legais para que os partidos tenham efetivo peso e 
significado nacional, cessando as facilidades dadas 
a siglas inexpressivas no acesso aos horários gratui
tos eleitorais de rádio e televisão e à representação 
na Câmara dos Deputados. 

Tampouco podemos deixar de enfrentar o fato 
de que o número tótal .de deputados federais é exa
gerado e não permite uma efetiva funcionalidade na 
opera~o da Câmara e do Congresso. Hoje, os de
putados são mais de quinhentos; uma Cãmà.ra bem 
dimensionada precisaria de menos de quatrocentos 
deputados. 

Quanto ao Senado Federal, também sobre ele 
deve ser exercido o ânimo reformista. E o que exige 
reforma é a duração do mandato dos senadores. 
Oito anos é um tempo excessivo. Como Casa de ní
vel superior, representando os Estados, cabe dar ao 
senador um mandato mais longo que o do deputado. 
Acredito que um mandato de seis anos seria a medi
da justa. 

A prática do segundo turno eleitoral vem, por 
sua vez, revelando a necessidade de uma reforma 
específica. Já está patente que, para estabelecer a 
legitimidade da representação do chefe do Executi
vo, não cabe exigir a maioria absoluta no primeiro 
turno. Essa exigência extrema vem gerando um ex
cesso dispensável de enfrentamentos de segundo 
turno. Bastaria qué, no primeiro turno, ficasse bem 
clara uma substancial vantagem de votação do can
didato primeiro colocado sobre seu mais próximo 
contendor, ou sobre o conjunto de contendores. 
Tudo o que se deve exigir no primeiro turno é a ca
racterização nítida da preferência do eleitorado, em 
margem tal que tome ociosa nova consulta. 

Outra questão a ser enfrentada com firmeza 
em uma reforma é a do voto obrigatório ou facuHati
vo. Sabemos que, nas principais democracias, o 
voto é facultativo. Voto obrigatório guarda certa rela-

ção com autoritarismo. O voto é um direito, assim 
devemos encará-lo. O voto facultativo é mais demo
crático, expressa melhor a vontade do eleitorado. 
Devemos adotá-lo. 

Não há pretensões de vanguarda na exposição 
desse tema. O Senado Federal quando instado a 
pronunciar-se sobre a questão foi expedito em cons
tituir uma Comissão Especial para propor altemáti
vas, muitas das quais são constantes deste nosso 
pronunciamento. 

Sob a presidência do Senador Humberto Luce
na e tendo na relataria os cuidados esmerados e 
conscientes do Senador Sérgio Machado, já temos 
algumas propostas que, creio, terão fluxo no Con
gresso Nacional. O que pretendemos é acelerar o 
processo para evitar que o tempo se encarregue de 
escamotear tão necessária reforma. 

Sr. Presidente, sem a intenção de esgotar a re
lação das reformas político-partidárias necessárias, 
pretendi aqui apenas transmitir o perfil e o esboço 
de algumas das mais relevantes dentre elas. Estou 
seguro de que uma ampla reforma, corajosa, inteli
gente, que absorva as ricas lições que estes anos 
nos têm ensinado, significará um decisivo avançq no 
que tange à estabilidade política, à govemabilidade 
e à eficácia institucional, bases indispensáveis de 
qualquer projeto nacional. Tal reforma será um 
imenso' serviço prestado ao progresso do Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, chegou-me re
centemente às mãos o programa de financiamento 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Cen
tro-Oeste, mais conhecido por FCO. Nele, o Banco 
do Brasil e o Ministério do Planejamento e Orçamen
to, os administradores constitucionais discriminam a 
aplicação dos recursos no exercício financeiro de 
1997 e fornecem as orientações básicas a serem 
observadas na concessão dos financiamentos. 

Ao examiná-lo, Sr. Presidente, ocorreu-me um 
dito repetido com freqüência nos países castigados 
por baixas temperaturas todos os anos. "Só aprecia 
a primavera•, diz o povo ao livrar-se dos pesados 
abrigos, •quem sofre os rigores do inverno•. 

Explico-me. A programação deste ano apre
senta grandes avanços em relação à de anos ante
riores. Observa, antes de tudo, os princípios fixados 
pela Lei n2 7.827, de 1989, que regulamenta o FCO. 
Entre eles, destaco: 

- em primeiro lugar, a exclusividade dada ao 
setor produtivo privado na concessão dos financia
mentos; 
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- a seguir, o tratamento preferencial aos mini
produtores rurais e microempresários, aos produto
res de alimentos básicos para consumo da popula
ção, bem como aos projetas de irrigação; 

- depois, o respeito à preservação do meio 
ambiente; 

- por fim, mas não menos importante, a conju
gação do crédito com a assistência técnica quando 
se trata de setores tecnologicamente carentes. 

O texto diwlgado resulta de amplo entendi
mento dos interessados. É democrático perque in
corporou contribuições de quem realmente i:onhece 
as prioridades do Estado e os setores ci:tfentes de 
recursos. Os governadores e representantes do Dis
trito Federal e dos Estados de Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul encaminharam sugestões ao 
Banco do Brasil. Discutiram-nas exaustivamente. 
Conciliaram interesses. 

O Ministério do P.lanejamentó deu a palavra fi
nal na programação ora diwlgada, que levou em 
conta as políticas e diretrizes traçadas para o desen
volvimento da região. Conseguiu, com ela, compati
bilizar interesses e possibilitar a integração dos or
ganismos que atuam ljll:rl cada área. 

Registro, Sr. Presidente, minha satisfação pes
soal de ver acolhidas rios. programas várias sugestõ
es por mim apresentadas, que vêm ao encontro da 
expectativa das· classes. produtoras dos setores 
agropecuárló, agÍ'Oindustrial, industrial e mineral. 

Cito __ alguniãs. A primeira refere-se à inclusão 
na categoria de prioritários os financiamentos destina
dos à melhoria genética da pecuária de corte e ao cru
zamento industrial. Com isso, os recursos do FCO so
mam esforços à ação governamental em duas direçõ
es. A primeira, na busca da modernização. da bovino
cultura de corte. A segunda, na ampliação da oferta 
de carne em quantidade e ~ualidade. 

Outro ponto a destacar, Sr. Presidente, são os 
incentivos para a recuperação das pastagens degra
dadas, com correção de solo e capineiras para área 
de até 300 hectares. 

Explica-se a oportunidade da decisão. A bovh 
nocultura modema não comporta mais os sistema§ 
extensivos nem o uso de tecnologia rudimentar. A 
_marca da atividade nos tempos atuais é a busca ín':
cansável de maior eficiência e competitividade. 
Como chegar lá? O ponto de partida é a melhoria 
das condições de alimentação dos rebanhos. Para 
tanto, as pastagens precisam ser recuperadas. 

No Centro-Oeste, existem extensas áreas de 
pastagens degradadas ou formadas em áreas de so
los de baixa fertilidade. Elas podem e devem ser ra-

cionalmente aproveitadas Tediante a utilização da 
corretivos. Evita-se, com isso, a formação de no·.;as 
áreas, e, conseqüentemente, novos desmatamen
tos, que põem em risco constante a: preservação 
ambiental. · · 

Para não me estender em demasia, cito mais 
um exemplo, Sr. Presidente. Falo da ampliação dos 
itens financiáveis pelo Fundo. Três novos foram in
cluídos na programação de 1997. Um deles é a 
abertura de poços tubulares profundos, barragens e 
açudes, com a finalidade de fornecimento de água 
para a pecuária e pequenas irrigações. O outro, o 
cultivo de plantas ou ervas aromáticas; o último, as 
culturas de longa duração. 

Nos nove anos de vida do Fundo de Desenvol
vimento do Centro-Oeste,. muito se fez. Muito ainda 
há para ser feito.· Uma das providências inadiáveis é 
a implantação imediata do Conselho Deliberativo do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro
Oeste Condal, regulamentado em 25 de fevereiro 
último. 

Outra, é a diminuição dos encargos financeiros 
do FCO. A queixa é geral. O preço do dinheiro c in
compatível com a filosofia do desenvolvimento r..Jral 
e com a rentabilidade auferida pela maioria das atívi
dades agropecuárias. O FCO não se tem mostre-:io 
atrativo aos interesses dos que se voltam paro o 
abaStecimento de ali~os e o desenvolvimento re
gional. 

Cito meu Estado como exemplo. Em Maio 
Grosso, no ano de 1995, o FCO deixou de aplicar 
cerca de 70 milhões. No de 1976, deixou de aplicar 
cerca de 100 milhões do total de 127 milhões. 

As condições dos financiamentos para 1997 
apresentam ligeira melhora. Houve pequena amplia
ção dos prazos de financiamento. Passaram de sais 
para dez anos. A carência estendeu-se para até trf:s 
anos. 

São tímidos, muito tímidos os passos. Não <.e 
pode esquecer que a Constituição de 1988 criou c 
Fundo do Centro-Oeste com um objetivo claramenkl 
definido: ajudar no desenvolvimento do Centro-Oes
te mediante programas de financiamento executa
dos pelo Banco do Brasil para os setores agrop<>
cuário, agroindustrial, industrial e mineral. 

A ajuda passa necessariamente pelo acesso a 
dinheiro mais barato e rapidez na liberação. Essa li
ção o Fundo ainda não aprendeu. 

Era o que tinha a di~er, Senhor Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) -Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, o Brasil enfrenta o de-
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safio de melhor preparar suas crianças e adolescen
tes para um mundo cada vez mais competitivo. Esse 
mundo exige tanto estratégias de autocapacitação 
nas novas tecnologias como habilidades para tomar 
decisões num cotidiano cada vez mais imprevisível. 

Essa é uma constatação diária para milhares 
de pessoas que querem ingressar no mercado de 
trabalho ou que se viram, de uma hora para outra, 
sem emprego. Entretanto, a escola não se tem reve
lado um instrumento eficaz de preparação dos cida
dãos e trabalhadores. 

A escola não tem sido eficaz, por um lado, sim
plesmente porque ainda não atinge de maneira uni
versal as crianças em idade escolar. Há, portanto, 
um grande número de analfabetos entre os adoles
centes e os adultos, distanciados das estratégias de 
inserção no mercado de trabalho. Esse fato traz 
grandes problemas não só para eles, individualmen
te, mas também para a sociedade como um todo, 
pois essas pessoas não geram a riqueza que pode
riam produzir, se melhor capacitadas. 

Porém, mais grave que o alto número de não
alfabetizados é constatar a existência de grande 
contingente de analfabetos funcionais, isto é, os que 
chegam a ter acesso ao ensino e à escrita, mas, de
pois que saem da escola, não mais exercitam essa 
faculdade, não lêem, não se informam. Conseqüên
cia: ficam cada vez mais distantes do acesso às in
formações técnicas que lhes permitiriam adequa
rem-se às exigências do mercado de trabalho; outra 
conseqüência é q!le serão cidadãos menos críticos, 
pois não se utilizarão dos meios de comunicação es
crita jornais e revistas para se aprofundarem nos 
problemas do País. Vale ressaltar que, pela sua na
tureza, por mais disseminadora de informações que 
seja, a televisão não pode cumprir esse papel. 

Países como Estados Unidos, Canadá e Fran
ça têm-se dado conta disso e têm implementado . .po
líticas de redução do analfabetismo funcional, 'te
mendo o prejuízo futuro que isso traria para a pró
pria economia e para sua inserção no cenário mun
dial. Isso sem falar no prejuízo cultural, moral e inte
lectual. 

O Brasil, entretanto, ainda não despertou para 
essa questão. Talvez, até mesmo, porque ainda não 
tenha conseguido reduzir a níveis toleráveis suas ta
xas de analfabetismo real. Entretanto, não precisa
mos esperar ter toda a população alfabetizada para 
iniciar programas que capacitem para toda a vida os 
cidadãos-leitores. 

Na velocidade em que se dá o desenvolvimen
to cientifico e tecnológico e com a imprevisibilidade 

que acontecem as mudanças políticas e até mesmo 
geográficas, fica patente a rápida obsolescência dos 
livros didáticos. 

Exemplo claro disso, no campo da saúde, é o 
fenômeno da AIOS, com suas causas e os possíveis 
métodos de cura Nenhuma editora, nenhum autor 
tem condições de atualizar seus manuais de um se
mestre ou de ano para outro, de modo a acompa
nhar a evolução da doença e da busca de sua cura. 

Na esfera da política, há poucos anos, tivemos 
a reviravolta nos países comunistas, com profundas 
alterações económicas e até mesmo o redesenho da 
geografia mundial. Isso levou os livros e mapas a fi
carem obsoletos de um dia para o outro. 

Os professores, ao compararem os livros com 
a realidade, sentiram-se do mesmo modo que um 
pintor que segura brocha de tinta no teto depois que 
a escada foi retirada. Alguns jornais e revistas divul
garam novos mapas e foi isso a tábua de salvação 
para quem não quis ficar desacreditado perante os 
alunos. 

Eis aí o ponto a que queremos chegar. Os jor
nais e revistas constituem fonte de consulta e instru
mento didático de alcance fenomenal, mas muito 
pouco usado. 

Pela leitura dos jornais em sala de aula, os pro
fessores têm oportunidade de discutir as mais diver
sas matérias: da biologia à história, da física à geo
grafia. Mas as vantagens não se prendem apenas 
ao aspecto técnico. Também o desenvolvimento do 
senso crítico entre os alunos pode melhorar muito. A 
leitura é, dessa forma, não só uma leitura da pala
vra, mas uma leitura do mundo. Não se trata, pois, 
de se usar o jornal apenas como leitura de um "tex
to', mas de um texto que permite o diálogo. O diálo
go do professor com os alunos, ao levar-lhes uma 
abordagem nova. O diálogo dos alunos entre si, uma 
vez que os fatos noticiados nos jornais e revistas po
dem levar a diferentes interpretações, segundo a ex
periência e vivência de cada um. Diálogo da classe 
com a sociedade e com o mundo contemporâneo 
em que vive, pela tomada de conhecimento em tem
po real de importantes decisões que af~tam o mun
do como um todo. Esse diálogo leva os alunos a ver
Cladeiras experiências, que vão desde o contato com 
informações sobre os testes atõmicos e suas conse
qüências para o planeta até os debates da conferên
cia de mulheres na China, denunciandq mazelas e 
propondo políticas de proteção específicas. 

A habilidade de leitura e escrita, assim como a 
da fala, é uma habilidade que se '~!Prende em crian
ça e se mantém com o indivíduo avida inteira. Num 
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mundo competitivo como o nosso, não basta saber 
ler instruções para apertar um parafuso. É preciso 
saber ler, compreender e interpretar para se habilitar 
em novas tecnologias. Tome-se como paradigma a 
computação, cuja velocidade de auto-superação é 
tão impressionante que consegue desatualizar com 
tremenda facilidada até mesmo os cursos técnicos. 
A auto-instrução, no caso, é o caminho mais viável 
para os trabalhadores da área que não se querem 
ver atirados fora do mercado de trabalho. 

Foi com a mente em todos esses problemas 
que propus ao Senado o'Projeto de Lei n2 281, de 
1995, que dispõe sobre a leitura de jornais e revistas 
como atividade curricular. 

O projeto, simples em sua concepção e execu
ção, prevê que a leitura de jamais e revistas seja fei
ta nas séries finais do ensino fundamental e em todo 
o ensino médio. A atividade terá caráter interdiscipli
nar, respeitando os objetivos e a realidade específi
ca de cada escola, de acordo. com seus recursos 
disponíveis. 

Experiências semelhantes já ocorrem na Espa
nha, França, Inglaterra, Suécia, Canadá e Japão. 
Neste último, por sinal, os jamais registram uma tira
gem de mais de setenta milhões de exemplares diá
rios, para uma população que possui 25 milhões de 
pessoas a menos do que· a nossa. Enquanto isso, o 
Brasil registra uma tiragem de apenas 8 milhões de 
exemplares diários. 
. Entre nós, de modo assistemático, muitas es
colas e professores, individualmente, já fazem isso, 
como me atesta o Professor José de Souza, de Belo 
Ho~onte, que me escreveu parabenizando-me pelo 
proJeto, dando o testemunho de que sempre usou 
com muito sucesso esse método com seus alunos. 

Com nosso projeto, já aprovado pelo Senado, 
esperamos estender a experiência para todo o País. 
Agora, para virar lei, a proposta precisa da aprova
ção da Câmara dos Deputados, onde recebeu o nú
mero de PL 1961, de 1996. 

Gostaria, neste momento, de conclamar os 
membros da Câmara para que ultimem a aprovação 
dessa proposição, pois é urgente a adoção de estra- . 
tégias de ensino que vão além da simples alfabetiza
ção e que sejam uma verdadeira "feiturização'. Ou 
seja, é preciso dotar os alunos de estratégias que 
lhes possibilitem enfrentar os desafios da cidadania 
e do mercado de trabalho, num mundo cada vez 
mais competitivo. E a leitura de jornais e revistas em 
sala de aula, se não é a única estratégia, é um re
curso dos mais acessíveis e produtivos neste mo
mento. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o governo brasileiro 
pretende privatizar as florestas brasileiras. A propos
ta já causa polêmica entre os ambientalistas. A idéia 
de conceder em uso as florestas públicas é do Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal. Dele é o projeto de 'privatiza
ção' de 39 Aorestas Nacionais-Aonas, envolvendo 
cerca de 12,5 milhões de hectares em todo o País, 
das quais 24 estão localizadas na região Norte. 
Além d!15 _Fionas, asReservas Extrativistas somam 
mais de 2,3 milhões de hectares.-Os Projetas de As
sentamento Extrativista sob administração do Incra, 
na região Amazónica, ultrapassam 1 ,O milhão de 
hectares. 

. Existem, portanto, em poder do Estado, cerca 
de dezasseis milhões de hectares na Amazônia, ofi
cialmente destinados ao uso direto. 

1 
O termo 'privatização' não é bem aceito pelo 

Secretário de Desenvolvimento Integrado do Minis
tério de Meio Ambiente, Raimundo Deus-Dará, que 
diz: ' ..• prefiro chamar de publicização das florestas o 
ato de transmitir as áreas de domínio público em flo
restas nacionais, que serão exploradas pela iniciati
va privada'. 

Eufemismos à parte, é importante trazer a esta 
Casa a discussão de mais um capítulo de uma série 
infindável de privatizações: das rodovias, das ferro
vias, dos portos, do setor de geração de energia, 
das telecomunicações, do setor petrolífero, da Vale 
do Rio Doce, à qual agora se acrescentará a das 
Florestas Nacionais. O projeto foi elaborado em par
ceria do Ministério do Meio Ambiente com o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis-IBAMA, e incluiu a Aoresta Nacio
nal de Teté, no Estado do Amazonas; com uma área 
de 1,5 milhões de hectares. 

Segundo a entrevista do Secretário Raimundo 
Deus-Dará, o projeto é mais abrangente, pois a Se
cretaria de Desenvolvimento Integrado, do Ministério 
de Meio Arpbiente, estuda a possibilidade de tomar 
públicas áreas de terras devolutas ou arrecadadas 
pela União, em Aorestas Nacionais, para a explora-_ 
ção madeireira e não-madeireira. 

Ao analisarmos o crescimento do mercado de 
madeiras tropicais, a diminuição dos estoques nos 
países que tradicionalmente são produtores, vale di
zer os países do Sudeste asiático, como a Malásia e 
a Indonésia, em confronto com a evolução do preço 
dessa matéria-prima no mundo, é fácil concluir a im-
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portânaa do papel que virá a desempenhar a Ama
zônia, na passagem do século. 

·A Amazônia brasileira dispõe, segundo estima
tivas acreditadas, um terço das florestas tropicais 
mundiais.A Pan-Amazônia, (o Brasil mais os países 
signatários do Tratado de Cooperação Amazónica) 
concentra dois terços das florestas tropicais rema
nescentes do Planeta. 

É importante assinalar, Senhor Presidente, que 
as terras no Brasil e, de modo particular, na Amazô
nia nunca tiveram preços tão baixos. Isso graças ao 
Plano Real, que levou o País ao controle da inflação, 
às mudanças recém-introduzidas no Imposto Termo
ri~ Rural-ITR, à pobreza da infra-estrutura da re
gião, acrescidas das ameaças de invasões pelo Mo
vimento dos Sem-Terra. 

Desta forma, Senhor Presidente, é de esperar 
que o preço da terra caminhe para o patamar mais 
baixo da história económica da Amazônia, que ense
jou, no período de ouro dos incentivos fiscais, da 
SUDAM, a especulação e a prática de representar a 
terra mais uma reserva de valor do que um fator de 
produção. 

Os controladores dos mercado de madeira, no 
mundo, os já referidos, Malásia e Indonésia, açam
barcam cerca de 80"/o do mercado mundial, e movi
mentam US$10 bilhões po.r ano. Desde o final do 
ano passado, na grande imprensa nacional, noticia
se com freqüência que grupos multinacionais, corno 
malaia WTK Corporation, estariam inundando a 
Amazônia com mirabolantes somas em dólares. 
Uma fonte informa da remessa de US$ 300 milhões 

• da Ásia para o Estado do Amazonas. 

Contudo, não seriam apenas os asiáticos que 
teriam o privilégio de tentar o controle da: floresta 
amazónica, eles apenas chegaram primeiro. O IBA
MA informa que, pelo menos, três outras empresas 
madeíreiras estrangeiras já estavam operando: a 
Carolina (americana) e a alemã Ghetal, que produ
zem laminados e compensados, assim como a suíçà 
Mil Madeira, que exporta madeira serrada, rnàgno e 
cedro. 

Senhor Presidente, não é demais lembrar, que 
a atividade pública, derivada dos recursos federais, 
estaduais e municipais, figura em primeiro lugar na 
economia da região amazõnica. Em segundo lugar, 
é o setor de base florestal, a produção de madeira, a 
mais importante atividade econômica. É, também, a 
principal fonte de geração de empregos, de renda e 
de arrecadação de tributos. 

Essa informação diferencia-se bastante. no 
caso do Estado do Pará que, no período janeiro/de
zembro de 1996, segundo estatísticas dos valores 
de exportação (valor US$ FOB), coligidos pela Fede
ração do Estado do Pará-FIEPA, de um total de 
US$2.117.178.431,00 as exportações de minério de 
ferro (hematita), US$ 696.209.458,00 somadas ao 
valores das exportações de alumínio não liga
do,US$512.039.564,00 perfazem 57% do total. En
quanto isso, os valores totais para exportações de 
madeira alcançavam US$300.860.137,00 que soma
dos aos valores das exportações de pasta química 
de madeira, US$91.903.541,00 perfaziam 18,5% do 
valor global das exportações paraenses. 

A importância que assinalamos para a produ
ção de madeira é válida para todos os Estados da 
Amazônia, além de residir no setor um forte poten
cial de crescimento. A importância é para o mercado 
externo, que ainda é inexpressivo, visto que atinge 
apenas 4% do mercado mundial, mas adquire rele
vância como supridor do mercado interno. A Amazô
nia, hoje, é supridora de 90% do mercado interno, 
das madeiras tropicais. 

Para que a Amazônia possa tomar efetivos e 
utilizáveis as riquezas madeireiras de que potencial
mente di,sj:>õe, corno uma dádiva da natureza, é im
portante· e indispensável que o atual sistema de uso 
e exploração seja modificado, com profundidade. 
Essa é a justificativa para que o Ministério do Meio 
Ambiente e o IBAMA, em trabalho conjunto, estejam 
elaborando estudos~ planos e projetas para opera
cionalizar regimes de acesso a áreas florestais públi
cas . 

Essa proposta, Sr. Presidente, não é nenhuma 
inovação. Trata-se de pôr em prática sistema já ado
tado em vários pafses com larga tradição de explo
ração florestal, corno o Canadá, Estados Unidos e 
Nova Zelândia. Objetiva, dar maior racionalidade e 
Eifetividade ao uso e controle da produção e ao con
trole dos estoques. Dessa forma, fiCaria assegurada 
continuidâae ao suprimento do mercado de produtos 
florestais ·e maior garantia de sustentabilidade no 
uso desses recursos. 

O primeiro pressuposto fundamental a conside
rar, é o controle ao acesso do recurso, via fiscaliza
ção técnica, de rnonitoramento seletivo, controle efe
tivo, de forma que a quantidade (volume) da madeira 
colocada no mercado seja feita de maneira gradati
va, para assegurar preço e sustentabilidade. É im
portante, igualmente, que as florestas públicas pos
sam ser acessadas mediante exploração organiza-
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da. Com isso, criar-se-á uma escassez relativa (a 
madeira, como qualquer outro bem, precisa ser es
cassa para ser valorizada) e serão formados esto
ques estratégicos capazes de regular as alterações 
da demanda. 

O segundo pressuposto é obter a definição de 
um instrumento legal/normativo que possibilite a ga
rantia do acesso às florestas. Este segundo pressu
posto deverá ser objeto de uma ampla e democráti
ca discussão, sem contudo transformar a discussão 
num número infinito de grupos de trabalhos, comis
sões, mesas redondas,etc. É importante que as dis
cussões sejam balizadas pela objetividade. 

Os países já mencionados, com forte tradição 
florestal, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia, 
para a implantação de mecanismos de acesso, tra
balham com prazos que variam de 20 a 40 anos. Em 
alguns outros países no mundo, os prazos vão de 50 
até 100 anos. Essa prática implica em introduzir dis
torções, com empresas ou empresa adquirindo a ex
clusividade do controle das florestas. O Poder Públi
co fica manietado, com poucos mecanisffios para 
reorientar a concessão. 

Nos Estados Unidos, o sistema público respon
sável por esse serviço movimenta cerca de 30 mil 
pessoas, vinculadas ao Departamento Florestal; dos 
100 milhões de hectares sob domínio público, 40 mi
lhões são de Florestas Nacionais. 

No Brasil, Sr. Presidente, apenas 12,5 milhões 
de hectares são de Florestas Nacionais-FLONAS. 
Na Amazônia existem 5.060.000 km2, ou seja. qui
nhentos e seis milhões de hectares de florestas. 
Uma área, de tais proporções, dotada de uma infra
estrutura precária ou inexistente, mesmo com o em
prego de modernos rastreadores e satélites, não 
pode ser completamente vigiada e, muito menos ain
da, mantida intocável, para a preservação ambiental 

É muito importante, indispensável mesmo, que 
as Florestas Públicas brasileiras passem a ser utili
zadas de forma sustentável, sem sua destruição, 
que a ninguém beneficia, deixando apenas o rastro 
do saque. 

A prática, hoje adotada no Brasil, é a de fazer 
licitação, inclusive eom ás Florestas Nacionais. Para 
uma empresa acessar os recursos das Florestas Na
cionais-FLONAS é preciso ganhar uma licitação; 
esta prática está em uso apenas nos Estados do Sul 
do País. Ocorre que a empresa licitante ganhadora 
tem direito de acesso ao recurso florestal, apenas 
uma vez, por licitação. Esta prática não oferece se-

gurança à empresa, para que esta programe e efeti
ve investimentos indispensáveis. 

Assim, Senhor Presidente, para ajudar o con
trole e toma-se desenvolvimento do papel social da 
atividade madeireira, é necessária uma ampla dis
cussão do instrumento de acesso. É preciso que se 
diga que as autoridades do Ministério do Meio Am
biente, ou do lbama, não dispõem de fórmulas pron
tas. É preciso que se encontre um meio-termo entre 
os prazos muito curtos hoje praticados, e os prazos 
muito longos postos em prática em países tradicio
nais da utilização do acesso privado às florestas pú
blicas. 

É preciso, ainda. que seja mudado o perfil da 
indústria de processamento de madeira na região 
Amazônica. que opera com desperdícios de até 
70"/o, segundo informações do lbama, e que ajuda a 
reforçar a lógica da superabundância. que resulta na 
desvalorização da matéria-prima. Por outro lado, é 
indispensável que se eomece a praticar maior agre
gação de· valor ao produto madeireiro, na região 
Amazõnica, o que resultará em mais empregos e 
mais benefícios para a sociedade, que a exportàção 
pura e simples exportação de madeira bruta, não
elaborada, não tem condições de proporcionar. 

~ fundamental, Sr. Presidenté, que se façam 
investimentos maciços na base industrial do setor 
madeireiro. Além do acesso à matéria-prima, deve
se reduzir os desperdícios, tanto no processo de ex
ploração, quanto no processamento. O corte das ár
vores deve seguir uma ação planejada: O manejo 

·florestal, rodízio de áreas que permitam regeneração 
natural e o replantio. 

Investir em capacitação dos recursos humanos 
deve ser uma política a ser adotada. Quanto mais 
qualificada a mão-de-obra que opera no processo de 
exploração e beneficiamento da madeira, mais pos
sibilidades far-se-ão sentir nos resultados finais. 
Hoje, a mão-de- obra é de pobre qualificação; mui
tos operadores não sabem sequer trabalhar correta
mente com moto-serras. 

Como já foi referido, Sr. Presidente,. pretende
se que a indústria madeireira exporte produtos bene
ficiados, de sorte que nos países importadores rece
bam somente acabamento final. Pergunta-se: por 
que não começar um trabalho para vender produtos 
acabados e de qualidade? 

A madeira tropical é transformada em objetos 
sofisticados (painéis, móveis, portas,etc.) com aca
bamento de primeira qualidade. Pouco adianta en
tregar-se, no pátio da indústria, madeira produzida 
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com qualidade, se ela for maltratada dali para a fren
te. É imprescindível criar um conjunto de instrumen
tos tecnológicos, de capacitação de mão-de-obra, de 
investimentos, que são essenciais para uma política 
florestal global. 

A organização da atividade madeireira carece 
passar por um processo de reorganização. Como 
fazê·lo? Há um conjunto de propostas, uma das 
quais será a contratação de uma empresa privada, 
mediante licitação, para planejar a exploração, fazer 
o inventário florestal, definir a necessidade de infra
estrutura e elaborar o· planejamento básico. A partir 
daí, estabelecer-se-á qual o estoque acessível e em 
quanto tempo poderá ser explorado para ser renova
do num manejo sustentável. 

Ao Governo caberá a gestão e o controle do 
sistema, podendo interferir no processo, quando for 
constatado qualquer desvio por oârte do setor priva
do que bancou o investimento. É importante lembrar 
que as concessões podem ser cassadas, pelo não
cumprimento das regras estabelecidas, entre as 
quais se inclui o pagàmento do direito de explora
ção. 

O lbama, preliminarmente, pretende orientar as 
Florestas Nacionais existentes dentro de um raio 
económico de e~loração, para que produzam ma
deira. Pretende Q lbama neste ano, colocar pelo me
nos quatro 'Aoré.stas Nacionais a produzir madeira 
na região. e, ainda fazer com que outras, que des
j5ertam interesse privado, possam ser abertas com a 
mesma finalidade. 

O objetivo final é o de esvaziar o esforço de ex
ploração madeireira que se faz de forma informal, 
numa enorme dispersão geográfica e, iÍegalmente, 
em extensas áreas devolutas. A passagem dessa 
forma de explorar para um processo sustentável, e 
sobre o qual a sociedade tenha ciência clara de 
onde a madeira sai e em que condições é produzida. 

Os estudiosos e planejadores do Ministério do 
Meio Ambiente e do lbama, entendem que o sistema 

. sob proposta, terá que controlar mais de 50% da~ 
áreas exploráveis de madeira, na Amazônia, dentro 
.do perímetro que está sendo denominado de raids 
econõmicos, envolvendo terras da União, dos Esta-

' dos e dos Municípios. lsso significará ter o controle 
sobre 30 a 40 milhões de hectares de florestas, o 
que poderá funcionar corno uma sinalização ao mer
cado mundial, de que o Brasil está cuidando de suas 
reservas, podendo transformar-se em supridor bem 
organizado da matéria-prima. 

Com estas informações, Sr. Presidente, pode
se per~ber qui;! a iniciativa do Governo Federal está 
longe de ser o que se·notidou, de forma equivocada, 
ou seja de· que estaria encaminhando um plano de 
• privatização das Florestas Nacionais do Brasir. O 
Governo não pretende vender as Aonas para a ini
ciativa privada. A proposta é exatamente o contrário, 
isto é, a ampliação da~ áreas de florestas sob o do
mínio público e sua delimitação corno áreas sujeitas 
à exploraÇão flo~tal, comercial, no Pafs. 

Em Reunião da Comissão de Desenvolvimento 
da Amazônia, do Senado Fede!):ll, realizada no dia 6 
de março úHirno, sob a Presidência do Senador Na
bar Junior (PMDB-AC), o Presidente do lbama 
Dr.Eduardo Martins, anunciou que a Floresta Nacio
nal do Jamari, el"!l meu Estado Rondônia, deverá ser 
uma das primeiras Aonas a ser colocada ao acesso 
privado. Em um próximo pronunciamento, Sr. Presi
dente, pretendo trazer a esta Casa alguns detalhes 
da Aona do Jamari e de como o Setor de Base Ao
restai e a Federação das Indústrias do Estado de 
Rondônia estão se posicionando em relação a essa 
importante medida. É preciso, porém, que o tema 
seja discutido amplamente na sociedade. Importa, 
também, que os instrumentos de concessão de uso 
permitam um controle rígido sobre um recurso que 
se teimará cada vez . mais escasso na economia 

~. -\·· 
mundial, e que não pode ser utilizado de forma pre-
datória pelo capital internacional das madeireiras 
asiáticas, americanas ou européias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte: 

ORDEM DO DIA 

Às 15h30mln 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 48, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 231, de 1997- art. 336, b, 

do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto 

de Lei do Senado n2 190, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 ~ de 1996 (n2 4.716/94, na Casa de 
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origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que, define os crimes de tortura e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob nR 100, de 1997, da Comissão 
. - de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel ao Projeto, contrário às Emendas n2s 1 a 4, ofe
recidas perante a Comissão, e pela prejudicialidade 
do Projeto de Lei do Senado n2 190, de 1995, que 
tramita em conjunto. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2190, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n2 231, de 1997- art. 336, b, 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n2 48, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nR 190, de 1995, de autoria do Senador 
Júlio Campos, que define o crime de tortura, nos ter
mos do art. 52, incisos III e XLIII, da Constituição Fe
deral, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n2 100, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade da matéria, favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nt 48, de 1996, que tramita em con
junto, e contrário às Emendas n2s 1 a 4, apresenta
das perante a Comissão. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N2 59, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso n2 5, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 59, de 1994 (n2 3.123/92, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o prazo de publicação, 
pela Secretaria da Receita Federal, dos modelos de 
Declaração do Imposto de Renda, tendo 

Pareceres 

-sob nts 487, de 1995, e 671, de 1996, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania: 12 pro
nunciamento (sobre o Projeto) e .22 pronunciamen
to: (sobre as emendas oferecidas perante a Mesa), 
pela constitucionalidade, juridicidade e regimentali
dade, e por audiência da CAE, quanto ao mérito; e 

-sob n2s 488, de 1995, e 672, de 1996, da Co
missão de Assuntos Econômicos: 12 pronuncia
mento: (sobre o Projeto) pela rejeição, com voto 
vencido, em separado, do Senador Lauro Campos; e 

.22 pronunciamento: (sobre as emendas oferecidas 
perante a Mesa), favorável ao Proj'ªto e às emendas 
n2s 1 e 2, e pela aprovação das emendas n2s 3 a 6, 
com subemendas que oferece, vencido o Senador 
Lauro Campos. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N2 64, DE 1995 

Segundo dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n2 64, de 
1995, de iniciativa do Senador Osmar Dias e outros 
senhores Senadores, que dá nova redação ao inciso 
XXIX do art. 72 e revoga o art. 233 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n2 542, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, venci
dos os Senadores José Eduardo Outra, Pedro Si
mon e Antônio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h41min.) 

ATA DA 291 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 1997 

(Publicada no DSF de 2 de abril de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

À página n2 06828, 2• coluna, no despacho ao . 
final do Projeto de Lei da Câmara n2 11, de 1997 (n2 

265195, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
destinação do produto da alienação de terras devo
lutas da União, 

Onde se lê: 
(À Comissão de Assuntos Econômicos) 

Leia-se: 
(À Comissão de Assuntos Sociais) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

2-4-97 
Quarta-feira 

11 :30 - Senador José Roberto Arruda 
15:30 - Sessão Ordinária Deliberativa do 

Senado Federal 
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Ata da 31!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 3 de abril de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo; 
Ronaldo Cunha Lima e Jefferson Péres. 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - An
tonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valada
res- Artur da Ta vela- Bello Parga- Beni V eras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson 
- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison lo
bão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - I ris Rezende - Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Ou
tra - José Fogaça - José Roberto Arruda - José 
Serra - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias -
Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção 
- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado 
-Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson 
Kleinubing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bel
lo Parga, procederá à leiturado Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 241/97, de 31 de março do corrente, do Mi
nistro de Estado da Fazenda, referente ao Requeri
mento n!!.152, de 1997, de informações, do Senador 
Roberto Requião. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 49/97, de 2 do corrente, comunicando a 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n2 32, de 
1995 (o!!. 2.319/96, naquela Casa), ~e autoria do Se
nador Pedro Simon, que institui o oúmero único de 
Registro de Identidade Civil e dá outras providên
cias. 

(Projeto enviado à sanção em 2-4-97) 

PARECER N!!.102, DE 1997 

Da Comissão Diretora sobre o Proje
to de Resolução n!!. 1, de 1995-CN, que 
"Modifica a Resolução o!?. 1, de 1989-CN, 
que dispõe sobre a apreciação, pelo Con
gresso Nacional, das Medidas Provisó
rias a que se refere o art. 62 da Constitui
ção Federal". 

Relator: Senador Geraldo Melo 
A-proposição de que trata o processo sob exa

me, de iniciativa do eminente Senador Waldeck Or
nellas e outros parlamentares, modifica as regras 
estabelecidas pela Resolução o!!. 1/89-CN que disci
plinam a tramitação de Medidas Provisórias no Con
gresso Nacional. 
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Estando em tramitação Propostas de Emenda 
à Constituição - pautadas para o dia 12 de março 
em curso - que, emendando o art. 62 da Constitui
ção Federal, pretendem alterara o forrrlato jurfdico 
do próprio instituto da Medida Provisória, é de toda 
conveniência que a introdução de mudanças no pro
cesso legislativo a ser seguido na apreciação de Me
didas Provisórias pelo Congresso Nacional aguarde 
a decisão do Poder Legislativo sobre aquelas maté
rias. 

Por essa razão, o Parecer é pelo sobrestamen
to da tramitação da presente proposição, até que o 
Congresso Nacional decida sobre aquelas emendas 
constitucionais. 

É o parecer. 
Sala das Sessões, 3 de abril de 1997- Júnia 

Marise, Presidente - Geraldo Melo, Relator - Ao
Baldo Cunha Lima - Lucídio Portella - Marluce 
Pinto - Emília Fernandes - Joel ele Hollanda 

REQUERIMENTO N2 235, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, 

requeiro sobrestamenteo do estudo do Projeto de 
Resolução n2 1, de 1995-GN, que modifica a Resolu
ção n2 1, de 1989-CN, que dispõe sobre a aprecia
ção, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisó
rias a que se refere o art. 62 da Constituição Fede
ral. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997. - Geral
do Melo - Júnia Marise - Ronaldo Cunha Lima -
Joel de Hollanda - Marluce Pinto - Lucídio Por
tella - Emília Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas 

Neto. S. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ao final de março os servidores públicos fede
rais completaram 27 meses sem qualquer tipo de 
correção salarial. Seu último reajuste ocorreu em ja
neiro de 1995. Desde essa data, a inflação medida 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
da Universidade de São Paulo aproxima de 37%. 
Um órgão federal, o Instituto Brasileiro de Geografia-
e Estatística, apurou que, por um outro indicador, o 
INPC, a evolução dos preços nesse mesmo período 
também passou de 36%. 

Seja qual for o índice, não resta dúvida de que 
o poder aquisitivo dos funcionários públicos-sorreu,-

nesse período, yma erosão corrE!spondente a pelo 
menos um terço doque era logo após o último rea
juste. O servidor público federal vive hoje em condi
ções piores do que em 1995. Com ele, amarga a fal
ta de reajustes, nesse mesmo período de 27 meses, 
á qua.Se totalidade dos-funcionários estaduais e mu
nicipais, pois governadores e prefeitos, com raras 
exceções, seguiram o exemplo dado pela União. 

___ _j-iá _ aindli !1111ª--a_grmrame, mostcada por outro 
institlllO de pesquiSa.s, ó Dieese. No decorrer desses 
dois anos, a inflação foi alimentada em grande parte 
pela alta dos serviços, o que afeta ainda mais os 
funcionários públicos, pois comprovadamente a con
ta de serviços tem em sua pauta de gastos pelo 
maior do que na média dos brasileiros. As perdas 
sofridas pelo funcionalismo situam-se, portanto, até 
acima dos 37% apontados pelos institutos de pes
quisa com a inflação ocorrida neste período. 

É verdade que a inflação se mostra declinante. 
É verdade também que seus índices mensais são os 
menores registrados no País durante mais de quatro 
décadas. Com o Plano Real, conseguiu-se uma es
tabilidade que a maioria dos brasileiros nunca vira. 
Soinos osp~iros_àreoonhecer_esseêx_ito. 

Entretanto, o ônus decorrente do esforço para 
manutenção da estabilidade precisa ser distribuído 
de forma justa. o- Governo tem, com razão, come
morado a evolução positiva proporcionada pelo Pla
no Real à renda das classes denominadas C e D. 
Um amplo estrato social passou a ganhar mais, a 
consumir mais, a encontrar melhores condições de 
vida. 

O irônico está em que uma substancial parcela 
do funcionalismo público coloca-se, por seus rendi
mentos, justamente nessa faixa da população brasi
leira. Tudo isso significa que os servidores federais, 
estaduais e municipais sofrem um declínio no seu 
padrão aquisitivo no preciso momento em que traba
lhadores que tinham renda semelhante experimenta
ram uma explosão de consumo. O funcionalismo foi, 
portanto, o grande penalizado nesse processo. 

Enquanto se mantém muda a chamada "área 
econômica"La q!Je_:QQ:n_trQLaª-Jlolíti~ fin_anceira e os. 
-cofres públicos, o Ministério da Administração dá 
duas . razõe_!õ_ para que se tenha evitado até aqui 

--qualquer reajuste pa_rao servidor. Ern primeiro lugar, 
argumenta, haveria falta de recursos orçamentários 
para cobrir os gastos decorrentes de um reajuste na 

• folha de pagamentos da União. Em segundo lugar, o 
Governo vem combatendo toc:f<>Jipo de reindexação, 
TneXlstindo.quaiquer sentido em -se proporCionar ao 
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funcionalismo uma reposição salarial com base na ção de perdas, eliminando apenas quando a inflação 
inflação passada. ------se mostrava em pleno declínio. Apesar de alguma 

A inexistência de verba própria no Orçamento 
apenas confirma, na prática, a falta de vontade polí
tica para se conceder qualquer tipo de reajuste ao 
funcionalismo. O próprio Governo foi quem estabele
ceu o volume de recursos destinados à folha de pa
gamentos ao preparar o projeto de lei que fixa recei
tas e despesas da União. Havia e há espaço para 
atender a um reajuste salarial, uma vez que as des
pesas com o funcionalismo público federal não atin
gem os níveis de comprometimento de receita fixa
dos na Constituição e na chamada Lei Rita Camata. 

Compreende-se, dados os problemas de natu
reza fiscal vividos pelo País, que o Executivo procu
re conter gastos. A austeridade financeira constitui 
hoje, mais do que nunca, uma necessidade. Entre
tanto, ela encontra limites. Quando se pode aproxi
mar o desmantelamento do Estado, com um declínio 
ainda maior na qualidade dos serviços públicos, é 
preciso repensar-se essa equação. 

Há aí o que popularmente se chama de 'barata 
que sai caro'. É o mesmo que acontece com o patri
mônio público. A pretexto de que faltam recursos, o 
Governo descuidou-se da conservação de uma série 
de rodovias. Elas se estão deteriorando de tal forma 
que, a curto prazo, deixarão simplesmente de existir. 
Para recompor esse patrimônio o custo será muito 
maior do que os gastos hoje exigidos na recupera
ção das estradas. O mésmo acontece com outro pa
trimônio, a força de trabalho representada pelos ser
vidores. A onda de aposentadorias, a fuga dos fun
cionários mais qualificados, o desestimulo no de
sempenho das suas funções representam um custo 
que certamente ultrapassará o vollJme de recursos 
necessários a uma correção salariai, 

Argumenta também o Ministério da Administra
ção que se precisa evitar qualquer tipp de reindexa
ção. Por isso, não se poderia falar na adoção de me
canismos que empregassem a inflação passada 
como base para qualquer tipo de reajuste salarial. A 
indexação, insiste-se dentro do Governo, apenas 
realimenta a inflação, como se pode constatar no 
passado recente. 

A premissa está absolutamente correta. A con
clusão, errada. Com efeito, os brasileiros provaram 
até po1 ~co tempo atrás os efeitos perversos da inde
xação, baseada na correção monetária e diversos 
outros mecanismos adotados paralelamente. Os for
muladores do Plano Real optaram pelo fim da inde
xação e o fizeram de maneira bastante hábil, permi
tindo que houvesse de início um sistema de reposi-

reação negativa inicial, a população brasileira absor
veu bastante bem o novo esquema, hoje incorpora
do a seu dia -a -<lia. 

As empresas não se viram, porém, proibidas 
de conceder reajustes salariais. Muito pelo contrário, 
encontram-se em todo o País as mais variadas fór
mulas para correção dos salários. Encontram-se até, 
em certos setores dinâmicos da economia, acordos 
destinados não só à reposição de perdas como tam
bém à concessão de aumentos reais. Trata-se, aliás, 
de um efeito positivo do Plano Real. Recentemente 
os bancos privados e os sindicatos dos bancários 
desenvolveram uma fórmula criativa para corrigir a 
remuneração dos empregados do setor. Outros seg
mentos investem, com êxito, na participação dos tra
balhadores nos lucros das empresas. Em outras pa
lavras, a própria sociedade desenvolveu mecanis
mos destinados a impedir ou ao menos a atenuar a 
erosão dos salários. Não se tratava, assim, de rein
dexação, mas de um efeito da liberdade econômica, 
atributo de qualquer economia modema. 

Justamente o contrário ocorreu com o setor pú
blico. Aí, sim, a relação entre patrão e empregado 
permaneceu engessada. Corretamente, deixou-se 
de reconhecer qualquer dispositivo que estabeleces
se a correção automática das perdas ocorridas com 
a inflação. Erradamente, passou-se a ignorar a exis
tência de perdas, preferindo-se tapar o sol com a pe
neira. 

O Govemo Federal não precisa conceder um 
reajuste salarial que corresponda com exatidão às 
distorções causadas pela inflação, ainda que resi
dual, nos salários dos funcionários públicos. Assim, 
com efeito, haveria uma reindexação. Não é isso o 
que reivindicamos, mas sim que se evite agravar a 
penosa situação em que se encontram os servidores 
de todo o País. 

Se o Governo não quer ou não pode conceder 
aos servidores uma correção salarial que correspon
da à erosão registrada nos últimos vinte e sete me
ses, que ao menos estabeleça algum outro tipo de 
índice capaz de atenuar o ônus que lhes foi imposto 
pela atual política econômica. Não se trata aí ape
nas de reposição, como não se trata de reindexa
ção. Se empregadores e empregados de tooo o País 
foram capazes de encontrar fórmulas capazes de 
manter e até de ampliar o poder aquisitivo da popu
lação, por que apenas os empregados do próprio 
Governo se vêem marginalizados desse processo? 
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, qual
quer plano económico impõe sacrifícios a determina
dos grupos sociais. O Real não constituirá exceção. 
Opomo-nos, porém, a que esses sacrifícios recaiam 
exclusivamente sobre um grupo. É o que vem acon
tecendo hoje com os servidores públicos. 

Calcula o próprio Governo que perto de trinta 
milhões de brasileiros obtiveram um incremento de 
renda com o Plano Real. Ao mesmo tempo, os dois 
milhões de funcionários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios sofrem uma retra
ção de 37% em seu poder aquisitivo. Impõem-se 
medidas que, se não corrigirem ou não impedirem 
essas perdas, ao menos as atenuem. 

A concessão de algum tipo de reajuste aos fun
cionários virá, em primeiro lugar, sanar uma injusti
ça. O Plano Real, que até agora alcança êxito em 
seu objetivo de estabilizar a economia brasileira e 
que a ela reintegrou uma importante parcela da po
pulação, não pode passar à História como algoz de 
outra parcela. Mais do que isso, não pode ser o ve
tor de um movimento de decomposição do próprio 
Estado ao contribuir, pelos sacrifícios impostos a 
seus agentes, para o agravamento da já precária 
qualidade dos serviços públicos. 

Acredito que o próprio Presidente da Repúbli
ca, de reconhecida sensibilidade para os problemas 
sociais, intervirá a curto prazo nesse processo. Os 
servidores públicos terão, quero crer, algum tipo de 
alívio para a precariedade de sua situação. E os 
usuários dos serviços públicos, entre eles escolas e 
hospitais, sentirão também o reflexo das medidas 
que se vierem a tomar nesse sentido. 

Durante o discurso do Sr. Freitas Neto, 
o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo 
Cunha Uma, 12 Secretário . 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. V. Exó' 
dispõe, regimentalmente, de vinte minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, creio ser da minha ob
rigação tratar da questão referente ao ocorrido em 
São Paulo, por várias razões. 

A primeira del<tS é chamar a atenção para um 
detalhe que considero fundamental: e se a Rede 
Globo não tivesse publicado a reportagem? Diga-se, 
de passagem, nota dez à emissora. 

Vi na TV Manchete, com respeito, o jornalista e 
comentarista Villas Boas Corrêa fazer um farto elo
gio à Rede Globo, dizendo que essa reportagem era 

de repercussão internacional, pela competência e 
pela seriedade. Na verdade, é. 

Já sou gasto, velho, antigo; venho do regime 
da ditadura e tomer conhecimento de afrontas, de 
violências, de torturas, de barbáries. No entanto, 
nunca havia assistido a uma cena de tortura, pois 
isso nunca tinha sido filmado antes. Mas, na minha 
imaginação, tomo conhecimento de que prenderam 
e torturaram alguém por ser comunista, socialista ou 
guerrilheiro. 

Agora, o que aconteceu ali não tem explicação: 
um grupo de dez militares, sob o pretexto de fazer 
batida em um determinado local para encontrar trafi
cantes, paravam um carro, o cidadão saía - alguém 
que nem sabiam quem era - e começavam a bater, 
a espancar e até a matar. Juro que não entendo. 
Juro que ali não vejo lógica, argumento e raciocínio. 

Esses fatos ocorreram em mais de um dia, no 
início deste mês, e o tratamento foi o protocolar. 
abertura de inquérito, afastamento e tudo bem. Não 
houvesse a reportagem da Globo, nada teria ocorri
do, nem lá e nem no Congresso Nacional. E nem no 
Congresso Nacional! 

O que me chama a atenção e me apavora é 
que essa é mais uma demonstração de como a gen
te simples é tratada na estrutura deste País. 

Tenho dito muitas vezes: gente rica não preci
sa da Justiça; ninguém de colarinho branco vai para 
a cadeia, roube o que roubar, cometa o delito que 
cometer. O pobre também não conhece a Justiça, 
mas a polícia ele conhece bem, pelas mais variadas 
razões e nas mais diferentes situações. 

Nunca imaginei uma barbárie como a que 
aconteceu na grande São Paulo e, por isso, volto a 
perguntar. e se a Globo não tivesse publicado aque
las cenas? E se o Sr. Roberto Marinho, seus filhos 
ou dirigentes de jornalismo tivessem olhado aquelas 
cenas e achado-as tão brutais que não as publicas
sem? O que aconteceria, Sr. Presidente? Nada, ab
solutamente nada. 

Assisti à entrevista do Governador MáriÕ. Co
vas no programa do Jô Soares, ontem à noite. Aliás, 
justiça seja feita mais uma vez, um excepcional pro
grama - é o moderno jornalismo, a modema televi
são, útil, positiva, onde existe o entretenimento e a 
brincadeira, mas também a informação e a parte sé-
ria. 

Sou um admirador inconteste de Mário Covas. 
Acredito que o Sr. Mário Covas é um homem de 
uma linha reta, inclusive o defendi, em várias oportu
nidades, e se nós tivéssemos nos unido e buscado 
um grande entendimento em tomo do Sr. Mário Co-
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vas, S. Exª teria sido Presidente da República e não 
o Collor, naquela oportunidade. Disse o Sr. Mário 
Covas ao Jô Soares que ninguém tem dúvida com 
relação a ele e que o seu passado garante o seu 
presente - o que é verdade. O Sr. Mário Covas, no 
Governo de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, na 
Uderança do Governo, no Senado Federal é o mesmo 
homem - cassado ou não -, ao que saiba, não tem 
mudado. Longe de mim ou de quem quer que seja le
vantar interrogações com relação ao Mário Covas. E 
não aceito do Sr. Ministro Sérgio Motta as críticas que 
S. Exª faz ao Mário Covas, considerando-o um fraco, 
que não reagiu como deveria. Aliás, o ilustre Ministro 
Sérgio Motta, desta vez disparou a "metralhadora gira
tória" de forma total e absollrt.a. Pegou O. Luciano - in
clusive o Uder do PT nesta Casa, está redigindo uma 
manifestação de solidariedade a Sua Eminência, di
zendo que O. Luciano é contra a privatização da Vale 
do Rio Doce para ganhar um "dinheirinho", porque a 
Vale do Rio Doce dá um "dinheirinho" para a Igreja. 
Pelo amor de Deus! Uma figura da seriedade e da cor
ração corno O. Luciano, que tem a coragem, vamos 
respeitar, de vir a público assinar e dizer que é um ab
surdo a privatização da Vale, pode-se discordar, pode
se lamentar, pode-se criticar, mas dizer que O. Luciano 
é contra a privatização para continuar ganhando um 
"dinheirinho", que a Vale do Rio Doce dá, corno carida
de, para obras da Igreja! S. Exª crítica a França, dizen
do que a estatal da França é uma anarquia, que o es
tado francês está burocratizado; critica o Governo por
que acredita que o teta de R$10.800,00 é um escân
dalo, um escárnio para a população brasileira - o pior 
é que parece que não vai ser somente R$10.800,00, já 
querem aumentar os R$10.800,00 mais uma aposen
tadoria Não sei o que S. Exl' vai dizer do Presidente 
da República que está autorizando esse acordo na Câ
mara dos Deputados, e S. Exª, com relação ao Sr. Má
rio Covas disse que por ele já teria demitido todo mun
do, e que o Sr. Mário Covas manteve a cúpula, foi de 
uma frouxidão o Sr. Covas. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Queria apenas as
sinalar, em abono de suas ponderações, nobre Se
nador, que há um estilo de tratamento entre as auto
ridades que não pode ser abandonado sem quebra 
do respeito público. 

O SR. PEDRO SIMON - Não acho que o Sr. 
Covas seja frouxo, que não seja um homem de bem . 
e que o Governador Mário Covas não queira o me-

lhor. Não me passa pela cabeça que Mário Covas 
tenha algo a ver com as violências ocorridas em São 
Paulo. 

Mas, na verdade, volto a repetir: nos aconteci
mentos ocorridos em São Paulo há um mea-culpa. 
Eu bato no meu peito e penso que há, de forma ge
ral, uma aceitação da sociedade, da autoridade. 

O Sr. Abdias Nascimento - Permite-me V. 
EJr1 um aparte, Senador? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, com todo 
prazer. 

O Sr. Abdias Nascimento - Nobre Senador, 
v. exa já é conhecido como um grande campeão das 
causas diffceis. Por isso, queria congratular-me com 
v. exa por esse depoimento a respeito do que ocor
reu em São Paulo. Acontece que o Sr. Ministro da 
Justiça, segundo os jornais, declarou que se tratava 
de um caso isolado. Bem, creio que então o Sr. Mi
nistro da Justiça necessita de colocar uma TV Globo 
desde o começo da formação deste País, para se 
convencer de que o ocorrido em São Paulo é ape· 
nas um momento de um elo de matança de negros, 
de afro-brasileiros que vem desde o começo da fun
dação deste Pafs. Mata·se mais negros aqui do que 
Jim Crow, nos Estados Unidos, e do que o Apart
held, na África do Sul. Mas ninguém tem uma TV 
Globo para testemunhar esses atos de horror, esses 
atos realmente de radical desumanidade. Assim, 
quero apenas felicitá-lo e dizer que daqui a pouco 
irei discorrer mais longamente sobre essa questão 
do genocídio contra os negros deste País. Muito ob
rigado a v. exa. 

O SR. PEDRO SIMON .-" Olha, meu querido 
Senador, V. Exl' me chamou a atenção! Não sei se 
havia algum branco apanhando. Praticamente, todos 
os que estavam apanhando, eram negros ou pelo 
menos quase todos eram. Realmente V. Exl' chamou 
a minha atenção de que as pessoas que apanha
ram, que foram espancadas, se não foram todas, 
praticamente todas, eram negras. 

Mas veja aqui: "os esquadrões da morte res· 
surgem agora de fartla. Nós últimos quatro anos 
sessenta e seis PMs foram indiciados por participa
ção em chacinas na região metropolitana". É que _os 
outros não foram filmados pela TV Globo. Entao, 
pensamos que é um caso isolado. Não é um caso 
isolado! Não tenho autoridade, e quem sou eu para 
aconselhar um homem da estirpe, da competência 
de Mário Covas. Mas daqui me dirijo ao meu amigo 
Governador Mário Covas. 

Fui Governador do Rio Grande do Sul. Durante 
24 anos participei do mesmo grupo no poder. A Are-
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na esteve no poder, desde o Dr. Meneghetti, que 
derrotou o PTB quando Brizola terminou o mandato 
e nós do PTB perdemos. Até a minha eleição foram 
24 anos com o mesmo grupo no poder. Muita violên
cia? Muita violência. Não tanto, mas muita violência. 
Quando assumi o Governo, na hora de escolher o 
comandante da Brigada, fiz questão de escolher, 
não me importando com o seu partido - aliás, até 
hoje acredito que ele não tem filiação partidária -. 
importava-me saber se era um homem sério, íntegro 
e que nunca havia tido ligação com a tortura. Reuni
me várias vezes com o comando da Brigada Militar e 
disse que o Governador era eu e que tinha um outro 
estilo. Quero dizer que a Brigada Militar existe para 
manter a ordem sim, mas para mim a Brigada Militar 
existe basicamente para garantir os respeitos indivi
duais da sociedade. Estão, na rua, diante do Palá
cio, milhares de professoras em greve, batendo 
campainha, e ficaram praticamente um ano, os sem
terra, as invasões, 60 mil propriedades inacabadas 
na grande Porto Alegre, quase que uma espécie de 
guerrilha urbana, e não houve sequer um derrama
mento de sangue. A minha orientação para a Briga~ 
da Militar era a de que eu não admitia que se fizesse 
o que alguns queriam, mostrar que o Governo de
mocrata do Pedro Simon tinha praticado esse tipo 
de atrocidade. 

Um soldado foi assassinado, foi morto por 
sem-terra, na frente do palácio. A Brigada Militar en
frentou deboches e ofensas de professoras e de 
muita gente, mas a orientação que dei é que não ad
mitiria, em absoluto, violência por parte da Brigada. 
E não teve. 

Porque se essas coisas aconteceram, volto a 
repetir, é devido à impunidade. Se essas pessoas 
cometem esse tipo de violência é oorque saben:t que 
nada vai acontecer. Elas se reúnem, prendem, a pri
são é dentro do quartel, passa o tempo e termina .tudo 
igual. Claro que eles não imaginavam que alguém, de 
madrugada, estivesse filmando o que se passava e 
que esse filme seria exibido pela TV Globo. O que deu 
errado foi o imprevisível. Se eles estavam ali, donos 
da situação, como é que de repente iria aparecer al
guém para filmar, com uma máquina amadora, aque
las cenas e passá-las para a Globo que, num ato de 
coragem, exibiu-as no 'Jornal Nacional". 

Se V. E~s tirarem o 'Jornal Nacional" e o cida
dão heróico, que teve a coragem de filmar, iremos 
cair na banalidade do dia-a-dia: faz, comete, atua, 
mata e não resolve. 

Ontem, esteve na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania essa figura extraordinária do 

Presidente do Supremo Tribunai Federal. Levantei 
essa questão - como levantei aqui - perante o Pre
sidente do Senado. Nós, o que iremos fazer? O que 
vamos fazer, nem que seja para mostrar a indignida
de? O que vamos fazer no sentido de tentar uma 
ação da autoridade? Votar uma lei com relação à 
tortura. Essa lei já foi votada na Comissão e vai ser 
votada hoje. 

Gostaria de ter a sua opinião, meu jurista, Se
nador Josaphat Marinho. Acho que essa lei não tem 
nada a ver com o nosso caso. 

Se tiver chance, na hora da votação, faço o en
caminhamento desta matéria. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Se o Sr. Presidente 
permitir, já que S. Exi' está me alertando sobre o 
meu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se
nador Eduardo Suplicy, eu lhe pediria que fosse mui
to breve. O Senador Ronaldo Cunha Lima é o próxi
mo orador e até já me passou a Presidência; e o 
tempo do Senador Pedro Simon já está esgotado. 
Por favor, seja o mais breve possível. 

. O ~r. Edua"º(). Suplicy- O Senador Pedro Si
mon iniciou o seu pronunciamento com uma indaga
ção: '- E se a Rede Globo não tivesse mostrado?' 
Felizmente existe a imprensa, os meios de comuni
cação, para registrar os fatos ainda quando eles en
vergonham a Nação brasileira. Não· sei se V. Exª 
teve a oportunidade de assistir ontem a um outro 
fato extraordinariamente grave, mo~rado pela TV 
Bandeirantes, correlacionado também·à tortura. Pois 
eis que, no Estado do Rio Grande do Sul, ali na 
Base Aérea da FAB, a TV Bandeirantes flagrou epi
sódio ocorrido em 13 de fevereiro último, quando se 
realizava a Operação Tigre-3, de intercãmbio de si
mulação de combate entre as forças aéreas do Bra
sil e dos Estados Unidos. E enquanto, no ar, os ca
ças voavam, no chão, o cinegrafista da TV Bandei
rantes colheu a tropa de recrutas marchando. Até aí, 
normal. Estavam cantando, fazendo um cãntico, e 
eis que, quando no laboratório onde se passava o 
vídeo, flagraram e ouviram o que cantavam os recru
tas em marcha: 'Tortura é coisa muito fácil de fazer. 
pegue o inimigo e maltrate-o até morrer". Era esse o 
cântico ali cantado por soldados da Força Aérea 
Brasileira, no Estado de V. Exª, na Base Aérea de 
Santa Maria. 

Q SR. PEDRO SIMON - De Santa Maria ou de 
Canoas? 
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O Sr. Eduardo Suplicy - No Rio Grande do 
Sul, em Santa Maria, foi assim dito por Maria José 
Sarno, repórter da TV Bandeirantes. Senador Pedro 
Simon, se na Força Aérea Brasileira há instrução 
para cânticos desta natureza, onde se procura enco
rajar o exercício da tortura, então não é à toa que 
policiais militares, com formação militar, acabam fa
zendo aquele barbarismo contra negros, contra cida
dãos pobres, contra cidadãos que estavam chegan
do perto de uma favela da cidade de Diadema. É 
preciso que haja um outro tipo de formação para 
toda a Força Militar, para toda a Polícia Militar, para 
todos aqueles que cuidam da segurança do povo 
brasileiro. Vou apresentar um requerimento de infor
mações ao Ministro da Aeronáutica, pedindo escla
recimentos sobre fato tão grave, também mostrado 
ontem graças a outra emissora de televisão. Assim 
como houve extraordinário mérito na Rede Globo de 
mostrar o episódio, inclusive elogiado por suas con
gêneres, também ontem a Rede Bandeirantes mos
trou um episódio que deixa a todos indignados, e tão 
grave quanto aquele ocorrido em Diadema. Mas os 
fatos se correlacionam. Por essa razão, trouxe esse 
fato ao pronunciamento de V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, per
doe-me, mas estou tonto, não consegui entender o 
que disse o Senador Suplicy. Não consigo entender! 
S. Ex~ está dizendo que estava assistindo a um pro
grama de televisão e que este estava afirmando 
umas ocorrências que estavam acontecendo na 
Base Aérea de Santa Maria; e, de repente, passou 
um grupo de recrutas que estariam cantando .•. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Marchando e cantan
do: "Tortura é coisa muito fácil de fazer: pegue o ini
migo e maltrate-<> até morrer." Isso era o que estava 
sendo cantado no treinamento de soldados da Força 
Aérea Brasileira, dentro do quartel. Isso foi filmado 
pelo jornal da TV Bandeirantes que foi ao ar ontem, 
por volta de 23 horas. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, solicito 
à Mesa que se peça, agora, imediatamente, uma có
pia dessa fita à TV Bandeirantes e que uma comis
são do Senado vá até o Ministro da Aeronáutica 
para se informar sobre a veracidade desse fato. Não 
dá para acreditar nisso. Pelo amor de Deus, então 
estamos todos embirutando! Se esse é o hino que lá 
na Força Aérea Brasileira está sendo ensinado aos 
nossos recrutas- V. ExA tem razão -, coitado dos 
caras da Brigada de São Paulo, essa é a orientação 
que recebem! Se é este o Governo que estamos 
tendo, acho que aí já mudou, porque não se trata 
mais do Governador de São Paulo, mas do Presi-

dente da República, que é o Chefe das Forças Ar
madas. Sua Excelência deve ver a fita e chamar o 
Ministro da Aeronáutica para ver o que está aconte
cendo. 

Penso que nós somos cc-responsáveis, Sr. 
Presidente, pois no momento em que um Senador 
faz essa afirmativa, nós, Senado, temos obrigação 
de requisitar a fita e enviar uma cópia para o Presi
dente da República e outra para o Ministro da Aero
náutica, para vermos qual será a resposta. Isso tem 
que ter resposta! É mentira? A TV Bandeirantes fil
mou errado? É conversa? Houve uma superposição 
de sons, saiu diferente? Agora, alguma coisa tem 
que ser esclarecida. 

Este é o apelo que faço a V. Ex". Se V. Ex" 
quiser que seja feito por escrito, será feito. Mas acho 
que está formulado o apelo a V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O 
apelo de V. Exª será transmitido ao titular da Presi
dência, Senador Antonio Canos Magalhães. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Exª não pode? 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Não. 
O SR. PEDRO SIMON - Assim fica mais difícil! 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Ronafdo Cunha Uma, 1!~ Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

V. Exª tem a palavra por 20 minutos. 
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, preferi escrever o pronuncia
mento que farei esta tarde, pela sua responsabilida
de, pela sua importância e para que o improviso não 
me permitisse omitir algum detalhe do problema que 
enfoco. 

A rejeição ao sistema tributário vigente no Bra
sil é praticamente consensual, reunindo pessoas das 
mais diversas e mesmo opostas concepções ideoló
gicas. Temos um sistema demasiadamente comple
xo e injusto, punindo não só os assalariados e a po
pulação de menor rendimento como também o setor 
produtivo. 

A necessidade de custear sucessivos resulta
dos deficitários do setor público, somada à compla
cência com a evasão, foi criando um cipoal de tribu
tos e contribuições que efetivamente tomou muito di
ffcil a vida das empresas na plena legalidade. O re
sultado disso se estampa naquela estimativa um 
tanto aproximada, mas que tem sido divulgada diver-
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sas vezes pela própria Receita Federal, de que para e se reforçam mutuamente. Se isso parece plano e 
cada real arrecadado há um real sonegado. Aumen- cristalino, na hora de se pôr em prática surgem pro-
la-se o número de impostos, ou aumentam-se suas blemas, como o receio de uma queda imediata, ain-
alíquotas, e a cada vez um número maior de agen- da que transitória, da arrecadação. É o que vem 
tes econômicos passa a optar pela sonegação. ocorrendo com a reforma tributária em curso. 

A simplificação drástica do sistema, comsigni- · ~~Hã; sem -dúvida, em seu bojo, importantes 
ficativa redução do número de impostos e·confnouF aperfeiçoamentos da legislação vigente. A não-inci-
ções sociais, facilitando o cumprimento das obriga- dência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
ções bem como sua fiscalização, é a primeira das nas operações de exportação bem como a obriga-
exigências que se impõem quando se pensa em ção de sua seletividade em função da essencialida-
uma reforma tributária em nosso País. Nesse senti- de das mercadorias e serviços são sem dúvida ino-
do, o projeto do Governo ora em tramitação, con- vações desejáveis; a primeira delas, inclusive, já 
substanciado na Proposta de Emenda Constitucional está em vigência, em razão da promulgação da lei 
n2175, de 1995, é de fato bastante tímido. Excetua- Complementar n2 87, de 13 de setembro de 1986. 
do o Imposto sobre Produtos Industrializados, cuja Aliás, a criação desse novo ICMS, que passa a ser 
extinção é· proposta, toda a atual-pãrãfefnaliã-fica-- - um imposto de ·competência comum dos Estados, 
mantida. Há diversas propostas consistentes que re- Municípios e da União, em contrapartida à extinção 
duzem para seis ou sete os tipos de impostos e con- do I PI, é a principal alteração presentemente pro-
tribuições, sendo previsto, por meio de cuidadosas posta. Sua inspiração é louvável na medida em que 
projeções, que não haveria diminuição da arrecada- se busca uma unificação de tributos e a uniformiza-
ção, graças ao aumento da base tributada. ção das regras para aplicação do tributo resultante. 

A ousadia governamental em outras áreas da Mas é, sem dúvida, problemático que isso seja feito 
administração não aparece com o mesmó-ímpeto-rio -- - justamente com um imposto de competência atual 
campo tributário. Por excessiva cautela, perde o dos Estados. Na prática, a autonomia tributária dos 
Executivo a oportunidade de avançar em unia dire- -Estados, já não muito ampla, fica virtualmente anula-
ção, que é a do curso da história e que parece ser ir- da Esse caráter excessivamente centralizador no 
reversível. Em futuro talvez não muito distante, ás delineamento do novo imposto deve ser cuidadosa-
operações monetárias, em sua quase totalidade, vão mente analisado. 
ocorrer por meiqs.eletrônicos, o que tomaria bastan- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a per-
te exeqüível a tributação por meio de um imposto versidade do nosso sistema tributário revela-se mui-
único. Enquanto não vem esse momento, é urgente to especialmente no modo con:o é penalizada a pc-
que ocorra uma substancial desburocratização do pulação de renda mais baixa. E a funesta regressivi-
sistema tributário, facilitando a vida das empresas e dade do sistema: quem ganha menos gasta tudo, 
também a das pessoas físicas que mantêm por ve- pagando o ganho em proporção dos impostos embu-
zes a heróica intenção de pagar seu~mpostos. tidos nos preços das mercadorias. A taxação exces-

No Brasil, as empresas costumam contratar siva por meios de impostos indiretos, que vão sendo 
profissionais para identificar e calcular os impostos - ----aplicados em cascata e que nem sequer são visíveis 
devidos, dada a sua complexidade. Muitas vezes, para os seus contribuintes efetivos, deverá ser ate-
também, são contratados especialistas para que os nuada com novas regras propostas pelo Governo. A 
mesmos tributos não sejam pagos, no todo ou em desoneração dos produtos da cesta básica, estimu-
parte. Devemos reconhecer que os estímulos para o lada pela seletividade obrigatória do ICMS, seria ou-
bom cumprimento das obrigações tributárias é redu- tra medida de grande impacto para a melhoria das 
zido. A fiscalização do pagamento desse emaranha- condições de vida do nosso povo. 
do de tributos, sendo a legislação de cada um deles É possível, sem dúvida, fazer muito mais para 
também um emaranhado, toma-se igualmente difícil aumentar a justiça fiscal em nosso País. Mais que_ 
e precária. A punição dos sonegadores na esfera isso, ela pode ser um instrumento efetivo para se 
penal permanece sendo uma hipótese remota em obter maior justiça social. Anda infelizmente um pau-
nossa vida jurídica. co esquecida a proposta de criação de imposto se-

Reduzir o número de tributos e as alíquotas, bre a criação de grandes fortunas, constante de pro-
simplificar suas regras e obrigações acessórias, am- jeto de lei complementar de autoria do então Sena-
pliar a base de contribuintes efetivos, combater e pu- dor Fernando Henrique Cardoso. Eis uma medida 
nir a sonegação são medidas que se complementam que contribuiria para a diminuição das tremendas 
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desigualdades SOCiaiS com as quais convivemos, 
sendo proposta em termos bastante razoáveis, com 
a alíquota máxima de um por cento. 

Uma alternativa é tomar mais significativa a ta
xação das heranças, que em países de Primeiro 
Mundo alcança valores realmente expressivos. A ali
quota máxima do imposto por transmissão causa 
mortis e doação, que é de competência dos Esta
dos e do Distrito Federal, foi fixada por esta Casa 
Legislativa em oito por cento, por Resolução de 
maio de 1992. É viável e recomendável um aumento 
desse percentual, respeitada a idéia de progressivi
dade em sua aplicação, bastando compará-lo, por 
exemplo, com a alíquota máxima incidente sobre a 
renda das pessoas físicas, que está na faixa bastan
te suportável de vinte e cinco por cento. 

O Sr. Mauro Miranda - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com pra
zer, ouço V. Ex'!. 

O Sr. Mauro Miranda - V. Ex'! traz a esta 
Casa um dos temas mais importantes sobre a refor
ma da Constituição que, proximamente, iremos dis
cutir. Somos irmãos, o Nordeste, o Centro-Oeste e o 
Norte, por isso devemos estar sempre atentos. Parti· 
cipei da Constituinte de 1988 e só com trabalho con
junto e muita união conseguimos superar algumas 
dificuldades e um preconceito segundo o qual o Sul 
e o Sudeste, ou seja, o Brasil ~ 1, fazia contra nós 
dessas regiões. Acho que deve ser inserida essa 
preocupação também no discurso de V. Ex", com re
lação à distribuição desses recursos dentro dessa 
reforma tributária. Não podem impedir a nossa von
tade de desenvolver e de tomar as nossas regiões 
mais justas. Queria deixar esse alerta, pois, além da 
capacidade de liderança de V. Ex", do nome forte 
que é nesta Casa, para que também se conscientize 
- sei que V. Ex'! já é conscíentizado disso - no senti
do de olharmos a reforma tributária também com o 
olho da justiça social nos nossos Estados e regiões 
periféricas. Porque têm sido olhados e conduzidos 
pelo esquema do Centro-Sul, pelos grandes empre
sários de São Paulo, em detrimento sempre das 
nossas regiões que têm vontade de se desenvolver. 
Essa é a ponderação que gostaria de deixar a esse 
belíssimo pronunciamento de V. Ex". 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Muito obri
gado, Senador Mauro Miranda. Registro, com muita 
alegria a sua intervenção e, com honra, as conside
rações que faz a respeito do modesto pronuncia
mento que faço neste instante, incorporando ao meu 

discurso, dentro do possível, extraindo eV!âentemen
te a parte generosa das referências. 

O Sr. José Alves - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ouço V. 
Ex'! com muito prazer. 

O Sr. José Alves - Senador Ronaldo Cunha 
Uma, V. Ex'! traz, na tarde de hoje, uma importante 
contribuição ao trabalho desta Casa, quando levanta 
uma questão que consideramos fundamental, que é 
a reforma tnbutária. No momento em que o Plano 
Real mostra sua face cruel, de abandono à área so
cial, em que a saúde se debate por falta de recur
sos, vemos um sistema tributário perverso. E V. Ex'!, 
com autoridade e conhecimento de ex-Governador 
de um Estado importante do Nordeste; levanta ques
tões que nos levam a reflexões profundas. Quero, 
portanto, parabenizar V. Ex'l pelas questões levanta
das, associando-se às preocupações de V. Ex". 

O SR. RONALDO CUNHA UMA- Muito obri
gado, Senador José Alves, pela manifestação a res
peito do pronunciamento que faço, o da oportunida
de da matéria e a sua significação. Em verdade, tra
go a experiência de quem já exerceu outros cargos, 
inclusive no Executivo; fui prefeito, fui governador e 
posso dimensionar a importância do sistema tributá
rio, penalizando não apenas os contribuintes, efeti
vamente contribuinte, mas também as cidades de 
pequeno porte e os Estados brasileiros. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Concedo, 
com alegria, o aparte ao Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Ronaldo Cu
nha Lima, o tema que V. Ex" traz é um dos mais im
portantes desta República. Estamos num caos tribu· 
tário e V. Exª lembra que a reforma urge, que a re
forma precisa ser justa, que a reforma tem que ser 
urgentemente implementada. Concordamos com V. 
Ex" e acreditamos que, neste momento, estão sendo 
penalizados principalmente os pequenos Municípios; 
as grandes cidades estão bem. TIVemos há pouco 
uma reunião com a grande maioria dos prefeitos 
aqui na Capital Federal e verificamos que não. há 
voz destoante, todas as pequenas prefeituras estão 
numa miséria terrível. Neste mês, uma prefeitura 06, 
que representa 95% das prefeituras do País, está re
cebendo R$53 mil para cuidar de saúde, de estra
das, enfim, de todas as atribuições; os prefeitos aju
dam desde o momento em que o cidadão nasce até 
a sua morte. É claro que deve haver uma reformula
ção. Parabenizo V. Ex" por estar levantando um 
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tema que já deveria ter sido implementandó como butária, que ainda se arrasta na Câmara Federal. 
dos primeiros em importância nesia República. Entendo que a reforma tributária é, talvez, a mais 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Muito abri- importante, talvez estivésse!lJos invertendo a pauta 
gado, nobre Senador Ney Suassuna. Queria até de discussão das reformas que hoje tramitam no 
aproveitar, ao emoalo das considerações que V. Exª Congresso Nacional: Entendo que a reforma tributá-
faz a respeito desse Encontro de Prefeitos, aqui _em ria deveria estar em primeiro lugar nas discussões, 
Brasília, para - não sei se é a oportunidade - esten- porque-saoeimos-oqúantõ é aifícil para uma empre-
der o apelo ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Senhor sa ou pessoa física recolher os impostos, que são 
Presidente da República, no instante em que edita em número excessivo, em alíquotas altas que o co-
uma Medida Provisória permitindo o parcelamento merciante, pequeno e micro, é obrigado a recolher 
dos débitos do INSS para as prefeituras, que o faça aos cofres do Estado e do Município. Entendo tem-
igualmente em relação ao FGTS, porque a maioria bém, Senador Ronaldo Cunha Uma; que, diminuin-
àas prefeituras está com dificuldades mais em rela- do o número de impostos e reduzindo a alíquota de 
ção ao FGTS do que propriamente em relação ao determinados impostos, vamos reverter o quadro da 
INSS. evasão fiscal do nosso País. Como tão bem disse V. 

E como o Presidente da República teve a sen- Exª, a cada real arrecadado, deixa-se de arrecadar 
sibilidade para editar uma Medida Provisória em re- um real, um outro real é sonegado. Tenho absoluta 
lação ao parcelamento ou alongamento do perfil das certeza de que, se o Congresso Nacional fizer uma 
dívidas das prefeituras para com o INSS, que o faça reforma. tributária à altura do que a sociedade preci-
também em relação ao FGTS como medida urgente, sa e espera, o Estado vai arrecadar muito mais, com 
para que os municípios que estão iniciando novas a simplificação dessa operação. Uma empresa, hoje, 
administrações agora possam renegociar suas dívi- precisa praticamente de uma outra para fazer a sua 
das, equacioná-las e dispor de parte da sua arreca- contabilidade, diante de tantas normas e de inúme-
dação para investimentos. ros impostos. Parabenizo V. Exª por estar iniciando 

Eu sei o quanto isso é difícil. Disse, há poucos uma discussão que deveria, talvez, ser uma das pri-
instantes, Senador Ney Suassuna, _ e v. Ex'\ sabe meiras desta Casa, a respeito das reformas em Ira-
disso- fui prefeito por duas vezes da minha cidade, mitação no Congresso Nacional e ainda por trazer 
Campina Grande; fui Governador de Estado e sei mais um assunto tão importante para o debate aqui 
quamas dificuldades enfrentamos para negociar a no Senado Federal. 
dívida e consolidar débitos e para não permitir um O SR. RONALOO CUNHA UMA - Agradeço a 
maior endividamento do Estado. E, hoje, assisto, V. Exª , Senador Valmir Campelo. O seu aparte enri-
com orgulho, a Paraíba se conduzindo como está quece o meu modesto discurso neste instante. 
porque nós iniciamos o saneamento financeiro do Concluindo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena-
Estado, quando o encontramos com os salários atra- dores, consideramos que muito tiá de ser feito até 
sados em até seis meses, com o Banco Estadual fe- chegarmos a uma sistema tributário justo, conciso e 
chado, cem operações de antecipação de receita eficaz. A proposta de r~fo~ tribut~ria acena com 
(ARO) com 17 bancos; negociamos, pagamos, redu- al~uns avanços n~a dm~~o. A ma1~r parte do ca-
zimos o débito, não contraímos um só centavo; cl)n~ - --- m1nho, entretanto, amda esta por ser tnlhada. 
solidamos a posição financeira. A partir daí, em Muito obrigado. 
1991, começou-se o saneamento efetivo, o sanea- Durante o discurso do Sr. Ronaldo Cu-
menta íinance1ro da Paraíba, consolidado agora. nha Lima, o Sr. Jefferson Péres deixa a ca-
Agradeço a intervenção de V. E~. deira da presidênCia; que é ocupada pelo Sr. 

O S~.'Jaimi; CEimpeio- Permite-me V. Ex" um Geraldo Melo, 12 Vice-Presidente. 

aparte? O SB. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O próxi-
0 SR. RO!-.li<.LDO CUNHA LIMA - Concedo o mo orador inscrito é o nobre Senador Abdias Nasci-

aparte ao eminente Senador pelo Distrito Federal, menta, a quem, entretanto, pergunto se deseja ocu-
com muita honra. par a tribuna neste momento, uma vez que a Hora 

;J Sr. ··c'almk {;aí'lJoeio- Nobre Senador Ro- do Expediente se encerra às 15h30, e a Mesa pode 
naldo Cunna Um.:a, gosl:aria de parabenizá-lo portra- prorrogá-la por mais de 15 minutos. 
zer a es!e p:enàtio um assunto de reievância, mais Temos ainda dois Senadores inscritos para co-
um assu.1ro d'" tanta importância para a vida do nos- municação inadiável. Se V. Exª desejar, ser-lhe-á 
so País. V. f:J..."' está preocupado com a reforma tri- assegurada a palavra como segundo oradcr após a 
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Ordem do Dia, pois o Senador Sebastião Rocha 
está inscrito como primeiro. 

. O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Poderei usar 
agora os 15 minutos da prorrogação? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Os 15 
minutos, Senador Abdias Nascimento, terão que ser 
destinados a três oradores: a V. Ex!', ao Senador 
Bello Parga e ao Senador Ney Suassuna, estes últi
mos inscritos para comunicação inadiável. Na reali
dade, V. Ex!' só disporia de cinco minutos. 

Se não lhe convém, a Mesa mantém a sua ins
crição para logo após a Ordem do Dia, como segun
do orador. 

O SR. ADBIAS NASCIMENTO - Sr. Presiden
te; isso não vai ser possível, porque também tenho 
outros compromissos. Lamento, mas é porque tenho 
sido cassado toda a minha vida .•. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Não se 
trata de uma cassação, Senador, mas apenas de 
aplicar o Regimento, que determina que a Hora do 
Expediente seja concluída às 15h30. Aliás, sou obri
gado a interromper o diálogo com V. Ex!' para deter
minar a prorrogação da Hora do Expediente por 
mais 15 minutos. 

· Se V. Ex!' deseja ocupar a tribuna, tem a pala
vra. Senão, vou conceder a palavra ao Senador Bel
lo Parga. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Sr. Presiden
te, vou usar da palavra apenas para lamentar que o 
Regimento tenha me cortado a cabeça. 

Tenho tentado trazer aqui as angústias e o cla
mor da população afro-brasileira, mas tem sido difí
cil, porque o Regimento tem sido impiedoso comigo. 
Na última vez em que falei, fui atropelado por S. Ex!' 
o Sr. Presidente desta Casa, que também me pediu 
que terminasse por causa do terripo. Ele me permitiu 
terminar, mas sempre sob pressão. 

Essa pressão, Sr. Presidente, é a que sofre 
este povo brasileiro desde que pisou neste País. 
Nunca pudemos falar com calma, com tranqüilidade, 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Antes 
de dar a palavra ao Senador Bello Parga, eu deseja
va apenas consignar que a norma regimental aplica
se a todos os Srs. Senadores, sejam eles repre
sentantes de uma comunidade afro-brasileira, como 
diz ser o Senador Abdias Nascimento, sejam eles 
representantes apenas dos partidos que os elege
ram. Todos os Senadores reprJ!sentantes dos Esta
dos que constituem a Federação brasileira estão su
jeitos às normas do Regimento da Casa. 

Todos, entretanto, têm a liberdade de propor 
aos seus pares alterações neste Regimento, que, se 
vierem a ser acolhidas pela maioria da Casa, passa
rão-a-vigorar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador BeiJo Parga, para 
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 158, 
§ 2~, do Regimento Interno. 

V. Ex!' dispõe de 5 minutos. 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sirvo-me des
te expediente regulamentar para trazer ao conheci
mento da Casa e, por conseqüência, desta Nação, 
um fato grave, um fato contristador que acaba de 
ocorrer no meu Estado, precisamente na Capital, 
São Luís. 

Os meios econõmicos e financeiros estão aba
lados com a notícia do fechamento. da agência, em 
São Luís, do BEMGE, Banco do Estado de Minas 
Gerais. É claro que os bancos estaduais estão inse
ridos no processo de reordena111ento do sistema 
econõmico brasileiro. Não vejo futuro para eles, a 
não ser a privatização. Todavia, Sr. Presidente, há 
bancos e há bancos; há maneiras e'há maneiras de 
se privatizerem os bancos. 

Assim, passo a fazer a leitura do expediente da 
Câmara Municipal de São Luís, Estado do Mara
nhão, datado do dia de ontem, dirigido aos Exrn2s 
Srs. Senadores da República, aos cuidados do Se
nador Bello Parga. 

com a civilidade que esta Casa necessita e exige, "Exm% srs., 
com muita razão. --- - --- - - ---- ---- _De forma súbita e não oficial, nos ter-

Assim, eu queria usar esses 5 minutos para la- mos legais preconizados para clientes de 
mentar essa situação. Toda vez que desejo falar, uma instituição de crédito, a Cãmara Munici-
ocorre esse problema do Regimento, e nunca posso pai de São Luís, principal cliente de Agência 
falar com tranqüilidade. Eu não gostaria de estar la- BEMGE desta cidade, tomou conhecimento, 
!ando com essa veemência, eu não gostaria de estar de maneira informal, da decisão do fecha-
falando um pcuco aflito, t:Ras a situação tem sido menta dessa Agência do BEMGE até o dia 
essa, e não posso fugir aos fatos. Os fatos são es- 30.04.97. Então, diante dessa lamentável 
ses, Sr. Presidente. decisão, através da unanimidade dos seus 

Agradeço a benevolência de V. Ex!'. Muito obrigado. Vereadores, vem solicitar de V. EJ<Is que fa-
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çam gestões para que não se consolide referi
da decisão da administração superior dessa 
respeitada instituição de crédito, fato que se 
justifiCa, em síntese, pelas seguintes razões: 

1. A Agência do Bemge em São Luís 
foi fundada em 14.11.83, apresentando 
sempre rentabilidade; 

2. Não está, portanto, por não apresen
tar resultados negativos, inicialmente, na lis
ta das 18 (dezoito) agências desse Banco 
que estão sendo fechadas por falta de renta
bilidade. Logo, houve uma inclusão de últi
ma hora, causando grande surpresa à Câ
mara Municipal de São Luís, seu principal 
cliente, e à respeitada comunidade desta ci
dade; 

3. A justificativa de regionalização não 
deve ser levada em consideração, pois per
manecem em funcionamento as agências de 
Brasma, Curitiba, Florianópolis, VItória, Porto 
Alegre e Rio de Janeiro. Cabe-nos interrogar 
com a devida vênia: por que a discriminação 
com a Agência de São Luís, única do Nor
deste que dá lucro? 

4. Exemplo contrário acontece com o 
congénere Banespa, cuja agência de São 
Luís está trabalhando no vermelho, mas as 
de Teresina e Natal, que apresentam resul
tados positivos, permanecem em pleno fun
cionamento. 

5. O quadro de servidores, em número 
de 12 (doze) dedicados e abnegados funcio
nários, demonstra o grau de racionalidade 
com que vem sendo conduzida a Agência 
do Bemge em São Luís. 

Diante do exposto, nós, vereadores de 
São Luís, em nosso nome pessoal, da au
gusta Câmara Municipal, como legítimos 
representantes desta cidade e tocados pela 
angústia e sofrimento que atingem os dignos 
servidores do Bemge em São Luís, e funda
mentados no elevado espírito público de V. 
Ex"s, vimos solicitar o empenho e manifes
tação para que não deixem concretizar-se 
tão inoportuna decisão da administração su
perior do Bemge e do seu acionista majoritá
rio, representado na pessoa de S. Exª o Sr. 
Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. 
Eduardo Brandão Azeredo." 

Cito apenas o nome do primeiro signatário, que 
é o Presidente da Câmara, o Vereador Francisco 
Carvalho. 

Sr. Presidente, faço minhas as palavras da ex
celsa Câmara Municipal de São Luís. Espero que os 
nobres representantes do Estado de Minas Gerais, o 
eminente Senador Francelina Pereira, as nobres Se
nadoras Júnia Marise e Regina Assumpção, transmi
tam às autolidades mineiras a preocupação da pra
ça de São Luís, e que esse pedido, que essa solici
tação encontre repercussão e ecoe favoravelmente 
no Palácio das Mangabeiras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador 
Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, o assunto 
pode parecer de pouca monta e de pouca importân
cia para esta Casa. Porém, eu o abordei em outra 
ocasião e em relação ao mesmo tivemos o apoio do 
Governo de Brasília 

FICou acertado que, daqui por diante, não mais 
teríamos as conseqüências da "Micarecandanga• 
em frente ao Congresso Nacional. Esse assunto 
está mais ou menos resolvido entre os dois Gover
nos e a administração desta Casa. 

Hoje, volto ao assunto por uma outra razão: 
Brasília é património de todo o País, um património 
do mundo. Há dias, colocaram novamente uma bar
raca na frente do Congresso, e hoje o cidadão resol
veu lavar toda a roupa que tinha; passou uma corda 
e está toda a roupa estendida em frente ao Congres
so Nacional. 

Essa é uma cidade que tem até carência de tu
rismo. Não é isso que traz o turista. Quem veio aqui 
não foi para ver roupa lavada e estendida na frente 
do Congresso Nacional! 

Estou usando da palavra para pedir a esta 
Casa que solicite às autoridades que façam valer o 
direito de todos, e não só o de alguns. Não é possí
vel que alguém, para fazer o seu protesto, lese o di
reito de todos; todos os que pagam impostos, todos 
os que querem a sua cidade limpa e bonita e todos 
os brasileiros que querem a Capital Federal em con
dições apresentáveis. 

Não quero esconder a miséria, mas, na frente 
do Senado Federal e do Congresso Nacional, não 
pode haver um quadro como esse. 

Essa é a minha colocação, Sr. Presidente. Soli
cito que, se possível, a Mesa, talvez através de tele
fonema ou de ofício, peça as providências cabíveis, 
para que situações como essa não se repitam. Eu 
estava saindo do Ministério da Fazenda quando me 
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deparei com essa cena. Parecia realmente um qua
dro de favela. Que pena! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 

apreciará as ponderações de V. Exª com toda a 
atenção. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
1.2. Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

São lidos os seguintes: 

PROJETOS 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 50, DE 1997 

Concede à Justiça Comum compe
tência para processar e julgar crimes de 
tortura praticados por militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os crimes de tortura cometidos por ofi· 

ciais e praças das Polícias Militares dos Estados, no 
exercício de funções de policiamento, serão proces
sados e julgados pela Justiça Comum. 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de ~ua 
publicação. 

Art. 3.2. São revogadas as disposições em con
trário. 

Justicação 

Diante do clamor público que verificamos nos 
últimos dias com a eclosão de atas violentos e 
cruéis cometidos· por pÕiiciais militares, achamos 
que a punição exemplar só poderá advir com o des
locamento do julgamento dos processos daqueles 
crimes definidos como de tortura, para a esfera da 
Justiça Comum. 

É sabido que o corporativis~T~Qoda polícia tem 
contribuído para a impunidade e o;acobertamento 
dos culpados apesar da barbárie que· a imprensa di
vulga quase que diariamente, provada pela ação si
lenciosa, porém de extrema violência praticada por 
oficiais e praças em todo o Brasil. 

A nossa Carta Magna prevê a defesa intransi
gente dos Direitos Humanos, pois considera que 
"ninguém será submetido a tortura nem e a trata
mento desumano ou degradante" (inciso III, art. 52). 

A repercussão negativa dos últimos aconteci
mentos que redundaram em morte e maltrates no 
episódio de Diadema, Estado de São Paulo, colocou 
em situação vexatória e deprimente a sociedade 
brasileira perante o mundo inteiro, necessitando por 
esse motivo, por parte dos Poderes Públicos, de 
uma resposta pronta e imediata com a finalidade de 
coibir os abusos e crueldades da Polícia Militar. 

Não há dúvida de que com a participação da 
Justiça Comum, assistida pelo Ministério Público, na 
instauração de inquéritos e julgamentos dos crimes 
de tortura, quando então se evitará a influência cor
porativista dos quartéis, a punição deverá acontecer 
com maior certeza e os culpados receberão a puni
ção que merecerem. 

Sala àas Sessões, 3 de abril de 1997.- Sena
dor Antonio Carlos Valadares. 

(À Comissão de Constituição e Cida
dania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 51, DE 1997 

Dá nova denominação ao Aeroporto Internacio
nal de Brasília 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ªAs instaslações aeroportuárias de Brasí

lia passam a ter a denominação oficial "Aeroporto In
ternacional Presidente Juscelino Kubitschek". 

Art. 2" Revogam·se-as disposições em contrário. 
Art. 3ª Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Justificação 

O Brasil moderno nasceu no governo do Presi
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi em sua 
gestão, marcada pelo lema '50 anos em 5", que se 
instalou no Páis a indústria automobilística - respon
sável pela surgimento de outros setores produtivos
, que se multiplicaram as oportunidades de empre
go, que se rasgaram estradas para além dos limites 
litorâneos, que se interiorizou o desenvolvimento. 

Foi em seu governo, enfim, que se transferiu a 
Capital Federal para o Planalto Central,iniciativa que 
propiciou a geração de um novo pólo de crescimento 
económico e social brasileiro. 

O Brasil tomou-se conhecido em todo o mun
do, pela marca caracterítica das colunatas do Palá
cio da Alvorada. A epopéia da construção de Brasí
lia, obteve o reconhecimento internacional, coroado 
afinal pelo título que a cidade passou a ostentar 
como património cultural da humanidade. 

O reconhecimento dos brasileiros à estatura do 
seu maior estadista tem se traduzido em homena
gens que lhe são prestadas em todo o território na
cional. 

Em Brasília, porém, são poucos os órgãos pú
blicos que levam o nome do ex-Presidente. É mais 
que justo, portanto, que a cidaàe que àeve sua exis
tência a JK tenha seu aeroporto internacional com o 
nome de Juscelino Kubitschek. Trata-se de homena
gem devida ao maior homem público brasileiro deste 



134 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

século, semelhante àquela que França e Estados 
Unidos prestaram aos seus dois maiores estadistas 
ao denominar os aeroportos de Paris e Nova York 
como Presidente Charles De Gaulle e Presidente 
Kennedy. No momento em que o aeroporto de Bra
sília se moderniza, expande suas instalações e se 
prepara para receber linhas regulares de vôos inter
nacionais, é oportuno que ligue seu nome ao do ho
mem que sonhou esta cidade e a transformou em 
realidade. 

Estou certo de que meus pares concordarão 
com a justeza da homenagem, dando seu indispen
sável apoio a esta proposição. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997.- Sena
dar José Roberto Arruda. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N!! 52, DE 1997 

Define os crimes de prática de racis
mo e discriminação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Considera-se crime de prática de racis

mo, para efeito desta lei, praticar tratamento distinto, 
em razão de etnia, a pessoas ou grupos de pessoas. 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
§ 12 Incorre na mesma pena quem fabricar, co

mercializar, distribuir ou veicular símbc.los, emble
mas, ornamentos, distintivos ou propaganda que uti
lizem a cruz suástica ou gamada, para fins de disse
minação da prática do nazismo. 

§ 22 Também incorre na mesma pena quem in
troduzir ou estimular, por intermédio da mídia, de au
las escolares, de livros e de outros meios, idéias, 
conceitos ou imagens pejorativas em razão de etnia 
ou corda pele. 

Art. 22 Considera-se discriminação, para efeito 
desta lei, o estabelecimento de tratamento prejudi
cial a pessoas ou grupo de pessoas em razão de 
sexo, orientação sexual, religião, idade, deficiência, 
procedência nacional ou outra característica similar. 

Pena - detenção, de dois a oito anos, e multa. 
§ 12 As penas aumentam-se da metade: 
I - se o crime pretende dificultar ou impedir o 

exercício de um direito ou garantia fundamental; 
11 - se o crime é praticado por funcionário públi

co no desempenho de sua função; 
III- se o crime é praticado contra menor de de

zoito anos. 
Art. 32 • O art. 141, parágrafo único, do Código 

Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Art.141 

Parágrafo único. Se o crime é cometi
do mediante paga ou promessa de recom
pensa ou em razão de preconceito de raça, 
cor, sexo, religião ou outro similar, aplica-se 
a pena em dobro•. 

Art. 42 • Não é crime a distinção realizada com o 
propósito de implementar uma ação compensatória 
em função de situações discriminatórias históricas 
ou passadas, ou quando existe uma relação lógica 
necessária entre a característica na qual se baseia a 
distinção e o propósito dessa distinção, ou ainda por 
previsão legal. 

Art. 52• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62• Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente as Leis n2 7.716, de 1989, 8.081, 
de 1990, e 8.882, de 1994 

Justificação 

Embora goste de se autoproclamar uma 'de
mocracia racial', o Brasil está longe de ser o paraíso 
das relações raciais que o discurso oficial ainda tei
ma em apresentar. Com efeito, pesquisas quantitati
vas realizadas nas últimas décadas têm revelado 
uma realidade de desigualdade e discriminação pelo 
menos tão grave quanto - e freqüentemente pior 
que - a de países como os Estados Unidos e a Áfri
ca do Sul, reconhecidos por todos como exemplos 
negativos nesse campo das relações humanas. 

Dados estatísticos do IBGE - oficiais, portanto 
- apontam uma enorme distância entre os descend
entes de africanos (chamados 'pretos' e 'pardos') e 
aqueles considerados 'brancos' em nosso país. A 
análise dos indicadores sociais pertinentes, como 
expectativa de vida, mortalidade infantil, salários e 
escolaridade, não apenas comprova a existência 
desse fosso em nossa sociedade, mas também 
aponta o racismo como o principal responsável por 
sua existência. 

No campo jurídico por exemplo, recentes pes
quisas desnudam o tratamento diferenciado que po
liciais, delegados juízes e promotores dispensam a 
brancos e negros, pelo que estes últimos costumam 
ser presos em maior proporção, condenados mais 
vezes e a penas mais longas, o que explica ser des
proporcionalmente maior sua presença nas estatísti
cas penitenciárias. 

As primeiras tentativas de criar uma legislação 
para coibir a prática da discriminação racial datam 
da década de 40. O principal res_yltªdo da, ! C.Q.nven-
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ção Nacional do Negro, realizada em São Paulo, 
em 1945, sob o patrocínio do Teatro Experimental 
do Negro foi a aprovação de uma proposta dessa 
natureza, a qual acabaria sendo transformada, no 
ano seguinte, pelo Senador Hamilton Nogueira, da 
UDN, em proposta à Assembléia Nacional Consti
tuinte. Essa proposta definia o racismo e a discrimi
nação como crime de lesa-humanidade, e foi rejeita
da sob a alegação da inexistência de um fato con
creto que demonstrasse a sua necessidade. Este 
acabou vindo com um incidente de grande repercus
são: a discriminação sofrida em um hotel de São 
Paulo pela famosa coreógrafa afro-americana Kat
herine Dunham. O Deputado Afonso Arinos aprovei
tou a oportunidade para propor a Lei n2 1.390, de 
1951, que ganhou o seu nome, distorcendo a natu
reza de proposta de 1945 ao definir o racismo como 
contravenção penal, e não como crime e ao estabe
lecer penalidades irrisórias para os infratores. Em 
que pese às boas intenções de seus autores, a cha
mada Lei Caó (Lei n2 7.716/89) também não avan
çou nesse sentido. 

Desse modo, a legislação brasileira ainda não 
dispõe de uma definição geral para os crimes de ra
cismo e discriminação, dependendo de uma enume
ração casuística de circunstâncias, em desacordo 
com a boa técnica do Direito Penal; daí a ineficácia 
da atual legislação nessa área. Esse projeto preten
de criar essa definição legal, tipificando tais crimes. 
As orientações básicas são, necessariamente, as 
constitucionais: primeiramente porque esses crimes 
constituem a forma mais insidiosa de violação do 
princípio da liberdade(art. 52, caput) e, depois, pelo 
fato de ser específica a condenação do racismo (art. 
52 , XLII). Além de estabelecer os tipos genéricos 
para racismo e discriminação, este projeto ainda de
termina circunstâncias agravantes - por exemplo, se 
o agente é funcionário público. 

Convenções internacionais de que o Brasil é 
signatário - como a Convenção Internacional pela 
Eliminação da Discriminação Racial e a Convenção 
III da Organização Internacional do trabalho, que tra
ta da discriminação de raça e gênero no mertado de 
trabalho - prevêem a adoção de medidas destina
das a compensar a discriminação historicamente so
frida por determinados grupos de pessoas. Conheci
das pelo nome genérico de "ação afirmativa', tais 
medidas têm sido adotadas por países tão diversos 
do ponto de vista político, económico e cultural como· 
Estados Unidos, Índia, Canadá, Nigéria, Israel e Ma
lásia, além das antigas Iugoslávia e União Soviética. 
Este projeto abre a possibilidade de adotá-las no 

Brasil, colocando o país 'em dia com as obrigações 
assumidas na arena internacional. 

Finalmente, o projeto amplia o elenco de cir
cunstâncias agravantes ·genérica do Código Penal 
para nele incluir os preconceitos de raça, sexo e ou
tros. Com essa sistemática, afasta-se a necessidade 
de uma previsão casuística que, enumerando em 
detalhes as circunstâncias de prática da discrimina
ção, abre grandes espaçc;>s pelos .quais escapam os 
agentes do crime. ' 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997.- Sena
dor Abdias Nascimento. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÓDIGO PENAL 

Art. 141. As penas COITinadas neste CapibJio aumen
tam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

Parágrafo único. Se o crime é cometido me
diante paga ou promessa de recompensa, aplica-se 
a pena em dobro. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989 

Define os crimes resultantes de pre
conceitos de raça ou de cor 

LEI Nº 8.081, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990 

Estabelece os crimes e as penas 
aplicáveis aos atos discriminatórios ou 
de preconceito de raça, cor, religião, et
nia ou procedência nacional, praticados 
pelos meios de comunicação ou por pu
blicação de qualquer natureza. 

LEI NS! 8.882, DE 3 DE JUNHO DE 1994 

Acrescenta parágrafo ao artigo 20 
da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
que define os crimes resultantes de pre
conceitos de raça ou de cor. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
jetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 
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Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 69/97-GLPFL 

Brasília, 2 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas as 

seguintes substituições na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania: 

- do Senador Guilherme Palmeira pelo Sena
dor Hugo Napoleão, como titular; 

- do Senador Hugo Napoleão pelo Senador 
Guilherme Palmeira, como suplente. 

· Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Serão 
feitas as substituições anunciadas. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPMDB N21 09/97 

Brasília, 2 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar 

que o Senador Humberto Lucena deixa de integrar, 
na qualidade de membro suplente, as Comissões de 
Assuntos Sociais - CAS e de Serviços de Infra-Es
trutura - Cl. 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e 
consideração. - Senador Jader Barbalho, Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB N2110/97 

Brasília, 2 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar 
que a Senadora Marluce Pinto deixa de integrar, na 
qualidade de membro titular, a Comissão de Educa
ção-CE. 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e 
consideração. - Senador Jader Barbalho, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofí
cios vão à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N2111/97 

Brasília, 2 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar 

que a Senadora Marluce Pinto passa a integrar, na 
qualidade de membro titular, a Comissão de Assun
tos Sociais - CAS. 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e 
consideração. - Senador Jader Barbalho, Líder do 
PMDB. 

O Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O ofício lido vai à publicação e a Presidência designa 
a Senadora Marluce Pinto, da Bancada do PMDB, 
como membro titular da Comissão de Assuntos So
ciais, nos termos do ofício da liderança do mesmo 
partido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Encerrou-se no último dia 26 o prazo para apre
sentação de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução n2 35, de autoria do Se
nador Guilherme Palmeira, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal; e 

- Projeto de Resolução n2 36, de 1997, de au
toria do Senador Guilherme Palmeira, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Aos projetas não foram oferecidas· emendas. 
As matérias vão à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania para serem anexadas ao Projeto 
de Resolução n2 66, de 1995. 

Encerrou-se, no dia 31 último, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
n2 37, de 1997, de autoria do Senador Coutinho Jor
ge, que cria no Senado Federal a Comissão de ~ 
suntos Regionais, Urbanos e de Meio Ambiente. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania para ser anexada ao Projeto de Re
solução n266, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella. 

É lido o seguinte: 

. REQUERIMEN-TÓN2 236, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 172 do 

Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do 
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PLS ri< 7/95, de minha autoria, que dispõe sobre~- "TTrt1Trã-écoisa müitcffácil de fazer. Pega o inimigo 
obrigatoriedade de prestação de informações à Se
cretaria de Receita Federal, por parte das instituiçõ
es financeiras, sociedades corretoras e assemelha
das que especifica. 

Justificação 

Em fevereiro de 1995, apresentei esta proposi
ção que após a leitura foi despachada, pelo senhor 
Presidente, à Comissão de Assuntos Econômicos. 
Decorridos pouco mais de 2 (dois) anos, o projeto 
ainda permanece tramitando naquele órgão técnico 
apesar do prazo regimental, para a conclusão de 
seu exame, já haver se esgotado. A proposta conti
da no projeto é da maior relevância para a transpa
rência da administração e para o exercício da função 
fiscalizadora do Senado, razão que nos leva a pro
por que o Plenário da Casa delibere o mais rápido 
possível sobre o assunto. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997. - Senador 
José Eduardo Outra, Líder do Bloco de Oposição. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- O requerimento será incluído oportunamente na 
Ordem do Dia, após a manifestação do Presidente 
da Comissão de Assuntos Económicos, consoante o 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12. Secretário em exercício, Senador Lucídio 
Portella. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 237, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 49, incisos IX e X, e artigo 

50, da Constituição Federal, combinados com o arti
go 216 do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro seja solicitado ao Exm• Sr. Ministro da Aero
náutica, Tenente-Brigadeiro Lélio Viana Lobo as se
guintes informações: 

1. Considerando o artigo 52, inciso III da Cons
tituição Federal que dispõe sobre a proibição à tortu
ra, que providências foram tomadas, por esse Minis
tério, em relação aos fatos ocorridos em 13 de feve
reiro de 1997, na Base Aérea de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, por ocasião da Operação Tigre 3, de 
Intercâmbio de Simulação de Combate entre as For
ças Aéreas do Brasil e dos EUA, uma vez que, se
gundo as imagens veiculadas pela TV Bandeirantes, 
no dia 2 de abril, ao mesmo tempo em que aviões 
caças F-16 faziam manobras, recrutas da Força Aé
rea Brasileira apareceram marchando e cantando 
palavras que incitam a violência e a tortura como 

e maltrata até morrer"? 
2. Qual o tipo de treinamento é oferecido aos sol

dados, suboficiais e oficiais da Aeronáutica no tocante 
às diVersas técnicas de -defesa e interrogatório? 

3. É esse tipo de treinamento em que se enco
raja a prática de tortura resultado da interação com a 
Força Aérea dos EUA? 

4. Em que medida as convenções internacio
nais contrárias à prática de tortura são seguidas por 
esse Ministério? 

5. Que providências forma tomadas junto ao 
Comandante daquela Base, Coronel Aviador Adolfo 
Jair Biscaino Azambuja, que considerou aquele cân
tico normal para encorajar a tropa, ainda que reco

. ntlécessé como "politicamente incorreto"? 

Justificação 

Nesta semana, os dramáticos episódios da Fa
vela Naval em Diadema e do Morro do Cerro Corá 
no Rio de Janeiro, envolvendo policiais militares em 
ações de tortura e morte de civis trouxe à tona, mais 
uma vez, a premência na resolução da questão da 
impunidade que envolve policiais militares quando 
cometem abusos e práticas de crimes contra a vida. 
A morte do escriturário Mário José Josino em Diade
ma foi considerada um dos mais graves crimes con
tra os direitos humanos nos últimos meses no Brasil. 

O quadro de violência ficou ainda mais caracte
rizado pelas imagens de recrutas, no Rio Grande do 
Sul, marchando e cantando: "Tortura é coisa muito fá
cil de fazer. Pega o inimigo e matrata até morrer", mos
tradas ontem, dia 2 de abril, pela TV Bandeirantes. 

Considerando que as ações citadas são decor
rentes da impunidade que muitas vezes caracteri
zam esses crimes, como também da natureza do 
treinamento militar a que estão sujeitos os policiais 
brasileiros. É preciso refletir sobre as causas de tais 
distorções que chegam, até mesmo, a provocar a 
morte de i::ioãdãos comcfaconteeeu ncP5ásotlãgico -
e cruel de Diadema. 

Tendo em vista que o treinamento das Forças 
Armadas é muitas vezes tomado como exemplo 
para as polícias militar e civil, requeiro sejam presta
das informações sobre as imagens supracitadas que 
mostram o treinamento dos recrutas da Aeronáutica 
no Rio Grande do Sul por meio de frases que inci
tam a violência e a tortura. Faz-se necessário que o 
Ministro da Aeronáutica esclareça sobre se conside
ra normal que o treinamento de recrutas da FAB te
nha características que contradigam o estabelecido 
na própria Constituição da República Federativa do 
Brasil que condena a prática da tortura. Como o fato 
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ocorreu no mesmo dia em que se realizava opera
ção de treinamento com a Força Aérea dos EUA, 
cabe também o esclarecimento se aquela prática ad
vém da interação com a US Air Force. Especialmen
te, faz-se necessário saber as providências tomadas 
pelo Ministério da Aeronáutica frente ao episódio. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997.- Sena
dor Eduardo Suplicy 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 238, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental em caráter de 

urgência urgentíssima, as seguintes informações do 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, relacionadas ao Banco do Estado de Rondô
nia S.A., sob Regime de Administração Especial 
Temporária pelo Banco Central do Brasil: 

1. Qual era o Património Líquido do Banco do 
Estado de Rondônia em 31 de julho de 1994 e 31 de 
dezembro de 1994? Como o Plano Real influenciou, 
se for o caso, a perda gradativa do Património líqui
do do BERON S.A. neste período? 

2. Qual o Património Líquido do mencionado 
Banco em 31 de março de 1997 e o que explica o qua
dro atual em relação ao demonstrado em 31-12-94? 

3. Que medidas de saneamento foram adota
das em relação à situação de 31-12-94 e como elas 
explicam a situação de 31·3-97? 

4. Quantas operações de crédito de qualquer 
natureza foram efetuadas no período de março de 
1997 a janeiro de 1995, na ordem indicada, obser
vando-se os seguintes intervalos de valores e sepa
radamente discriminados por pessoas jurídicas e fí
sicas, sem nominá-las: 

até R$10.000,00 
de R$1 0.000,00 à R$20.000,00 
de R$20.000,00 à R$30.000,00 
de R$30.000,00 à R$40.000,00 
de R$40.000,00 à R$50.000,00 
de R$50.0()0,00 à R$60.000,00 
de R$60.000,00 à R$70.000,00 
de R$70.000,00 à R$80.000,00 
de R$80.000,00 à R$90.000,00 
de R$90.000,00 à R$100.000,00 
de R$100.000,00 à R$200.000,00 
de R$200.000,00 à R$300.000,00 
de R$300.000,00 à R$400.000,00 
de R$400.000,00 à R$500.000,00 
acima de R$500.000,00 
5. Quantas auditorias foram realizadas pelo 

Banco Central do Brasil do Banco do Estado de 

Rondônia S.A., já que este encontra-se sob Regime 
Especial de Administração Temporária e quais os re
sultados de cada uma? 

6. O Banco Central do Brasil recebia regular
mente balanceies e balanços do Banco do Estado 
de Rondônia, em regime da RAET e que providên
cias foram tomadas face aos resultados contábeis e 
financeiros apresentados em cada um? 

7. Qual o montante da perda de depósitos à 
vista nos meses de dezembro de 1994, e nos meses 
de janeiro a junho de 1995, exceto agências de fora 
do Estado? 

8. Qual o total de Carteiras de Poupança foram 
encerradas em igual período e respectivos valores? 

Justificação 

Em fevereiro de 1995 o Banco Central do Brasil 
principalmente por demarches políticas interviu no Ban
co do Estado de Rondônia SA, submetendo-o ao Regi
me Especial de Administração temporária- RAET. 

O argumento para a intervenção era a situação 
negativa do Patrimônio Líquido do Banco e "' pre
sunção de que tal devesse à gestão encem: em 
31-12·94. 

Decorridos 25 meses de gestão do Banco, pelo 
Banco Central do Brasil S.A., o seu Património Líqui
do é superior à R$200da milhões, negativos. 

No momento em que se fala na privatização do 
Banco ou na sua transformação em Agência de Fo
mento, deve o Senado Federal inteirar-se das infor
mações solicitados, para avaliar, inclusive, se a per
da extravagante do Património Líquido do Banco, 
não foi conseqüência de uma ação deliberada para 
esvaziar a sua presença no mercado financeiro, ou 
por omissão, gestão temerária ou a outros motivos. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997.- Sena
dor Ernandes Amorim. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa 
para decisão, nos termos do Regimento Interno do Se
nado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em 
vista equívoco de publicação da legislação citada, 
referente ao Item 3 da pauta da sessão, encontra-se 
encartada nos avulsos da Ordem do Dia a legislação 
correta relativa ao projeto constante do item em refe
rência: 

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

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N248, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n!! 231, de 1997- art. 336, b, do Re

gimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n2190, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n!! 48, de 1996 (n!! 
4.716/94, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que, define os 
crimes de tortura e dá outras providências, 
tendo 

Parecer sob n!! 100, de 1997, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável ao Projeto, contrário às Emendas 
rf!s 1 a 4, oferecidas perante a Comissão, e 
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado n!! 190, de 1995, que tramita em 
conjunto. 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
tennos do art. 122, 11, b, do Regimento, à proposição 
foram oferecidas 4 emendas, perante a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Esclarece ain
da que, de acordo com o disposto no art. 124, item 
3, da Lei Interna, é final o pronunciamento dessa 
Comissão sobre as emendas, salvo recurso inter
posto por um décimo dos membros do Senado, no 
sentido de que as referidas emendas sejam submeti
das ao Plenário em discussão. 

Passa-se, assim, à discussão do projeto, em 
turno único. (Pausa.) 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, para discutir o projeto, ao no
bre Senador Pedro Simon. 

V. Ex'! dispõe de 1 O minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não há dúvida de que, devido ao mo
mento que estamos vivendo, o Senado deve dar sua 
contribu1ção na aprovação desse projeto. 

Na sessão de ontem, S. ExA, o Presidente do 
Senado, manifestou a sua indignação - aliás, diga
se de passagem, era a indignação da Casa - em re
lação aos fatos noticiados pela Rede Globo. E fez a 
S. Ex" uma proposta, um apelo, para que a Cernis-

são de Constituição, Justiça e Cidadania, da qual o 
Senador Ramez Tebet é Relator, e o Senador Ber
nardo Cabral, Presidente, votasse a matéria. 

Pois bem, Sr. Presidente, a matéria foi votada, 
atendendo à solicitação de V. Ex'!. E foi votada com 
rapidez, porque tínhamos, às 11 h, o depoimento do 
ilustre Presidente do Supremo Tribunal Federal. Vo
tamos então a matéria, por unanimidade, e deixa
mos a discussão para hoje, aqui, no Plenário. 

Senador Ramez Tebet, lendo o projeto de lei 
que vamos votar hoje, constatei que ele se refere ao 
crime de tortura: 

• Arl 12. Constitui crime de tortura: 
I - constranger alguém com emprego 

de violência ou grave ameaça,- causando-lhe 
sofrimento físico ou mental;" 

'Constranger alguém com emprego de violên
cia ou grave ameaça"? É esse o artigo que vai pegar 
os policiais? É esse o artigo? 

O Sr. Ramez Tebet- Sim, mas há os incisos. 
O SR. PEDRO SIMON 'Constranger alguém 

com emprego de violência ou grave ameaça, cau
sando-lhe sofrimento físico ou mental'. V. ExA diz: 
'Combinado com os incisos'. Está bem! 

'a) com o fim de obter informação, de
claração ou confissão da vítima ou de tercei
ra pessoa;• 

Esse não é. Quem assistiu ao episódio pela te
levisão, viu que eles fizeram a torpeza por má-fé, 
por maldade, por crueldade. Eles não estavam ali 
querendo infonnação, eles não estavam ali queren
do confissão nem da vítima, nem de terceira pessoa. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V. EJc!!. 
O Sr. Ramez Tebet- Esclareço apenas que V. 

Ex'! está caminhando por uma trilha que não é a cor
reta. Positivamente, não estamos votando essa l~i. 
para que ela possa ser aplicada ao vergonhoso e la
mentável evento ócorriâo em São Paulo. O Senado 
está cumprindo sua missão de votar urna lei que dis
póhha sobre o crime de tortura. No meu entendi
mento, eles não praticaram crime de tortura. Eles 
praticaram crime de homicídio em concurso material 
com vários outros crimes. E o crime de homicídio foi 
cometido com requintes de crueldade, com recursos 
que -tomaram· impossível a defesa da vítima. Dessa 
fonna, podem ser condenados até a 30 anos de ca
deia. Se fôssemos aplicar o crime de tortura, a meu 
ver inaplicável ao caso, eles não seriam apenados 
com mais de 16 anos de reclusão. Quero esclarecer 
apenas isso a V. Ex". 
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O SR. PEDRO SIMON - V. Ex" pediu um apar
te para roubar o meu discurso. V. Ex" disse tudo, e 
estou de acordo. V. Ex" me roubou o discurso, e não 
poderia fazê-lo ... V. Ex" está certo e disse tudo o 
que eu ia dizer. 

O Sr. Ramez Tebet - Mas roubar o brilho de 
V. Ex" não é possível. 

O SR. PEDRO SIMON - Cumprimento-o, por
que V. Ex", com a competência de jurista, disse tudo 
o que eu gostaria de dizer. Ou seja, esse projeto é 
importante, tem mérito, é necessário, urgente, mas 
não tem nada a ver com o que aconteceu em São 
Paulo. Aí é que quero chegar, ilustre Senador Anto
nio Carlos Magalhães, Presidente do Congresso Na
cional: esse projeto é importante, necessário, mas 
não tem nada a ver com o que aconteceu em São 
Paulo, porque não pode ser aplicado àquele caso. O 
que aconteceu em São Paulo é infinitamente mais 
grave do que aquilo que pode ser atingido com a 
aplicação desse projeto. 

Repito: essa proposta dispõe sobre o crime de 
tortura, sobre aquele que o praticou com o fim de 
obter informação ou declaração de confissão, ou 
para provocar ação ou omissão de natureza crimino
sa, ou ainda em razão da discriminação racial ou re
ligiosa. Ali houve requintes de crueldade e maldade. 
Eles pararam o carro, abriram a porta, bateram e 
mataram. Trata-se de crime praticado com requintes 
de perversidade, crime doloso, previamente marca
do, cuja penalidade prevista é reclusão de 30 anos e 
não de 18 como prevê esse projeto. 

Sr. Presidente, repito o apelo que fiz a V. Ex". 
A reportagem da Globo foi ao ar no dia 26, e o fato 
aconteceu no dia 3, ou seja, 23 dias antes. Até en
tão, a providência tomada foi de rotina: abriu-se sin
dicância para verificar o que aconteceu. E, se a Glo
bo não levasse a reportagem ao ar, nada teria acon
tecido. O Congresso Nacional está agindo, a socie
dade está agindo, porque a Globo divulgou o fato no 
Jornal Nacional. Caso contrário, nada aconteceria. 

Sr. Presidente, acho que algo deve ser feito. 
Acho que deveria ser enviado um pedido ao Presi
dente da República no sentido de que reúna os Go
vernadores, os chefes de polícia, enfim, as pessoas 
ligadas à Segurança para tratarem do assunto. 

V. Ex" não estava aqui, Sr. Presidente, mas 
quando fiz meu pronunciamento de hoje, o Senador 
Eduardo Suplicy levantou um caso no qual custo a 
acreditar. S. Ex" assistiu a uma reportagem da Ban
deirantes na qual se denunciava que, no meu Esta
do, o Rio Grande do Sul, na Cidade de Santa Maria, 
os recrutas da Força Aérea treinavam c-.antando um 

hino que estimulava a prática da tortura. A letra des
se hino dizia mais ou menos que 'praticar a tortura é 
muito fácil, pega-se o inimigo e o maltrata até ma
tar". Isso é muito sério, é•muito grave, porque essa, 
então, era a orientação dada aos recrutas que mar
chavam e cantavam. 

O Senador Suplicy vai encaminhar um requeri
mento no sentido de que seja ouvido o Ministro da 
Aeronáutica. Vejam que .o fato é_ainda mais sério. 
Não passa pela cabeça de ninguém que o Sr. Mário 
Covas tenha alguma coisa a ver com o que aconte
ceu em São Paulo. Claro que não! Mas aquilo está 
aconfecenâo. E, agora, vê-se que os coitados dos 
recrutas recebem no treinamento um hino laudatório 
à prática da tortura. 

Sr. Presidente, voto favoravelmente ao projeto, 
porque ele tem utilidade. Ele é muito importante. Ele 
é muito, muito, muito importante, mas o que está 
açontt)CE!ndo tragicamente é mais grave do que está 
aqui. Imaginávamos que isso acontecia na época da 
ditadura, na época do arbítrio, quando se torturava e 
nada acontecia Mas, numa democracia, fazer o que 
aquela gente fez. .. 

Sr. Presidente, não chego a dizer como o nos
so querido Ministro Serjão, mas que alguma coisa 
deve ser feita, deve. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Informo ao Senador Pedro Simon que, sobre o as
sunto tratado pelo Senador Eduardo Suplicy através 
do Requerimento n2 237, de 1997, a Presidência o de
fere ad referendum da Mesa; e vai enviá-lo - porque 
assim o permite norma interna -, ao Ministro Lélio Via
na Lõbo, da Aeronáutica, para que os fatos sejam de
vidamente esclarecidos e informados ao nobre Se
nador Eduardo Suplicy, a V. Ex" e a toda Casa. 

Continua em discussão. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-·Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Car
los Valadares, para discutir. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, sras e Srs. Senadores, a sociedade 
brasileira, nestes últimos dias, tem sido sacudida por 
esse noticiário intenso e massivo a respeito de um 
acontecimento triste e lamentável, que, mais uma vez, 
aconteceu no Estado de São Paulo, vitimando pes
soas inocentes que iam para as suas casas e que me
reciam, ao invés da violência, a proteção da polícia 
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Está configurado que as ações praticadas por 
aqueles policiais em Diadema, que redundaram em atos 
de prepotência, humilhação e truculência do aparelho 
repressivo do Estado, constituem um atentado e um 
desrespeito aos direitos civis e humanos. Está mais do 
que claro que tudo aquilo não passou de agressão a 
pessoas que deveriam ter a sua vida garantida pela polí
cia, mas, de forma truculenta, pelo menos uma delas foi 
trucidada pelo tiro de um assassino fardado. 

Conforme referência do nobre Senador Pedro 
Simon e esclarecimento do nobre jurista e Senador 
Ramez Tebet, o crime que ora estamos a regula
mentar - a tortura - não pode ser confundido com 
aquele episódio que envergonhou a bandeira do 
Brasil, deixando-nos numa situação constrangedora, 
nós, que lutamos para que a democracia seja insta
lada de uma vez por todas em nosso País. 

Sr. Presidente, os crimes de tortura, que são 
praticados em ambientes fechados, escondidos, sigi
losos, numa atitude covarde de autoridades que se 
escudam na farda, já deveriam merecer, há muitos 
anos, um tratamento mais específico e adequado. 
Mas, depois de tantos anos, só agora - quem sabe 
pela vergonha que assaltou o Brasil nesses últimos 
dias - fomos acordados para essa realidade. 

A tortura tem que ser banida, de uma vez por 
todas, por uma legislação pertinente. Queremos crer 
que essa legislação, efetivamente, vem ao encontro do 
desejo do Senado, do Congresso Nacional e do desejo 
da sociedade brasileira, que merece algo mais claro 
sobre o foro que deverá julgar os que atentarem 
contra a cidadania através de ates de tortura 

Talvez pela forma abrupta como fomos colhi
dos por esse episódio, não apresentamos a emenda 
que deveríamos apresentar. O projeto de lei recebeu 
da Presidência da República prioridade ímpar, inclu
sive pedindo urgência para a sua apreciação, mas, 
neste momento, nenhum Senador poderá apresen
tar emenda a ser apreciada pelo Plenário do Sena
do, muito embora o projeto tenha passado na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania e qua
tro emendas tenham sido rejeitadas. 

Não sei, Sr. Presidente, se a tortura, por se tratar 
de um crime inafiançável contra a Humanidade, não 
mereceria, por parte das autoridades constituídas, um 
outro tratamento quanto ao foro do infrator. Temos dú
vidas a esse respeito, pois não sabemos, Sr. Presiden
te, se o militar que comete um crime de tortura será jul
gado pela Justiça Comum ou pela Justiça Militar. 

Gostaria que V. Ex& me esclarecesse a esse 
respeito, bem como àqueles que tiverem dúvidas se
melhantes. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V.Ex" um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Ouço V. Ex", como grande jurista desta Casa, inte
grante da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, grande orador e Relator do projeto. 

Gostaria que V. Ex" esclarecesse se o infrator 
terá um foro privilegiado, como teve antes o militar. 

O Sr. Ramez Tebet- you tentar. Graças ao 
Senado da República, eles serão julgados pela Jus
tiça Comum, embora estejam maltratando muito o 
Senado nessa questão. Se, em verdade, não apro
vamos o projeto do Deputado Hélio Bicudo tal como 
veio para cá, apresentamos - e me parece que o 
Relator foi o nobre Senador Geraldo Melo -, uma 
emenda dizendo que "nos homicídios dolosos contra 
a vida, a competência para o julgamento dos milita
res era a Justiça comum". Ora, as cenas da televi
são, em São Paulo, nos mostraram o quê? O que vi
mos? O que as imagens mostram e o que está pro
vado até agora? Que houve duas vítimas de crime 
de homicídio. Se houve duas vítimas de crime de 
homicídio, é evidente que os policiais serão julgados 
pela Justiça comum. Dir-se-á: "Mas houve crime 
contra outras pessoas!" Nesse caso, o crime maior 
puxa os outros. Os outros crimes praticados também 
serão julgados pelo tribunal do júri, porque estão inti
mamente relacionados uns com os outros. No meu 
entendimento- e V. Ex" pede o esçlarecimento de 
um homem apenas esforçado na matéria-, a com
petência do julgamento é, efetivamerite, nesse caso 
de São Paulo, da Justiça comum. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Nobre Senador Ramez Tebet, tenlio: aqui o projeto 
de lei que foi apresentado, recentemente, pelo De
putado Hélio Bicudo. 

. S. Ex", não se conformando com a disposição 
aprovada pelo Senado, deu entrada na Câmara dos 
Deputados num novo projeto regulamentando o art. 
92, do Decreto-Lei n2 1.001, de 21 de outubro de 
1969, Código Penal Militar, que passaria a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Os oficiais e praças das polícias mili
tares dos Estados, no exercício de funções 
de policiamento, não são considerados mili
tares para efeitos penais, sendo competente 
a Justiça comum para processar e julgar os 
crimes cometidos por ou contra eles. • 

Aqui, S. Ex" não incluiu somente os crimes pra
ticados contra a vida. De que forma seriam tratados 
os crimes humilhantes, degradantes, como, por 
exemplo, um cidadão ficar sobre o capô de um carro 
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enquanto um policial, de forma humilhante, bate-lhe 
nos pés, nos ombros e na cabeça? Isso é um crime 
humilhante e degradante contra a Humanidade. 

O Sr. Geraldo Maio-Permite-me V. Exª um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
Concedo o aparte ao nobre Senador Geraldo Melo, 
um dos idealizadores daquele projeto que foi aprovado 
no Senado e que também deve estar tão aparelhado 
quanto V. Exª para me explicar esse assunto. 

O Sr. Geraldo Melo- Apenas um acréscimo 
que queria fazer ao esclarecimento do Senador Ra
mez Tebet. O substitutivo que apresentei, naquela 
ocasião, encaminhava para a Justiça Comum os 
responsáveis por crimes dolosos contra a vida, 
acrescentando-se "cometidos ou tentados". O que 
significava que a tentativa de homicídio, que todas 
as formas de torturas, mesmo não resultando em 
morte, desde de que se pudesse caracterizar como 
crime contra a vida, todas .essas situações implica
vam na remessa do réu à Justiça Comum. O que se
ria, se tivesse prevalecido a decisão do Senado, 
esse o caminho desses policiais agora, todos eles, 
independente de qualquer nova medida de natureza 
legal. Infelizmente, como o projeto voltou à Câmara, 
a expressão "cometidos ou tentados• foi excluída do 
substitutivo, mas o que saiu do Senado foi "crime 
doloso contra a vida, cometido ou tentado." 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
Ainda o Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Antonio Carlos 
Valadares, no caso de São Paulo ... 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Confesso a V. Exª que ainda persiste uma dúvida 
muito grande sobre esse assunto. 

O Sr. Ramez Tebet - Vou tentar esclarecê-la. 
No caso de São Paulo, os crimes de homicídio, não 
há dúvida alguma, vão para a Justiça Comum. Há 
outras vítimas ali. Mas tudo no mesmo dia e pratica
mente na mesma hora. Em havendo nexo causal, 
cc-autoria, sem dúvida alguma, todos eles vão para a 
Justiça Comum. Isso não tenho dúvida. Agora, quanto 
ao Projeto do Deputado Hélio Bicudo, quero lhe dizer 
que esse projeto está em tramitação. O que ele objeti· 
va? O mesmo que ele pretendia no projeto anterior, 
que foi modificado no Senado da República Se for 
aprovado esse projeto que está aí, daqui para frente, 
os crimes praticados pelos militares, que não sejam 
~rimes militares, serão julgados pela Justiça Comum. 
E esse o fundamento principal do Projeto do Deputado 
Hélio Bicudo, que está na Câmara Federal. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, ainda sobre esse assunto, o Jornal do 

Brasil traz hoje um comentário, a meu ver, muito 
oportuno, do Professor de Direito da USP, Dalmo de 
Abreu Dallari, intit!,llado "Polícia, atividade civil", 
onde ele destaca que a atividade de um policial, 
apesar de fardado, não é atividade militar; é uma ati
vidade de um funcionário público, que, ganhando do 
Estado, ou seja, sustentado pela sociedade, está ali 
para garantir a segurança, a vida e os bens dos ci
dadãos. Ora, se ele é igual a um civil, diferenciando
se apenas pela farda, não há por que o seu julga
mento ser diferenciado, merecer um foro especial, 
como, por exemplo, um Deputado Federal, um Sena
dor da República, um Presidente da República ou um 
Ministro de Estado. Entendo, Sr. Presidente, que isso 
ainda não está muito claro. Esse dispositivo, essa le
gislação, que estamos a regular neste momento sobre 
a tortura, não está muito clara para a sociedade brasi
leira, porque uma tortura pode ser considerada, num 
dado momento, não um ato de tentativa de assassina
to, mas um outro tipo de crime, como, por exemplo, o 
da tortura, mas não o de assassinato. Neste caso, 
como fica a pessoa que foi humilhada? Como fiCa o ci
dadão que, indo para a casa, voltando do trabalho, foi 
colocado em posição de inferioridade, que, diante de 
uma arma, foi obrigado a tirar a sua roupa, foi humilha
do? O policial que submeteu aquele cidadão a uma si
tuação tão degradante não vai ser julgado pela Justiça 
Comum, será julgado, sim, por um foro especiaL O tor
turador vai merecer um foro especial. 

Por isso, diante dessa dúvida, que hoje não mais 
me assalta, diante dessa impropriedade da lei, não 
digo impropriedade, da falta de uma complementação 
dessa lei, déi'nos entrada hoje, no Senado Federal, a 
um projeto de lei que trata sobre o assunto da tortura, 
que concede à Justiça Comum competência para pro
cessar e julgar crimes de tortura praticados por milita
res. Porque aqui está mais do que claro que o militar 
que praticar a tortura não escapará da alçada da Justi
ça Comum. Assim, mesmo pelo fato de ser militar, ele 
será julgado não por aquele foro especial, mas pelo 
foro competente, que é a Justiça Comum, pelo fato de 
ser um funcionário civil da Administração Pública. 

Portanto, Sr. Presidente, voto no projeto, com 
essa ressalva. Tenho a certeza absoluta de que 
essa ressalva será aprovada pelo Senado Federal. Irá 
para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
e lá pediremos ao Presidente daquela Comissão e, 
posteriormente, ao Presidente do Congresso, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, a urgência necessária 
para que esse projeto seja acoplado às disposições 
dessa legislação que ora estamos aprovando. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 143 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Màgalhães) 
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 

S. Exª dispõe de dez minutos para discutir. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, encaminhamos favo
ravelmente esse projeto. Lamentamos que tenha
mos que discuti-lo ainda sob o impacto das ima
gens que vimos no 'Jornal Nacional'. Um noticiá
rio em que, por um período de 30 minutos, tivemos 
a oportunidade de ver as duas faces do Brasil: em 
uma parte do noticiário, que representava a face 
pretensamente moderna, colocava-se o aspecto 
importante da globalização; registrava-se o fato de 
o Brasil contar agora, dentro do seu sistema ban
cário, com o HSBC, o sexto maior Banco do mun
do, numa demonstração de que o Brasil se insere 
no campo da modernidade, da internacionalização 
do capital e da globalização. No mesmo noticiário, 
tivemos a oportunidade de ver a outra face, a face 
real, da barbárie, a face que reproduz práticas ine
rentes à Idade Média. E não é novo esse episódio. 
Não concordamos com o Ministro da Justiça que 
disse que aquele era um fato isolado. A única ex
cepcionalidade daquele fato é que nesse tinha uma 
cãmara de televisão que possibilitou à sociedade 
brasileira e ao mundo verem aquilo. Mas sabemos 
muito bem que fatos como esse acontecem constan
temente no nosso Brasil. A revista Veja fez, ano 
passado, uma reportagem extensa que demonstrava 
que infelizmente ainda nas delegacias brasileiras o 
principal método de investigação era a tortura. Te
mos que registrar também que, infelizmente, a cha
mada sociedade pensante, os fontiadores de opi
nião no Brasil só começaram a considerar a tortura 
como algo hediondo a partir do momento em que, in
felizmente, filhos dessa chamada sociedade pensan
te passaram a ser vítimas desse tipo de crime no pe
ríodo da ditadura militar, quando sabemos que, mui
to antes daquel.e período, as classes populares, os 
negros, os considerados abaixo da sociedade, eram 
vítimas desse crime; e, de um modo geral, a socie
dade brasileira não atenta para isso. 

A importância da votação deste projeto é que, 
a partir de agora, o crime de tortura no Brasil passa 
a ser tipificado. E quero lembrar que, a partir da 
aprovação desta lei, fatos como aquele ocorrido no 
Rio Grande do Sul, que aqui já foi registrado pelo 
Senador Eduardo Suplicy, em que pessoas canta
vam hinos incentivando a tortura, passam a ser clas
sificados como crime, porque poderão ser enquadra
dos no art. 287 do Código Penal: 

'Art. 287. Fazer, publicamente, apolo
gia de fato criminoso ou de autor de crime. • 

Assim, a partir da aprovação dessa lei, aqueles 
que faziam propaganda da tortura e, portanto, fa
ziam apologia de um crime poderão passar a ser in
cursos no Código Penal. 

Agora, não posso deixar de aqui fazer referên
cia à discussão do chamado Projeto Hélio Bicudo e 
registrar que é verdade, sim, que aqueles que come
teram aquele crime, por aquele projeto aprovado 
pelo Senado, poderão ser julgados pela Justiça Co
mum, porque a população constatou que houve cri
me doloso contra a vida, porque existe televisão. Se 
não existisse televisão, com certeza, as Corporaçõ
es iam dizer que aquele cidadão que foi assassinado 
o foi porque entrou em tiroteio com a Polícia, por ser 
um criminoso, atirou no policial e fugiu, e aí, no cum
primento do dever, o policial atirou naquele cidadão. 

É possível, sim, incluir esses criminosos, fa
zendo com que sejam julgados pela Justiça Comum, 
porque vimos o que eles fizeram. Mas a grande 
maioria desses crimes continuará acontecendo, en
quanto permanecer o sentimento de impunidade. 
Porque o que fez aqueles militares fazerem aquilo 
foi exatamente o sentimento de impunidade, porque 
sabem que poderiam continuar eternamente sendo 
julgados pelas suas Corporações. 

Daí a importância, sim, de retomar o projeto 
original, que não era um projeto do Deputado Hélio 
Bicudo. Foi um projeto assumido pelo Governo, pelo 
Ministério da Justiça, na Câmara dos Deputados, e, 
infelizmente, quando da votação no Senado, com di
versas matérias que são de interesse do Governo, 
os Ministros vêm para cá, fazem audiências, conver
sam com os Senadores, para convencê-los da im
portância de votar naquele projeto, mas, particular
mente naquele projeto do Governo e do Deputado 
Hélio Bicudo, não houve esse lobby do Ministro da 
Justiça, que inclusive estava viajando para o exterior 
naquela ocasião. O que permitiu, na minha opinião -
já o disse durante a votação e reafirmo -. que o Se
nado da República desvirtuasse aquele projeto e, na 
prática, acabasse com a sua eficácia. 

Dizer-se: 'Não, crime doloso contra a vida vai 
ser julgado pela Justiça Comum'. Mas será que va
mos ter em todos os crimes que são cometidos pe
los militares, ou pela Polícia Militar, uma cãmera de 
televisão, para que a população brasileira possa ver 
que efetivamente foi crime doloso contra a vida? É 
claro que não! É claro que não, Sr. Presidente! É 
claro que não, Srs. Senadores! 
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Daí a importância desse projeto, sim. E espero 
que a Câmara dos Deputados, com o apoio do Go
verno, venha a aprovar a redação original do projeto. 
Espero que quando o projeto vir para o Senado, aí o 
Governo venha e coloque aqui os seus Ministros, 
venha aqui fazer lobby junto aos Senadores, no 
sentido de não retroagirmos em relação à questão 
da importância de se acabar com o foro privilegiado 
de julgamento dos militares. Se cometeu crime mili
tar - e o crime militar é previsto, e existem as suas 
especificidades - sim, ele deve ser julgado por tribu
nais militares. Mas crimes do tipo como o que vimos 
só tivemos oportunidade de tomar conhecimento, 
volto a dizer, porque tinha uma câmera de televisão 
filmando. Com certeza, se não houvesse um regis
tro, esses criminosos seriam julgados pelos seus pa
res, que iriam dizer que não foi crime doloso contra 
a vida, que eles estavam no cumprimento do seu de
ver, que eles entraram em tiroteio com marginais, 
que eles foram desacatados e agredidos. Como não 
tinha televisão, como o povo não viu, ia prevalecer, 
naturalmente, a versão dos relatórios oficiais dos co
mandantes, que vimos, nesse episódio, como se 
protegem. Chega ao ponto de o Secretário de Segu
rança do Estado e o Governador do· Estado não te
rem sido informados do processo. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo 
um aparte ao nobre Senador Antonio Carlos Valada
res, com muito prazer. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
José Eduardo Outra, na verdade, os crimes cometi
dos por policiais militares, em serviço de policiamen
to, sempre foram considerados, ao longo da nossa 
história, como de competência da Justiça Comum. 
Há até uma Súmula do Supremo Tribunal Federal, 
de n2 297, que diz: 'Oficiais e praças das Milícias 
dos Estados, no exercício de função policial civil, 
não são considerados militares para efeitos penais, 
sendo competente a Justiça Comum para julgar os 
crimes cometidos por ou contra eles•. Essa decisão 
do Supremo foi alterada. Com a promulgação da 
Constituição de 1946, ela passou a existir, mas, no 
Governo Geisel, a pretexto de assegurar o fortaleci
mento do combate à subversão, houve alteração, 
passando a competência desses crimes para a Jus
tiça Militar dos Estados. Daí é que surgiu esse senti
mento de impunidade a que se refere V. Ex". A Cor
poração se reúne e fica difícil - por esse sentimento 
que estamos fazendo, elaborado na consciência de 
cada um dos militares - condenar os seus próprios 

colegas. Por essa razão, a tradição constitucional do 
Brasil e da jurisprudência brasileira determina essa 
tradição, que os militares, quaisquer que sejam os 
crimes por eles cometidos, devem ser julgados pela 
Justiça Comum. Não só os de tortura, mas qualquer 
tipo de tipo de crime que seja da iniciativa de um po
licial militar, no exercício de sua atividade civil. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Antonio Carlos Valadares. V. Ex" his
toria bem e demonstra que, na verdade, ainda esta
mos vivendo um resquício de um Estado militariza
do. Que não se justifica mais. Aliás, nunca se justifi
cou, do ponto de vista daqueles que eram Oposição. 
Nem o argumento que na época se utilizava, que era 
combater a subversão dos que querem entregar o 
Brasil para os braços do comunismo soviético, nem 
esse argumento mais persiste. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, reafirmando que consideramos a aprovação 
desta lei importantíssima para o País, reafirmando 
que ela não pode ser um fato isolado, mas que tem 
a importância de tipificar o crime da tortura, insisti
mos em que o que vai se fazer evitar que tenhamos 
que nos deparar com as imagens como a que vimos, 
muito mais do que simplesmente aprovarmos leis, é 
acabarmos com o sentimento de impunidade que 
existe em nosso País e que faz com que policiais mi
litares, mesmo sabendo que estão infringindo a lei, 
venham a infringi-la porque têm o sentimento de que 
não vai acontecer nada com eles, em decorrência 
daquele fato. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, encamÚ1tiamos favoravelmente a este projeto e 
nos congratulamos com o nobre Relator, registrando 
inclusive que este projeto é de 1994, ainda da ges
tão do então Presidente Itamar Franco. Em 1996, o 
atual Presidente pediu que fosse dado regime de ur
gência e agora estamos votando, registrando inciusi
ve que poderemos estar votando esse projeto sem a 
necessidade de haver o requerimento de urgência, 
aprovado ontem, porque ele já estava em regime de 
urgência i:onstitucional. 

Nosso voto é 'sim'. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-5P. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr'ls e Srs. Senadores, conforme expôs o Lfder do 
PT, Senador José Eduardo Outra, somos inteira
mente favoráveis ao projeto que define os crimes de 
tortura, pois é preciso dar unfbasta a tódãS as for-
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mas que estimulem e que levem pessoas a extorqui
rem, torturarem e assassinarem cidadãos como fize
ram aqueles policiais militares de Diadema nos dias 
3, 4, 5, 6 e 7 de março. 

A tortura que vem ocorrendo no País, pratica
mente desde o início da nossa história, ocorreu com 
extraordinária freqüência durante o período da es
cravidão. E, conforme ressaltou hoje o Senador Ab
dias Nascimento, ela é praticada com muito maior 
freqüência contra os negros do que contra os bran· 
cos. Ela, infelizmente, acontece em quase todos os 
distritos policiais, nas delegacias, no sistema peni
tenciário em geral. Ela ocorreu com freqüência du
rante o regime militar contra aqueles que haviam se 
insurgido contra a falta de democracia no Brasil. 
Mas há indícios claros que o episódio ocorrido ali em 
Diadema e que levou o Presidente do Senado Fede
ral, Senador Antonio Carlos Magalhães, a canela
mar-nos todos a votar esta matéria em regime de ur
gência, decorre de algo que ainda está presente na 
formação dos policiais militares e mesmo entre as 
tropas das Forças Armadas brasileiras. 

O Senador Pedro Simon, aqui, já se referiu ao 
episódio que ontem assisti na Rede Bandeirantes de 
Televisão, por volta das 23h30min. E com base na
quilo que assisti é que hoje dei entrada a este reque
rimento de informação nos seguintes termos: 

"Nos termos do art. 49, incisos IX e X, 
e art. 50 da Constituição Federal, combina
dos com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro seja solicitado ao 
Exm2 Sr. Ministro da Aeronáutica, Tenente
Brigadeiro Lélio Viana Lobo, as seguintes in
formações: 

1. Considerando o art. 52 , inciso III, da 
Constituição Federal, que dispõe sobre a 
proibição à tortura, que providências foram 
tomadas, por esse Ministério, em relação 
aos fatos ocorridos em 13 de fevereiro de 
1997, na Base Aérea de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, por ocasião da Operação Ti
gre 3, de Intercâmbio e Simulação de Com
bate entre as Forças Aéreas do Brasil e dos 
Estados Unidos da América, uma vez que, 
segundo as imagens veiculadas pela TV 
Bandeirantes, no dia 02 de abril, ao mesmo 
tempo em que aviões caças F-16 faziam 
manobras, recrutas da Força Aérea Brasilei
ra apareceram marchando e cantando pala
vras que incitam a violência e a tortura. E eis 
aquilo que diziam em marcha os soldados 
da Força Aérea Brasileira: "Tortura é coisa 

muito fácil de fazer. Pega o inimigo e maltra
ta até morrer"? 

2. Qual o Íipo de treinamento que é 
oferecido aos soldados, suboficiais e oficiais 
da Aeronáutica no tocante às diversas técni
cas de defesa e interrogatório? 

3. É esse_o tipo de treinamento em que 
se encaraja aprãtica de tortura, resultado da 
interação com a Força Aérea dos EUA? 

4. Em que medida as convenções in
ternacionais contrárias à· prática de tortura 
·são seguidas por esse Ministério? 

5. Que providências foram tomadas 
junto ao Comandante daquela Base, Coro
nel-Aviador Adolfo Jair Biscaino Azambuja, 
que considerou aquele cântico normal para 
encorajar a tropa, ainda que reconhecesse 
como "politicamente incorreto"? 

Sr. Presidente, considero extremamente impor
tante a providência que acaba de tomar no sentido 
de requerer à Rede Bandeirantes de Televisão as 
imagens que foram ontem passadas para conheci
mento do Senado, para que também sejam enviadas 
ao Ministro da Aeronál!tica, !..élio. \{!ana LQbo. E, cer
tamente, o PresidenteFemando Henrique Cardoso 
vai querer ver as imagens do que foi flagrado, por
que os fatos trágicos ocorridos em Diadema têm a 
ver com esse tipo de procedimento de encorajamen
to à tortura, que, infelizmente, foi flagrado na Base 
Aérea do Rio Grande do Sul. 

Assim, Sr. Presidente, que~mos reiterar o nos
so apoio ao projeto que define os crimes de tortura e 
a fonma de sua pena legalmente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra a Senadora Marina Silva. 
A SRA. MARINA SILVA (BLOCO-AG. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Srl's e Srs. Senadores, lamentavelmente, todos nós 
aqui estamos dando uma resposta por estímulo, e 
um estímulo que não é positivo, é negativo, das ce
nas que foram levadas ao ar pela Rede Globo, que 
todos já fizeram referência e que não vou repeti-las. 

Como registrou o Líder do Bloco, Senador José 
Eduardo Outra, fizemos referência à fala do Ministro 
da Justiça, dizendo que se trata de um fato isolado 
e, já naquele dia, eu disse que não é um fato isola
do. Tenho aqui uma reportagem de um-jornal, A Ga
zeta do Acre, do Estado do Acre, onde noticia que 
num pequeno vilarejo de Campinas, no meu Estado, 
a 60Km da Capital - pertinho inclusive do seringal 
onde nasci -, um delegado e alguns policiais subme-
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teram à tortura um vendedor ambulante, digamos 
assim, com procedimentos de crueldade mais terrí
veis do que se possa imaginar. Inclusive, se utilizan
do de técnicas sofisticadas - infelizmente técnicas 
sofisticadas -, para que não ficassem marcas. Mas o 
rapaz, de 27 anos, quase foi a óbito, em função des
sas torturas. 

Então, em um município, em um vilarejo pe
queno, com uma população em sua maioria de la
vradores que moram nos arredores da pequena vila, 
aconteceram atos de tortura em um vendedor ambu
lante que havia passado à frente um cheque rouba
do, recebido como pagamento. As pessoas queriam 
obrigá-lo a confessar que havia roubado o cheque. 
Dessa maneira, não são fatos isolados; são fatos 
que acontecem, como já havia dito antes, em todos 
os lugares de nosso País. A indignação nos leva a 
verbalizar nossos sentimentos, nossa revolta contra 
a ação da Polícia Militar. Não queremos dizer que 
todas as pessoas que têm essa função pratiquem os 
mesmos atos de barbaridade, as mesmas monstruo
sidades. Existem, em todas as profissões, os ho
mens e as mulheres de bem, mas, lamentavelmente, 
essas pessoas são maculadas, têm o seu nome e 
sua atividade achincalhadas pela postura daqueles 
que praticam esse tipo de violência e de desrespeito 
aos direitos humanos. 

As penalidades propostas pelo projeto de lei 
são fundamentais para coibir esse tipo de postura, já 
que as razões pelas quais se cometem crimes são: 
em primeiro lugar, a facilidade, o espaço para que 
este ocorra; em segundo lugar, a certeza ou quase 
certeza da impunidade. O espaço, nós sabemos, 
existe. A ecologia do crime existe na cabeça daque
les que não têm uma mente sã e não respeitam a 
pessoa humana. Entretanto, a certeza da impunida
de, esta pode acabar. E só se acaba com a certeza 
da impunidade, que leva muitos a cometerem mons
truosidades, quando se dispõe de um instrumento 
legal para coibir essas ações. 

Esse projeto de lei está há tempos tramitando 
no Senado. Agora, por um estímulo negativo - quero 
repetir-, ele vem a plenário e será apro.Jàdo. 

Estão de parabéns todos os Srs. Senadores. 
Está de parabéns o Presidente da Casa, que, de 
pronto, solicitou que o projeto tramitasse em caráter 
de urgência. 

O lamentável é que estejamos agindo por estí
mulo. O Brasil precisa parar de ·àgir mediante estí
mulos negativos. 

Lembro-me do massacre dos lanomãmis. Fo
mos obrigados a dar uma resposta:· Quando Chico 

Mendes foi assassinado, fomos obrigados a dar uma 
resposta e acabamos por criar algumas das reser
vas que ele tanto reivindicava. Agora, estamos sen
do obrigados a dar uma resposta. 

Precisamos cuidar para que essas respostas 
se antecipem aos estímulos negativos, às tragédias, 
que são muitas na sociedade brasileira. Mesmo as
sim, é fundamental essa resposta, para que a socie
dade brasileira não se sinta desprotegida. Pelo me
nos, ela disporá de um instrumento legal que coíba 
os abusos contra os direitos humanos praticados por 
pessoas inescrupulosas que se escondem em de
fensores dos direitos das pessoas, em guardiões da 
segurança e fazem exatamente o oposto. 

Que bom que esse projeto esteja sendo apro
vado agora! Que pena que esteja sendo aprovado 
pelo estímulo negativo, pelo espetáculo de selvage
ria que nos foi oferecido pelas imagens exibidas pela 
Rede Globo com a ajuda daquele cidadão corajoso 
que filmou a cena às escondidas! Posso imaginar o 
quanto aquela pessoa sofreu para filmar aquelas 
imagens. E é preciso pensar no quanto a Nação bra
sileira, o Estado brasileiro, deve a essa pessoa. De
vemos a ela pelo menos a garantia de sua seguran
ça. Deus o livre, se a sua identidade for revelada! 
Nós sabemos que existem perseguições. 

Parabéns ao Senado, pela respost!'l que está 
dando a esses estímulos negativos. Que o Brasil, de 
uma vez por todas, cesse de ser aquele país que só 
consegue um destaque nos jornais da mídia interna
cional quando pratica desrespeito aos direitos huma
nos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos "Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador . Ramez Tebet, 
como Relator da matéria. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e 
Srs. Senadores, tenhe> a_pl'ªna convicção de que de
mos um passo muito avançado para a consagração 
do respeito à dignidade humana e à defesa dos di
reitos humanos. 

Com efeito, pode parecer incrível que, quase 
chegando o ano 2000, ainda não tenhamos incluído 
na IBgi~lação brasileira a tipificaÇão do crime de tor
tura,"drltne esse que sempre se caracteriza por atos 
de crueldade, de perversidade, de desumanidade. 

Só depois da Segunda Guerra Mundial a civili
zação acordou; acordou pelas atrocidades pratica
das pelo nazismo e pelo fascismo durante essa 
Grande Guerra. Em 1945, a Carta das Nações Uni
das já preconizava a defesa intransigente dos Direi-
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tos Humanos. Em 1948, a Declaração Universal 
desses direitos já estabelecia que "ninguém será 
submetido à tortura nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante." 

O Brasil firmou convenção internacional para 
suprir o vazio, a lacuna existente na legislação penal 
brasileira, fazendo a tipificação do crime de tortura. 
O Constituinte de 1988 deu um tratamento adequa
do a assuntos relacionados à dignidade da pessoa 
humana e à prevalência dos direitos humanos. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Cons
tituinte de 1988 declarou explicitamente que a tortu
ra é um crime inafiançável, um crime insuscetível de 
graça ou de anistia. E são decorridos quase 9 anos 
dá "promulgação da Carta que nos rege, a de 1988. 

Felizmente, estamos chegando lá. Trata-se de 
um projeto de lei enviado à Câmara dos Deputados, 
em 1994, que tramita nesta Casa há seis meses, e 
que está hoje no plenário para a votação final e, sem 
dúvida nenhuma, depois de sua aprovação, irá para 
a sanção presidencial. 

Nós, que queremos um Brasil moderno, econo
micamente desenvolvido, socialmente avançado, 
também queremos um Brasil defensor intransigente 
dos direitos humanos. Estamos chegando a isso. 

Já salientou aqui o Líder do BLOCO, Senador 
José Eduardo Outra, que o projeto que está sob exa
me do Plenário do Senado foi enviado para cá na 
gestão do Presidente Itamar Franco. Mas é preciso 
fazer justiça ao atual Presidente da República, por
que, com efeito, em maio de 1996, Sua Excelência 
fazia um pedido ao Congresso Nacional para que 
votasse esse projeto em regime de urgência. 

Não podemos negar, o Senado não pode ne
gar, o Senado não pode tampar o sol com a peneira: 
os acontecimentos de São Paulo, efetivamente, nos 
impulsionaram. 

Mas não vamos fazer injustiça contra o Senado 
da República. Não vamos dizer que, se não fossem 
os acontecimentos ocorridos naquele Estado - fatos 
esses que a Nação brasileira deplora e deles se 
sente envergonhada -, esta Casa não iria votar o 
projeto de lei agora sob exame deste Plenário. 

Certamente iria votá-lo! Tanto que o nosso pa
recer foi entregue à Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania no dia 12 de dezembro do ano pas
sado. É preciso que reconheçamos que tudo está 
muito célere neste mundo em transformação. Esta
mos sempre correndo atrás dos fatos. Já dizia o Mi
nistro Sepúlveda Pertence, Presidente da mais afta 
Corte de Justiça de nosso País: "enganam-se aque
les juristas que pensam que podem fazer leis pere-

nes como faziam antigamente. É impossível faze- .. 
rem-se leis plenamenteduradouras-no tempo,-na so
ciedade atual, que se transforma e avança a todo o 
momento.· 

Esta Casa faz a sua parte. Esta Casa cumpre a 
sua missão. E cumpre hoje uma missão extraordiná
ria. O Congresso Nacional preencherá aquele vazio 
existente na legislação penal brasileira com relação 
ao crime de tortura. 

Mas dizia-me alguém: se não existia o crime de 
tortura, como eram_puniclos os torturadores? Pensei 
comigo mesmo: haverá punição neste País? Quem 
está sendo punido? Têm razão aqueles que dizem 
que, se não fosse o cinegrafista filmar aquelas ce
nas degradantes a que o Brasil inteiro assistiu, prati
cadas em São Paulo, possivelmente a Nação não 
estaria tão acordada como está hoje. 

Mas, frente à legislação, é preciso que se es
clareça que otorturador de hoje, o torturador de on
tem - não me refiro- aos de São Paulo~ que pratica~ 
ram crime muito mais grave que o de tortura, porque 
praticaram o crime de homicídio, com requintes de 
perversidade e de crueldade e com outras qualifica
doras inerentes ao crime de homicídio - eu diria que 
os torturadores eram julgados - pasmem V. Ex"s -
como tendo infringido o delito de lesão corporal dolo
sa, previsto no art. 129 do Código Penal. Em outras 
palavras, eram punidos como se tivessem ferido al
guerií, quànáo-ha-umà dísfínçãoiiserfeifii:.no-Cíimei 
de lesão corporal dolosa, o agente só quer ferir; no 
crime de tortura, não. O crime de tortura é sempre 
frio, bárbaro, porque, mediante violência, mediante 
grave ameaça, seja física ou moral, procura-se obter 
do agente uma confissão; procuram-se obter decla
rações que ele não quer prestar, confissões de fatos 
que ele não quer confessar ou que ele não praticou, 
procura-se fazer que ele afirme ou negue determina
dos fatos que não lhe dizem respeito até mesmo 
com relação a terceiras pessoas. 

Mas, volto a repetir: felizmente, a matéria foi 
aprovada por unanimidade na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. Os Líderes partidários e 
todos os que se encontram aqui no plenário, com 
toda certeza, vão votar esse projeto rapidamente, 
hoje ainda, para que vá à sanção do Presidente da 
República. 

Sr. Presidente, minhas palavras finais são dirigidas 
à V. Ex'l, que, com sua sensibilidade política, apelou 
para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
também presidida pelo Senador Bernardo Cabral. 

Quero dizer a V. Exl', Senador Bernardo Ca
bral, que a terceira sessão presidida por V. Ex" na 
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pode 
ser colocada no seu currículo, porque, sob a Presi
dência de V. Ex", o Senado da República, aquela 
Comissão deu um passo avançado, por unanimida
de, em defesa dos direitos humanos, da dignidade 
da pessoa e do ser humano. 

Eram essas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, as minhas palavras com referência a esse 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Encerrada a discussão. 

Não houve apresentação de nenhum recurso 
no sentido de as emendas serem submetidas ao 
Plenário. 

Passa-se à votação do projeto. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N!! 48, DE 1996 

(N2 4.716194, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Define os crimes de tortura e dá ou-
tras pro:vidência~. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Constitui crime de tortura: 
I - constranger alguém com emprego de viõ

lência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento fí
sico ou mental: 

a) com o fim de obter informaÇão, declaração 
ou confissão da vítima ou de terceira 'pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religio-
sa. 

11 - subm~ter alguém, sob sua guarda, poder 
ou autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de cará
ter preventivo. 

Pena - reclusão de dois a oito anos. 
§ 12 Na mesma pena incorre quem submete 

pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a 
sofrimento físico ou mental, por intermédio da práti
ca de ato não previsto em lei ou não resultante de 
medida legal. . 

§ 22 Aquele que se omite em face dessas con
dutas, quanto tinha o dever de evitá-las ou apurá-

las, incorre na pena de detenção de um a quatro 
anos. 

§ 32 Se resulta lesão corporal de natureza gra
ve ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a 
dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a 
dezesseis anos. 

§ 4° Aumenta-se a pena de um sexto até um 
terço: 

I - se o crime é cometido por agente público; 
11 - se o crime é cometido contra criança, ges

tante deficiente e adolescente; 
III- se o crime é cometido mediante seqüestro. 
§ 52 A condenação acarretará a perda do car

go, função ou emprego público e a interdição para 
seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

§ 6" O crime de tortura é inafiançável e insus-
cetível de graça ou anistia. 

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, 
salvo a hipótese do § 22, iniciará o cumprimento da 
pena em regime fechado. 

Art. 22 O disposto nesta lei aplica-se ainda 
quando o crime não tenha sido cometido em territó
rio nacional sendo a vítima brasileira ou encontran
do-se o agente em local sob jurisdição brasileira. 

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

Art. 4° Revoga-se o art. 233 da Lei n2 8.069, de 
13 de julho de 1990. - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Neste instante, quero comunicar à Casa que, dada 
a gravidade do assunto e a presteza com que agiu o 
Senado da República, estou assinando a mensagem 
para o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica do projeto que acaba de ser aprovado. (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O item 2 fica prejudicado, em face da aprovação 
do item 1. 

É o seguinte o item prejudicado: 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 190, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 231, de 1997- art. 336, b, do. 

Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara n2 48, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 190, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que define o 
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crime de tortura, nos termos do art. 52 , inci
sos III e XLIII, da Constituição Federal, e dá 
outras providências, tendo 

Parecer sob nº 100, de 1997, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela prejudicialidade da matéria, favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 1996, 
que tramita em conjunto, e contrário às 
Emendas nOs 1 a 4, apresentadas perante a 
Comissão. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 59, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso n2 5, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 59, de 1994 (n2 

3.123192, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o prazo de publicação, pela Secretaria 
da Receita Federal, dos modelos de Decla
ração do Imposto de Renda, tendo 

Pareceres 
- sob n2s 487, de 1995, e 671, de 

1996, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania: 12 pronunciamento (sobre o 
Projeto) e 22 pronunciamento: (sobre as 
emendas oferecidas perante a Mesa), pela 
constitucionalidade, juridicidade e regimen
talidade, e por audiência da CAE, quanto ao 
mérito; e 

- sob n°s 488, de 1995, e 672, de 
1996, da Comissão de Assuntos Econõmi
cos: 12 pronunciamento: (sobre o Projeto) 
pela rejeição, com voto vencido, em separa
do, do Senador Laura Campos; e 2" pro
nunciamento: (sobre as emendas ofereci
das perante a Mesa), favorável ao Projeto e 
às emendas n2s 1 e 2, e pela aprovação das 
emendas n2s 3 a 6, com subemendas que 
oferece, vencido o Senador Lauro Campos. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de 20 de fevereiro último e teve sua discus
são adiada para hoje. Assim, passa-se à discussão 
em conjunto do projeto, das emendas e das sube
mendas, em turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. -- -
Em votação o projeto, sem prejuízo das emen

das e subemendas. 

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

Aprovado. 
Votação em globo das Emendas n2s 1 e 2, de 

parecer favorável. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 59, DE 1994 
(N° 3.123192, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o prazo de publicação, 
pela Secretaria da Receita Federal, dos 
modelos d.e Declaração do Imposto de 
Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A Secretaria da Receita Federal fará pu

blicar no Diário Oficial da União, até o dia 15 de fe
vereiro do ano subseqüente ao ano a que se refe
rem as declarações, os formulários de declaração do 
Imposto de Renda, das pessoas físicas e pessoas 
jurídicas, de que tratam o art. 12 da Lei n2 8.383, de 
30 de dezembro de 1991, e os arts. 42 , 18 e 52 da 
Lei n2 8.541, de 23 de dezembro de 1992. 

Art. 22 O atraso na publicação dos formulários 
a que se refere o artigo anterior implicará automático 
adiamento dos prazos de apresentação das declara
ções, assegurando-se aos contribuintes o prazo de 
75 dias, contados a partir da publicação dos formulá
rios, para apresentarem suas declarações. 

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

Art. 42 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Votação em globo das Emendas n•s 1 e 2, de pa
recer favorável. 

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

Aprovadas. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 239, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação 

--em-~lobo das emendas com subemendas não subs
titutivas, apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara 
n2 59, de 1994 (nº 3.123/92, na Casa de origem), 
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que dispõe sobre o prazo de publicação, pela Secre
taria da Receita Federal, dos modelos de Declara
ção do Imposto de Renda. 

Sala das Sessões, em 3 abril de 1997 - Sena
dor Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento que trata da votação · 
em globo das emendas com subemendas não subs
títutívas apresentadas ao projeto. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presiden1e, 
não entendi o requerimento. Não consegui ouvir o 
Senador Lucídio Portela e fui Relator dessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Terei o prazer de ler o requerimento para V. ex-: 

"Requeiro, nos termos do Regimento, 
a votação em globo das emendas com su
bemendas não substitutivas apresentadas 
ao Projeto de Lei de Câmara n2 59, de 1994, 
que dispõe sobre o prazo da publicação pela 
Secretaria da Receita Federal, dos modelos 
de declaração de Imposto de Renda. • 

O objetivo do requerimento é apenas de eco
nomia processual, para efeito de votação. Não há 
modificações. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Presidência esclarece ao Plenário que a aprova
ção de emenda com subemenda não substitutiva im
plica a aprovação automática das modificações 
constantes das respectivas subemendas. 

Passa-se à votação em globo das Emendas de 
n2s3a6. 

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

Aprovadas. 
FICafll aprovadas também as respectivas sube

mendas. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem4: 

Segundo dia de discussão, em primei
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti
tuição n2 64, de 1995, de iniciativa do Sena
dor Osmar Dias e outros senhores Senado
res, que dá nova redação ao inciso XXIX do 
art. 72 e revoga o art. 233 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n2 542, de 
1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores José Eduardo 
Outra, Pedro Simon e Antônio Carlos Vala
dares. 

·- A Presiaênciaésclarece ao Plenário que, nos 
termos do art. 358 do Regimento Interno, a matéria 
ainda constará da Ordem do Dia em quatro dias 
úteis consecutivos, em fase da discussão, quando 
poderão ser apresentadas emendas assinadas por 
um terço da composição do Senado. 

Portanto, hoje transcorre o segundo dia da dis-
cussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não há oradores. 
A discussão terá prosseguimento na próxima 

sessão deliberativa do Senado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, redação final de proposição 
aprovada na Ordem do Dia da presente sessão e 

-que, nos termos ac,- parágrafo úniCO do art: 320 ao 
Regimento Interno, se não houver objeção do Plená
rio, será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Lucidio Portella. 

É lida a seguinte: 

PARECER N2.103, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n2 59, 
de 1994 (n2 3.123, de 1992, na Casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n2 59, de 1994 (n2 3.123, de 1992, na Casa de 
Origem), que dispõe sobre o prazo de publicação, 
pela Secretaria da Receita Federal, dos modelos de 
Declaração do Imposto de Renda 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de 
1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente
Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Lúdio Coelho- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER Nº 103, DE 1997 

Dispõe sobre o prazo de publicação 
pela Secretaria da Receita Federal, dos 
modelos de Declaração do Imposto de 
Renda. 
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EMENDAN2 1 

(Corresponde às Emendas n2s 1 e 2 de Plenário) 

Dê-se à emenda a seguinte redação: 

"Dispõe sobre o prazo de publicação, 
pela Secretaria da Receita Federal, dos mo
delos de declaração do imposto de renda e 
respectivas instruções de preenchimento." 

EMENDAN2 2 

(Corresponde às Emendas n2s 3 e 4 
de Plenário e Subemenda- CAE) 

De-se ao art. 12 a seguinte redação: 

"Art. 12 A Secretaria da Receita Fede
ral fará publicar no Diário Oficial da União, 
até o dia 30 de janeiro do ano subsequente 
ao ano que se referem as declarações, os 
formulários de declaração do imposto de 
renda, das pessoas físicas e pessoas jurídi
cas, de que tratam o art. 72 da Lei n2 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, e o art. 56 da 
Lei n2 8.981, de 20 de janeiro de 1995, alte
rado pelo art. 12 da Lei n2 9.065, de 20 de ju
nho de 1995, com as respectivas instruções 
de preenchimento, sem prejuízo da posterior 
edição e distribuição dos manuais corres
pondentes. 

EMENDAN2 3 

(Corresponde às Emendas 
n2 5 e 6 -de Plenário e Submenda - CAE 

(De-se ao ar!. 22 a seguinte redação: 

Ar!. 22 O atraso na publicação no Diá
rio Oficial da União dos formulários e res
pectivas instruções de preenchi:nento impli
cará automático adiamento dos prazos de 
apresentação das declarações, devendo o 
Ministro da Fazenda, no uso da competên
cia de que tratam o § 32 do ar!. 72 da Lei n2 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, e o§ 42 

do art. 56 da Lei n2 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, alterado pelo ar!. 12 da Lei n2 

9.065, de 20 de junho de 1995, estabelecer 
prorrogação que assegure prazo mínimo de 
sessenta dias, contado a partir da referida 
publicação. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 parecer lido vai à publicação. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 2·t0, 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 das Emendas ao Projeto de Lei da Câmara n2 
59, de 1994 (n2 3.123/92, na Casa de orígem), que 
dispõe sobre o prazo de publicação, pela Secretaria 
da Receita Federal, dos modelos de Declaração do 
Imposto de Renda. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997.- Sena
dor Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da pala

vra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Sr's Senadoras que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta, assim, à Câmara dos Deputa-

dos. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra, como o primeiro Senador ·inscrito, 
o Senador Josaphat Marinho. V. Ex" dispõe de cin
qüenta minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 1.570, de 26 
de março deste ano, requer um comentário .• 

Não é somente a violência de Diadema que 
merece ser repudiada. Também é repudiável a vio
lência de natureza institucional. A Medida Provisória 
a que me refiro é abusiva, malferindo a Constituição. 
Toda ela é destinada a regular matéria de natureza 
processual, limitando a competência do Poder Judi· 
ciário quanto à concessão de garantias antecipadas 
ou de liminares. 

O Poder Executivo, por medida provisória, de
clara que se aplica à tutela antecipada, prevista nos 
arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil, o dis
posto nos artigos de duas ou três !eis federais. Por 
igual, estabelece que o § 42 do art. 12 da Lei nº 
8.437 passa a vigorar com a redação que lhe dá e 
segundo a qual sempre que o juiz houver de conce
der medida liminar ou qualquer medida de caráter 
antecipatório determinará a prestação de garantia 
real ou fidejussória. 
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E, por fim, estabelece uma nova redação ao 
art. 16 da Lei nº 7.347, de 1985, e assim prescreve 
que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes 
nos limites da competência territorial do órgão prola
tor. 

Como se vê, toda medida provisória é destina
da a estabelecer providências de natureza proces
sual, reduzindo, de modo geral, a competência do 
Poder Judiciário ou fixando, note-se bem, alcance 
erga omnes para decisão proferida em sentença ci
vil. 

Ora, falta à medida provisória um dos seus req
uisitos essenciais: o fator urgência. Não declararei 
que não se trate de matéria relevante, mas a medida 
provisória é destinada a alterar providências de or
dem processual que estão em vigor há anos, produ
zindo seus efeitos, sentenças sendo proferidas e ge
rando efeitos. A medida provisória é para assunto de 
natureza urgente. A urgência exige uma delimitação 
no tempo que não se pode encontrar, de nenhum 
modo, nas medidas agora adotadas pela Presidên
cia da República. 

Mas, essencial assinalar, a medida provisória é 
. toda reguladora de matéria de natureza processual. 
Pois, Sr. Presidente e Srl's e Srs. Senadores, cum
pre lembrar que todas as medidas provisórias que 
foram editadas sobre matéria de natureza proces
sual tiveram a rejeição do Congresso Nacional. As
sim, a Medida Provisória de n• 185, dispondo sobre 
a interposição de recursos nos dissídios coletivos e 
a concessão de efeito suspensivo, rejeitada, é man
dada ao arquivo. Assim, a Medida Provisória n2 231, 
que alterou disposições do Código de Processo Pe
nal Militar, rejeitada E como havia outras medidas 
que se conjugavam, ou perderam a efiCácia ou fo
ram igualmente rejeitadas. Assim, por igual, a Medi
da Provisória n• 375, dispondo sobre a concessão e 
os efeitos de liminares e de medidas cautelares e 
sobre situações de risco e de grave lesão ao interes
se público, à ordem, à saúde, à segurança e à eco
nomia pública perdeu a eficácia Ao arquivo. 

Todas essas medidas foram, assim, fulminadas 
pelo Congresso Nacional. Não obstante isso, o Go
verno repete o seu procedimento afrontoso da or
dem institucional. 

Mas há que assinalar uma singularidade. 
Quando se discutiu a Medida Provisória de n2 271, 
de 1990, sobre ela opinou no Congresso Nacional o 
Deputado Nelson Jobim, precisamente hoje Ministro 
da Justiça. Pois, ao ser apreciada essa matéria na 
Câmara dos Deputados, o Deputado Nelson Jobim 
observou: "há que se verificar que as medidas provi-

sórias são destinadas a matérias que não fixem rela
ções definitivas, devem tratar de situações de Direito 
Material e não de Direito Processual". 

Por outra singularidade, ou talvez por uma cau
tela, verifica-se que a Medida Provisória n2 1.570, 
embora do atual Governo, não tem a assinatura do 
eminente Ministro Nelson Jobim. Assinou-a o seu 
substituto. Parece, portanto, que houve uma coinci
dência ou uma medida cautelar por parte do eminen
te titular da Pasta, que não subscreve a medida pro
visória. Mas assim dispondo a medida provisória, ela 
não apenas afronta o problema da incompatibilidade 
com matéria de Direito Processual. A Constituição 
brasileira estabelece, no seu art. 68, que não se 
pode fazer Lei Delegada sobre organização do Po
der Judiciário. Quer dizer, o Congresso não pode 
conceder delegação ao Poder Executivo para legis
lar sobre organização do Poder Judiciário. É admis
sível, então, que possa o Presidente da República, 
por medida provisória, atentar contra a competência 
do Poder Judiciário, afetando-lhe a própria organiza
ção? E a medida provisória afronta. Por que afron
ta? Porque a medida provisória estabelece que a 
sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos 
limites da competência territorial do órgão prolator. 
Dir-se-á que esse dispositivo é modificação de ou
tro, da Lei 7.347. Pouco importa. A lei é discutível 
também. Essa lei é de 1985. Em que limite de 
competência poderia o legislador comum estabele
cer que a sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes? 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, atente
se para o fato de que o Senado da República, preci
samente nesse momento, está discutindo a possibili
dade de uma emenda constitucional para dar efeito 
vinculante a decisões do Poder Judiciário. Estamos 
respeitando o sistema da Constituição e assim en
tendendo que o efeito vinculante somente pode ser 
estabelecido por uma emenda constitucional. Pois o 
Senhor Presidente da República, seguindo o equívo
co de uma lei anterior, estabelece praticamente o 
efeito vinculante por medida provisória. Por que es
tabelece o efeito vinculante? Porque repetindo aque
la lei, com modificação, prescreve que a sentença ci
vil fará coisa julgada erga omnes. Coisa julgada 
erga omnes significa coisa julgada que produz efei
to contra todos, ou seja, contra aquele a quem a 
sentença atingiu e contra qualquer outro que tenha 
situação jurídica da mesma natureza e esteja na 
mesma situação. Como pode o Senhor Presidente 
da República estabelecer por medida provisória de
terminação dessa natureza, quando a Constituição, 
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expressamente, no Capítulo do Poder Judiciário as
segura o direito de recurso das partes, da instância 
inferior para as instâncias superiores? Como pode -
obstar o recurso da sentença do juiz singular para o 
Tribunal Regional Federal? Como? Onde está a ga
rantia constitucional do direito de recurso? Sobretu
do, um absurdo, porque estabelece, modificando a 
Lei 7.347, que esse efeito é estabelecido nos limites 
da competência territorial do órgão prolator. Onde -
está o poder do Presidente da República de delimi
tar competência de juiz por medida provisória? 

O Sr. Artur da Távola - V. Exª me concede um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Exª tem o 
aparte. 

O Sr. Artur da Távola- Senador Josaphat Ma
rinho, V. Exó', como sempre, está a iluminar os traba
lhos desta Casa. Ao ver e ouvir V. Exª, imagino-o 
como, muito mais que um Senador, alguém capaz 
de fazer uma análise por cima de paixões partidárias 
ou por cima de divisões tipo Oposição ou Governo. 
V. Exª está a levantar questões pertinentes à medida 
provisória com absoluta precisão e, sobretudo, com 
a base jurídica que o caracteriza. É nesse sentido, e 
portanto sem discordar, que gostaria de ouvi-lo so
bre algo que me assal!a como incerteza no corpo 
dessa matéria. Não há dúvida de que a pletora de 
medidas provisórias é, hoje, inteiramente absurda do 
ponto de vista das relações entre os Poderes Execu
tivo e Legislativo e acentua aquilo que para nós par
lamentaristas é a ditadura, não do Presidente da Re
pública, mas do presidencialismo. A meu juízo, a di
tadura legal do presidencialismo está presente no 
veto. O veto já é, para mim, a prova cabal da ditadu
ra do Poder Executivo nos sistemas presiaehcJàlis
tas; ditadura legal, evidentemente. Sobre o veto, 
apõe-se, a partir da Constituição de 1988, a medida 
provisória. Entretanto, fico com o pensamento tam
bém em outra "direção, e é nesse sentido que con
sulto V. Exª. Primeiro: a maior parte das medidas 
provisórias enviadas ao Congresso não foram deli
beradas. Há a necessidade de um mea culpa muito 
grave e sério nessa matéria. Fico a pensar o quanto 
as ponderações que V. Exª está a fazer impressio
nariam os Srs. Congressistas nas sessões das co
missões especiais destinadas a tratar das medidas 
provisórias ou nas sessões do plenário do Congres
so destinadas a votá-las. No entanto, tais sessões 
não se realizam. Daí decorre um segundo fenôme
no: a medida provisória não votada é renovada e, ao 
sê-lo, ainda detém outro poder absolutamente auto
ritário, típico do presidencialismo: o Poder Executivo 

pode modificá-la. Aqui, há uma bipartição: o fato de 
poder modificá-la tem vantagens, porque aprimora 

- muitas- vezes oinstffuto, e !em oesvantagens,- por
que é um poder a mais que se agrega a um diploma 
legal que já está em vigor, porque não foi votado; ele 
apenas fica perempto em 30 dias. Desculpe-me V. 
Exª por estender-me um pouco, mas esta dúvida me 
assalta como Parlamentar ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Exª fique à 
vontade. 

O Sr. Artur da Távola- Creio que V. Exª pode 
iluminar esse caminho. Assim, em primeiro lugar, a 
medida provisória tem em si um caráter arbitrário já 
que é um instituto parlamentarista dentro do presi-

-- dericialismo. O presidencialismo se apossa, eviden
temente, dela, porque ela é um instrumento de legis
lar por cima da possibilidade legislativa do Poder Le
gislativo. Por outro lado, o Poder Legislativo, por 
seus anacronismos, por suas dificuldades, por seu 
tamanho paquidérmico, pelo excessivo verbalismo 
de suas reuniões, o Poder Legislativo, nós, não deli
beramos na velocidade e na precisão necessárias 
sobre as medidas -provisórias nemsobre outras ma
térias que carecem de alguma decisão. Aqui, dentro 
de um quadro de autoritarismo implícito do presiden
cialismo nessa matéria, surge uma forma de defesa 
desse instrumento: a de que, sem ele, em compen
sação, o Governo não governa Não me refiro às 
matérias que V. Exª está analisando com absoluta 
precisão e de modo insofismável, mas, sobretudo, à 
matéria econômica que, às vezes, possui caracterís
tica de urgência. E mais: na complexidade contem
porânea de mercados, inclusive os internacionais, 
nóje inter~relacionados pela informática, pela infor
maÇãO e pelá cómurucação, há matérias de decisão 
na área econômica que precisam de um grau de si
gilo que, houvesse a audiência do Poder Legislativo, 
não seria possível. E mais: possuem as característi
cas de uma urgência que, se ouvido o Poder Legis
lativo, não se daria, porque o Poder Legislativo - se
jamo!. francos em aceitá-lo -tem sido extremamente 
lento, extremamente confuso. Então vejo ou anteve
jo o velho instituto da democracia representativa 
possivelmente desaparelhado nesse particular, ou 
seja, o Poder Executivo desenvolveu-se do ponto de 
vista. tecnológico, científico, e o Poder Legislativo 
atrofiou-se do pohto de vista de sua capacidade de 
legislar com precisão, com oportunidade e com ur
gência. Isso cria uma tal confusão em relação à ma
téria da medida provisória que, possivelmente - o 
que V. Exª defende com grande brilho e razão, a 
meu juízo -, a incolumidade do Poder Legislativo, no 
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seu dever de legislar, acaba por ser um fator prejudi
cial do próprio andamento da administração do País. 
É, portanto, uma matéria que, se tem todas as razõ
es que V. Ex" apresenta, tem, por outro lado, ara
zão de ser oriunda da deficiência do Poder Legislati
vo ou do atraso do Poder legislativo no tocante a 
essas matérias, o que cria um embaraço para nós 
todos que queremos ver os Poderes a funcionar se
gundo a fórmula da plena harmonia e independência 
e hoje vemos um grande imbróglio nessa questão, 
nessa matéria, já de difícil elucidação, porque nem 
mais o Poder Executivo dá atenção aos reclamos do 
legislativo e nem mais o Poder legislativo trata de 
legislar nessa matéria, o que cria um meio campo, 
no qual o Poder Executivo impera absoluto. Mas ele 
tem a tarefa, muitas vezes, de atender a um proble
ma premente. Rz esse aparte tão longo, porque isso 
me preocupa profundamente, haja vista nele estar 
imbricado o próprio destino do Poder legislativo e 
dos formatos da democracia representativa em fun
cionamento no Brasil. Sobre este particular, gostaria 
de ouvir V. Ex". Parabenizo-o pela qualidade do dis
curso, o que é uma redundância, evidentemente. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Em primeiro 
lugar, nobre Senador Artur da Távola, quero agrade
cer a bondade de suas expressões a meu respeito, 
quanto à forma pela qual tenho colocado problemas 
como este. 

Em segundo lugar, permita-me assinalar que 
concordo com V. Ex" na crítica feita ao Poder legis
lativo. Quero mesmo acrescentar que, por não se 
dar a devida atenção ao exame das medidas provi
sórias, há bastante tempo, ainda quando era líder o 
Senador Marco Maciel, pedi-lhe que não me incluís
se em Comissão destinada a examinar medida pro
visória, desde que, de modo geral, as Comissões 
não se reuniam para a devida deliberação. 

Atente V. EJ<!!, porém, em que o erro do Poder 
Legislativo não pode justificar abuso do Poder Exe
cutivo. Se o Presidente da República não tem a so
lução, em termos normais, por meio da medida pro
visória, primeiramente deve fazer com que seus líde
res ajam para que a solução se efetive. Há mais. Exis
te um instrumento próprio do regime democrático e 
que não se quer pôr em execução: o da lei delegada. 

Quando o Presidente da República tem neces
sidade de uma lei de caráter mais urgente, ele pode 
pedir ao Congresso Nacional que lhe dê, dentro de 
determinadas condições, um instrumento pelo qual 
possa fazer aquela lei. 

Já lembrei aqui, uma vez, que o Presidente 
Collor, oportunamente advertido, fez a lei da isono-

mia salarial mediante delegação legislativa. Era uma 
lei delicada, complexa, de difícil feitura pelo Con
gresso. S. Ex" imaginou fazê-la por medida provisó
ria; foi advertido da impropriedade, e usou, então, o 
pedido da delegação. A delegação lhe foi dada, e a 
lei feita. Não foi a melhor lei, mas foi a lei possível 
naquele instante e resolveu transitoriamente o grave 
problema da equivalência de salários no plano fede
ral. 

Ora, o Presidente tem essa forma para não pa
ralisar determinadas ações. Sua Excelência pode 
usar a medida própria, tranqüila, do regime constitu
cional: basta solicitar a delegação legislativa. O que 
o Presidente da República não deve fazer, o que 
não lhe é lícito fazer é, diante da demora do Poder 
legislativo, apelar para providências que são institu
cionalmente condenáveis. 

No caso de que se trata, a condenação há de 
ser mais veemente. Insisto: todas as medidas provi
sórias que envolveram matéria de natureza proces
sual foram recusadas pelo Congresso Nacional. O 
Governo não podia ignorar essa situação. Tanto me
nos poderia ignorá-la quando o seu Ministro da Jus
tiça até hoje, o ilustre Ministro Nelson Jobim, opinou 
na Câmara dos Deputados pela inaceitabilidade de 
medida provisória para regular matéria de natureza 
processual. 

.A.Iem do mais; hõ caso, a medida provisória in
vade a própria organização do Poder Judiciário e es
tabelece medidas que implicam uma subversão; 
obsta o uso do recurso, determinando a existência 
de coisa julgada nos limites da competência territo
rial do órgão prolator. 

Como pode uma medida provisória dispor nes
se sentido, se a Constituição assegura o direito de 
recurso da instância inferior para os tribunais? A me
dida provisória ou a lei ordinária poderia susperrder 
o direito de recurso? Onde está a hierarquia da nor
matividade constitucional? Sobre isso passa o Presi
dente da República de roldão, no uso da medida 
provisória. 

E ainda mais -grave: como encontrou o equívo
co na lei ordinária, Sua Excelência a repete modifi
cando o texto na medida provisória e dá a essa deci
são efeito erga omnes, vale dizer, contra todos. A 
sentença passa a valer contra teclas que estejam em 
igualdade de situação com o caso julgado. Mas onde 
está, direta ou indiretamente, expressa ou implicita
mente dado ao Presidente da República conferir prati
camente efeito vinculante a decisões judf:ciais1 

Srs. Senadores, cresce de gravidade essa si
tuação, porque precisamente neste momento o Se-
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nado debate projeto de emenda constitucional desti
nado a regular o uso das medidas provisórias. Isto é, 
quando uma das Casas do Congresso se aplica na 
elaboração da medida corretiva dos excessos, o Go
verno timbra em declarar que não está disposto a 
acatar limitações à sua competência. 

Porém, há mais: os jornais já publicam que o 
Presidente da República, ao ser apreciado o substi
tutivo Fogaça, deseja que outras faculdades lhe se
jam dadas: além de não aceitar uma só reedição de 
medidas provisórias, quer que, nesta elaboração de 
caráter corretivo, se lhe dêem outras faculdades 
para que possa agir administrativamente, sem as 
peias constitucionais. Sabe-se já quais são algumas 
tiessas medidas. Elas estão num projeto que circu
lou há algum tempo. O Presidente quer ficar investi
do do poder de adotar deliberações de natureza ad
ministrativa, de regular situação funcional, de criar 
ou extinguir Ministério por decreto executivo. Vale di
zer, estejamos prevenidos porque o que pretende, 
por intermédio da regulação em curso das medidas 
provisórias, é obter outras facilidades incompatrveis 
com o regime constitucional. 

Por isso, Sr. Presidente, venho à tribuna para 
condenar a medida provisória, para alertar o Con
gresso no sentido - note-se - de que todas as medi
das provisórias que regularam matéria processual 
mereceram a rejeição do Congresso Nacional. Va
mos ver se agora também se modificará essa juris
p~ncia legislativa, para atender ao ímpeto legisla
ttWI!o Poder Executivo. 

Ao mesmo tempo, peço a atenção da Casa 
para que, quando se apreciar, dentro de alguns dias, 
o Substitutivo Fogaça, destinado a regular as medi
das provisórias, não se abra caminho à concessão 
de facilidades de natureza administrativa incompatf-' 
veis com o regime constitucional e com a presença 
do Poder Legislativo como órgão fiscalizador e de 
controle. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidéncia, 
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 12 

Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
como Líder, por 20 minutos, para comunicação de 
interesse partidário, nos termos do art. 14, inciso 11, 
alínea b, do Regimento Interno. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Volta
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra
de. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Alves. 
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, a agricultura bfasileira terá, este ano, a maior 
safra de grãos de sua história: 81,18 milhões de to
neladas. Mesmo assim, deverá haver uma perda 
que a Embrapa calcula em cerca de R$1 ,6 bilhões, 
devido ao desperdício que vem ocorrendo, da co
lheita ao processamento, especialmente com rela
ção ao milho e à soja 

Nestes resultados, mais do que a política agrí
cola, contribuiu o clima neste período, a persistência 
obstinada dos agricultores e a incorporação de aper
feiçoamentos técnicos, como a melhoria de semen
tes e tratos culturais, porque, com relação à área 
plantada, houve até redução, não ultrapassando a 
faixa dos 38 milhões de hectares. 

A nossa agricultura continua com dificuldades, 
apesar de alguns progressos e do imenso potencial 
económico que possui e ainda não devidamente ex
plorado. 

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo do 
dia 12 de março último, o Deputado Delfim Netto, 
demonstra, de forma didátiça, a conjugação dos fa
tores que determinaram a crise e a falência atual da 
agricultura brasileira, conseqüência das altas taxas 
de juros, da redução de crédito agrícola, do financia
mento das importações a juros internacionais, da va
lorização do câmbio, da redução •emocional" de tari
fas e do elevado preço pago pelo setor aos esforços 
'governamentais pela estabilização da moeda, o que 
contribui, pela redução da área plantada, na perda 
de pelo menos 400 mil empregos no campo, o que 
vem alimentando o movimento dos sem-terra. 

A Veja desta semana publica entrevista de Er
nest Bortang, Prêmio Nobel da Paz em 1970, conhe
cido nos anos 60 como o pai da •revolução verde", 
que promoveu um salto fantástico na agricultura 
mundial, pois naquela época triplicou a sua produ
ção adiando a crise da fome no mundo, e hoje com 
83 anos, ainda participando de projetes de salvação 
da agricultura em vários países, especialmente na 
África, esteve em Minas Gerais, há alguns dias, 
quando afirmou: "Que poucos países do mundo con
seguiram uma excelência na produção agrícola 
como o Brasil. O desenvolvimento do cerrado é um 
feito único. • 
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Entretanto, Sr. Presidente, não se tem dado à 
nossa agricultura a atenção que merece pela sua 
posição estratégica no combate à fome no Brasil e 
no mundo, onde poderia já estar desfrutando de po
sição · mais privilegiada nas exportações, para um 
mercado crescente num mundo que, tendo hoje uma 
população de 5,8 bilhões de pessoas, terá nos próxi
mos 20 anos mais de 8 bilhões de habitantes. As
sim, a moeda do futuro tende a ser 'espaço e ali
mento', fatores em que nosso País pode ser muito 
rico, se souber usar racionalmente seus recursos. 

Até outubro de 1996, segundo registro do Ban
co Central, dos R$283,9 bilhões em empréstimos 
concedidos pelo sistema financeiro à iniciativa priva
da, apenas R$24, 1 bilhões foram destinados ao se
ter rural, o que representa menos de 1 O% dos crédi
tos concedidos, assim mesmo uma ninharia: para a 
lavoura, apenas 9% desses R$24 bilhões, e 91 o/o 
para a pecuária. E o Brasil continua tendo o maior 
rebanho do mundo, com 160 milhões de cabeças. 

Enquanto setores prioritários sofrem restrições 
orçamentárias, como a saúde, que recebeu 2,4% do 
PIB, uns R$20 bilhões, o Proer já socorreu os ban
cos falidos com mais de R$16 bilhões. 

A âncora verde do Real tem imposto sacrifícios 
adicionais ao setor agrícola, o que muito vem contri
buindo para a estabilidade da moeda e dos preços, 
onde os que mais caíram foram os produtos agríco
las. O milho, por exemplo, poderá ser negociado 
este ano muito abaixo do preço do ano passado e 
muito mais próximo do custo, o que reduz sua mar
gem de lucro, especialmente para os pequenos pro
dutores que não produzem em escala. 

Dos 81 milhões de toneladas de grão da safra 
deste ano, a maior parte é de soja para exportação, 
milho, trigo e sorgo, enquanto o feijão, cuja produ
ção subiu 26%, sendo a principal dieta da popula
ção, o volume produzido ainda é ber.; modesto. 

A margem de ganho do produtor rural se redu
ziu bastante, porque os preços, quando não caíram, 
também não subiram, mas os custos não pararam 
de crescer. Os insumos agrícolas continuaram indi
ferentes aos planos económicos, sem nenhuma pro
vidência concreta para contê-los. 

Nos anos 70, com cerca de US$5 se produzia 
uma arroba de boi, que podia ser comercializada por 
US$15 a US$18, mas, hoje em dia, o custo da pro
dução de uma arroba chega a US$18, enquanto o 
preço médio de venda parou nos US$22, reduzindo 
a margem de ganho, especialmlil!lte para os que não 
trabalham com economia de escala. 

Se não bastassem essas dificuldades de nossa 
agricultura, tanto na lavoura como na pecuária, rela
cionadas com a elevação dos custos e a queda dos 
preços, ainda cresce e se complica o problema da 
reforma agrária, realmente uma solução inadiável, 
mas que tem colocado o Governo a reboque dos 
movimentos reivindicatórios, gerando graves confli
tos no campo. 

Nenhuma solução duradoura e econômica se 
pode esperar de improvisações feitas para tapar o 
sol com a peneira, postergando decisões inadiáveis. 

Sou a favor da reforma agrária, pois a conside
ro uma questão de justiça social urgente, mas que 
seja feita dentro da lei e da ordem, com respeito ao 
direito legítimo de propriedade. Invasão de terra pro
dutiva, cujo proprietário investe, trabalha e produz, é 
um crime de agressão que motiva o direito de defe
sa que a lei assegura. 

Em Sergipe, o MST, que tinha invadido uma 
área do projeto Jacaré-Curituba, concebido com in
fra-estrutura de tecnologia avançada em irrigação, já 
tef'do inclusive recursos da ordem de 12 milhões 
consignados no Orçamento da União, com projeto 
pronto e licitado, conseguiu pressionar o Governo do 
Estado no sentido de ceder esta área irrigável, de 
4.000ha, já destinada a projeto de fruticultura. 

O resultado dessas ações foi a assinatura no 
último dia 25, no Palácio do Planalto, de um protoco
lo de intenções entre o Governo Federal e o Gover
no de Sergipe, visando garantir o asse11tamento dos 
sem-terra, no âmbito daquele projeto, que previa a 
geração de 12.000 empregos diretos, ·nas poucas 
áreas irrigáveis ainda existentes e!T) :Sergipe. Se 
este protocolo se transformar em urria realidade, 
Sergipe será palco de mais um projeto f~cassado. 

Acabo de ter notícias de que, desrespeitando 
os compromissos assumidos, os sem-terra invadi
ram novas propriedades na área do projeto, o que 
demonstra a inconsistência e o desacerto de decisõ
es equivocadas como esta. 

A experiência revela também que os inúmeros 
perímetros tradicionais destinados exclusivamente a 
colonos dedicados ao cultivo de alimentos básicos 
sejam administrados pela Codevasf, DNOCS, ou pe
los Estados diretamente, onde foram :nvestidos mi
lhões de dólares, faliram em sua esmagadora maio
ria. 

O Nordeste, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, já conhece muito bem seus problemas e já 
aprendeu as soluções de que precisa, mas, lamenta
velmer.:e . .,inda vive à espera de decisões políticas 
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acertadas, e não as equivocadas, como vem ocor
rendo em nossa política fundiária e agrícola. 

O Sr. Josaphat Marinho- V.~ me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ALVES- Com muito prazer, Se
nador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, V. 
Ex" trata do assunto talvez mais grave da atualidade 
no País. O problema da reforma agrária não tem 
sido devidamente tratado não apenas pelo atual Go
verno, mas pelos governos que se têm sucedido a 
partir de 45. Na atualidade, o que se verifica é que 
se imagina que assentamento é reforma agrária, 
quando assentamento é apenas uma parcela da pro
vidência cabível, é apenas o início. A reforma agrá
ria exige um desdobramento de recursos, de auxí
lios, de ajuda técnica, que não se confunde com 
simples assentamento. São essas facilidades ou es
sas deficiências que vêm dificultando a solução no 
País e permitindo que, mesmo num Estado como o 
de V. Ex", em que houve um entendimento, agora V. 
Ex" declara que o entendimento não está sendo de
vidamente cumprido. É preciso que se dê a devida 
dimensão à solução social com a reforma agrária e 
não se fique nas preliminares do assentamento. 

O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço o aparte de V. 
Ex" e o incorporo com muita satisfação ao meu mo
desto pronunciamento. 

Sr. Presidente, estamos fartos e cansados de 
diagnósticos e propostas ilusórias, baseadas em 
equações sociológicas e discussões acadêmicas, 
distantes da realidade. 

Em maio do ano passado, o então Ministro do 
Planejamento, o eminente Senador José Serra, fez o 
lançamento solene de um plano de 11 metas, que a 
imprensa divulgou como o "pacto do Nordeste', com 
investimentos previstos de 12 bilhões num período 
de três anos, incluindo, entre outros objetivos, a cria
ção de empregos e a ampliação de atividades de fi
nanciamentos de 2,5 bilhões à atividade econômica 
regional pelo BNDES, que pouco fez até agora, pois 
atualmente está mais preocupado em vender a Vale, 
o que não ajuda o Brasil e prejudica a Região. 

Experiências bem sucedidas no mundo e mes
mo no Brasil, como é o caso de Juazeiro e Petrolina, 
verdadeiros centros de excelências, demonstram 
que a participação da iniciativa privada é fundamen
tal para o êxito de projetes de irrigação, uma vez 
que já ficou exaustivamente comprovado que os pro
jetas desenvolvidos com a participação exclusiva de 
colonos não obtiveram êxito. 

Tenho a convicção, Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Senadores, que a.S respostas- que 5-uscamos pára o 
Nordeste já foram exaustivamente respondidas atra
vés de propostas e diagnósticos apresentados ao 
Governo Federal, seja através de especialistas 
como o ex-Governador João Alves Filho, seja pelas 
lideranças da região e até mesmo pelo Senado Fe
deral, que examinou profundamente a questão atra
vés da Comissão de Políticas para o Desenvolvi
mento do Nordeste. 

Não temos dúvidas de que o modelo misto, 
combinando 50% de colonos e 50% de empresários, 
aplicado à fruticultura irrigada, e associado ao apro
veitamento das potencialidades naturais do Nordes
te, como a indústria do turismo, indicam o caminho 
mais seguro e objetivo para atestar a viabilidade da 
região Nordeste, que é mais uma solução do que um 
problema para o País. 

Posso citar, até com orgulho, o exemplo de 
Sergipe, meu Estado. 

Estudioso do assunto, o engenheiro João Alves 
Filho, ex-Governador do Estado, abandonou as frus
tradas esperanças de ajuda de órgãos oficiais e ina
petentes como a Sudene e o BNB, e partiu para so
luções baseadas na parceria com a iniciativa priva
da, como é o caso do Projeto Platô de Neópolis, 
onde se emprega avançada tecnologia empresarial, 
compatível com as exigências de mercado e as ne
cessidades da região. 

Eu me pergunto, Sr. Presidente, se o Ministério 
da Reforma Agrária, por intermédio do Incra, que 
não tem conseguido consolidar os assentamentos já 
realizados, e os processos fundiários continuam ca
minhando com dificuldade e lentidão, como pretende 
o INCRA administrar, em Sergipe, um assentamento 
de sem-terras, em um projeto de fruticultura irrigada, 
que apresenta muito maior complexidade em sua 
operacionalização. 

A resposta eu já tenho: trata-se de um protoco
lo inócuo e inútil, que certamente levará a um projeto 
fracassado, como acontece hoje em Sergipe, em pe
rímetros operados por colonos, no Baixo São Fran
cisco, onde a Codevasf atua há 25 anos, sem qual
quer resultado ou benefício para a região e sua po
pulação. 

Acredito e espero que o Governador Albano 
Franco tenha a lucidez de retomar ao caminho certo, 
que levará a resultados justos e adequados, sem 
comprometer o futuro da agricultura na região. 

Faço essas considerações, Sr. Presidente, 
Sr'ls e Srs. Senadores, visando chamar a atenção do 
Senado da República e das autoridades para esse 
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setor tão importante da economia nacional que não 
tem merecido dos governos a atenção a que faz jus, 
pela sua posição estratégica na vida do País e nas 
perspectivas de combate à fome. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, para 
uma comunicação inadiãvel, pelo prazo de cinco mi
nutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimen
to Interno. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
comunicação inadiãvel. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, há dias, da 
tribuna do Senado, tive o prazer de relatar à Casa e 
à. sociedade brasileira uma decisão tomada pela 
Justiça de Roraima em primeira instância, por inter
médio de seu Juiz Helder Girão Barreto, que, numa 
ação corajosa, acatando proposta do Ministério Pú
blico Estadual, determinou a demissão dos parentes 
de desembargadores do Tribunal de Justiça do Esta
do de Roraima. 

Demonstrou naquela ação o Ministério Públieo 
que, dos sete desembargadores que compõem 
aquela Alta Corte de Justiça do Estado, seis, ou 
seja, quase a unanimidade, tinham parentes nomea
dos, descumprindo a legislação brasileira. 

Com muita satisfação, relatei naquele dia que o 
Juiz Helder Girão Barreto, com coragem cívica, ha
via determinado'u'm prazo para a demissão desses 
parentes e, mais do que isso, havia determinado 
também a devolução, aos cofres públicos, do dinhei
ro pago a esses parentes de desembargadores. 
Essa devolução deveria ser feita pelo Presidente do 
Tribunal, Desembargador Carlos Hel'\fiques. 

Eu disse ainda naquela oportúnidade do que 
me chamou a atenção no despacho da decisão do 
Juiz da primeira instância. Disse o Dr. Helder Girão 
Barreto: 

• Ao fim e ao cabo, se esta ação contri
buir para resgatar a dignidade de uma fra
ção do Poder Judiciário, qualquer sacrifício, 
mesmo pessoal, terá valido a pena. • 

Depois da decisão corajosa do juiz, vim nova
mente à tribuna relatar que o juiz estava sendo pres
sionado, que o seu sogro havia sido espancado pela 
polícia estadual e que se comentava, em Boa Vista, 
que se buscava, no Tribunal de Justiça, uma forma 
de desfazer a decisão corajosa do juiz. 

Não acreditava, confesso, que o Tribunal de 
Justiça de Roraima tivesse o desplante,. a coragem 
até, de desfazer uma decisão embasada da forma 
como estava. Até porque, na própria Constituição 

Federal, um outro artigo definia que qualquer recur
so sobre a ação do juiz deveria ser feito diretamente 
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, porque 
a Corte de Justiça de Roraima não poderia apreciar 
qualquer recurso, já que mais da metade dos seus 
membros se achavam impossibilitados, por serem 
parte nessa questão da nomeação dos parentes. 
Volto a lembrar que, dos sete desembargadores, 
seis tinham parentes nomeados e demitidos por 
essaação. 

O Tribunal de Roraima sempre consegue se 
superar e exceder as minhas expectativas. Ontem, o 
Diário Oficial do Estado de Roraima publicou uma 
decisão do Desembargador Lupercino Nogueira, que 
se encontrava de férias e foi chamado de volta pelo 
Presidente do Tribunal para julgar uma ação que 
não poderia julgar, já que era o único dos desembar
gadores que não possuía parentes nomeados. 

Jamais, de acordo com a Constituição, isso po
deria acontecer. 

11- Do Direito 

Prescreve a alínea n, inciso I do art. 
102, CF/88, que compete ao Supremo Tribu
nal Federal processar e julgar originariamen
te a ação em que mais da metade dos mem
bros do Tribunal de origem estejam impedi
dos ou seja, direta ou indiretamente interes
sados. 

Mais uma vez, o Tribunal de Justiça de Rorai
ma rasgou a Constituição. Proferiu uma sentença 
publicada no Diário Oficial, desfazendo a decisão 
do Juiz Helder Girão Barreto e mantendo o emprego 
dos parentes dos desembargadores. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, venho 
hoje a esta Tribuna para relatar esse triste fato e re
gistrar, com pesar, essa ação do Tribunal de Justiça 
de Roraima, a quem gostaria de elogiar em outros 
momentos mas que, infelizmente, não posso fazê-lo. 

Hoje, gostaria também, além de informar à Na
ção sobre esse triste quadro e comunicar à impren
sa esse abuso, fazer um apelo ao Presidente do Tri
bunal Federal. Hoje mesmo, o Ministério Público Es
tadual de Roraima entrou com uma ação, um pedido 
de reclamação assinado pelo Procurador-Geral de 
Justiça, Dr. Sales Eurico Melgarejo Freitas, e pelo 
Promotor de Justiça Edson Damas da Silveira, fa
zendo a solicitação ao Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, que era a pessoa competente para 
julgar qualquer reclamo e qualquer embargo sobre 
essa questão. Pede o Ministério Público que a deci-
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são do Desembargador Lupercino Nogueira seja tor
nada sem efeito. 

Gostaria também de apelar ao Supremo Tribu
nal Federal, ao seu Presidente, Ministro Sepúlveda 
Pertence, a quem admiro e a quem o País deve mui
to, para que, ao tomar essa decisão, restabeleça a 
confiança, a seriedade, a visão que o povo de Rorai
ma precisa ter de uma Justiça séria e isenta. 

Sr. Presidente, entendo politicamente - não 
sou advogado- que o Tribunal de Justiça de- Rorai
ma errou. Errou tecnicamente, mas, sobretudo, poli
ticamente. Escreveu uma página triste, que depõe 
contra o próprio Tribunal. Espero que o Supremo Tri
bunal restabeleça a verdade, a justiça e a moralida
de pública no meu Estado. 

Se isso não ocorrer, se prevalecer a decisão 
tomada de rasgar a Constituição, o que poderão es
perar os habitantes de Roraima daqui para frente? 
Ao poder, tudo; ao poder, burla-se a Constituição e 
ao pobre, aplica-se uma lei e, muitas vezes, a injusti
ça e a arbitrariedade. 

Ao encerrar minhas palavras, digo que tenho 
confiança no Supremo Tribunal Federal e no Minis
tro Sepúlveda Pertence. Registro a coragem e a mi
nha homenagem tanto ao Juiz Helder Girão Barreto 
quanto ao Ministério Público do Estado de Roraima, 
que cumpriram sua parte para respeitar a Constitui
ção. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador 
José Serra, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Re
gimento Interno. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para uma co
municação inadiável.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, presenciamos nesta semana cenas que como
veram o País e a opinião pública intemad6naJ; 
transmitidas inicialmente pela Rede Globo de Televi
são, de espancamento, tortura e assassinato de 
pessoas na região da Grande São Paulo, Diadema, 
mais precisamente nos arredores de uma favela, por 
contingentes da Polícia Militar do Estado. 

A propósito disso, passou-se a levar em conta, 
muito mais que antes, todas as questões de direitos 
humanos que envolvem a atuação do nosso sistema 
de segurança e das nossas polícias estaduais. 

Sr. Presidente, eu lembraria que há poucos 
meses o Governador Mário Covas foi objeto de uma 
campanha que visava reclamar do seu governo uma 
atitude mais decidida, quando não violenta, no que 
se refere à repressão ao crime. Uma campanha que 
teve motivações por certo legítimas, de insegurança 

por parte da população, mas que teve, também, mo
tivações políticas, inclusive de natureza eleitoral. Eu 
próprio, como candidato, naquela oportunidade, vivi 
essa situação: uma grande mobilização em tomo da 
questão da segurança como instrumento demagógi
co de política eleitoral, não obstante a atuação séria, 
consistente e resporiSavel do nosso Governador -de 
Estado. 

Hoje, sr: Presidente; verifica-se um fenômeno 
curioso. O fato, desde logo, que aconteceu é lamen
tável e, na verdade, repete-se cotidianamente em 
nosso País, não apenas em São Paulo, mas tam
bém em São Paulo, é o exercício da violência poli
cial, despropositada contra setores da população, 
primordialmente de baixa renda, inclusive com as
sassinatos. 

A originaiídade cleSse episódio, a especificida
de, é que ele foi filmado provavelmente por profissio
nais, porque a qualidade do filme apresentado vai 
além de um trabalho simplesmente amadorístico. O 
que nos chocou não foi a notícia de que houve mais 
um espancamento, mais tortura e mais uma morte. 
O que, na verdade, chocou foi que isso foi mostrado 
claramente em imagens, despertando toda uma in
dignação justa - insisto. 

O que esperamos é que essa indignação não 
dure uma semana, porque vemos setores que ontem 
reclamavam contra espancamento,-violência, quebra 
atê de direitos humanos, hoje manifestarem-se em 
defesa dos interesses- humanos. Esperamos que, 
efetivamente, essas motivações se tomem agora 
pemnanentes, não simplesmente questão de alguns 
dias. 

Quero sublinhar a atitude correta do Governa
dor do Estado. Tomando conhecimento do que 
aconteceu, o Governo atuou no sentido de punir e 
a1asfurirne<llatamente os- ofiCiais dlretamerite res=
ponsáveis por essa ação. O que verificamos foi uma 
demanda de demissões de altos funcionários, não 
diretamente responsáveis por esse fato, caso e$pe
cífico do Secretário de Segurança, Professor José 
Afonso da Silva. 

O Governador Mário Covas se recusou a tomar 
esSa atitude dedemissão como se recusou, no-ano 
passado, a tomar a mesma atitude que era reclama
da, porque se considerava que a polícia não atuava 
com energia que a segurança da população de São 
Paulo reclamava Recusou-se por quê? Porque esse 
seria um lance de natureza eminentemente político
demagógica, uma vez que essas autoridades não 
estiveram envolvidas, não tiveram responsabilidade 
direta naquilo que acoriteceu.-Pefo-coritrário,-foram 
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tomando as medidas necessárias para que os fatos 
fossem agora apurados e as punições feitas. 

Seria por parte do Governador uma manobra 
demagógica que responderia, a um surto de indigna
ção legítimo, mas que não encontra sustentação no 
contexto de uma administração séria, responsável e 
que autenticamente está tratando do problema de 
segurança em São Paulo, com medidas de natureza 
material e medidas que vêm sendo incorporadas a 
propostas de direitos humanos apresentadas pelo 
Governo Fernando Henrique, entre elas o seguro de 
vida que passou a proporcionar aos agentes da se
gurança das duas polícias no Estado de São Paulo, 
da mesma maneira como a criação da figura do ou
vidor em relação à segurança, que hoje passou a 
ser uma proposta nacionaL 

Portanto, o Governador atua com equilíbrio. 
Não faria sentido uma manobra publicitária de de
missão de pessoas que não são responsáveis, ape
nas a título exemplificativo de natureza publicitária, 
em termos de satisfação à opinião pública. A satisfa
ção verdadeira à opinião pública estará na punição 
dura dos responsáveis e na ação decidida para mu
dar o caráter da nossa política de prevenção do cri
me e de repressão no País, que evidentemente é in
satisfatória 

E, para aqueles que defendem os direitos hu
manos como eu defendo, como o Mário Covas de
fende, como o Presidente Fernando Henrique Car
doso defende, não significa transigência com a vio
lência; significa exatamente evitar que a polícia se 
transforme num órgão de repressão da população 
inocente, por meio de uma ação preventiva, repres
siva, indiscriminada e com propósito até de extor
são, como claramente se percebeu por meio daque
les filmes apresentados. 

Sr. Presidente, creio que neste momento vale o 
registro: a minha posição sempre foi, e hoje é muito 
mais convicta, com relação à impropriedade da exis
tência e do atual funcionamento dos tribunais milita· 
res no caso das polícias estaduais. Creio que deve
ríamos retomar aquilo que, no Senado se colocou 
para trás com relação a essa questão, a partir de um 
projeto que vinha da Câmara dos Deputados. Esses 
são crimes comuns que devem ser julgados pela 
Justiça comum. 

Sr. Presidente, peço a transcrição nesta Casa 
do artigo publicado hoje no Jornal do Brasil, na pá
gina 2, na coluna Coisas da Política, da jornalista 
Dora Kramer, com o título: "Há muitas culpas nesse 
cartório•, que expressa, na nossa opinião, o ponto 
de vista mais equilibrado, sereno, objetivo e duro 

também na interpretação desses fatos lamentáveis 
que aconteceram em São Paulo. 

Reitero também o que já transmiti a vários ór
gãos de comunicação: a minha solidariedade pes
soal, pOlítica e aaministrativa à conduta do Governa
dor e ex-Senador Mário Covas à frente das questões 
de segurança no Estado de São Paulo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ SERRA EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: 

COISAS DA POLITICA 

Dora Kramer 

HÁ MUITAS CULPAS NESSE CARTÓRIO 

O sujeito da defenda a pena de morte, esbraveja na mesa 

do bar que bandido bom é bandido morto, o policial e o juiz que 

clamam contra o EstaMo da Criança e do Adolescenta defenden 

- do a Crlrnii.alizaÇãoC!osatos !lo)Owm infratof. o-Qõvemaoor-qtll 

impede a troca da oomando de uma polícia que massacra traba

lhadores rurais no meio de uma estrada, o sanador que impede o 

julgamento de criminosos militares pela Justiça comum e boa par
te da sociedade que assiste a tudo isso e ainda aplauda e pede 

-bis, todos São igilarmentecúmplices das cenas que a TV Globo 

levou ao ar na segunda-feira à noite. 

o cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo 

Ams, disse uma frase definitiva no dia seguinte à exibição das 

imagens da tortura e morte qe_.tidadãos paulistanos por 10 ani

mais fardados pertencentes à Polícia Militar do Estado. • A diferen

ça agora é que essas cenas foram filmadas', apontou o cardeal, 

um tanto irritado com a reação diante do filme e a passividade dos 

mesmos indignados frente ao cotidiano de violência a desrespeito 

aos direitos humanos que se vive nas grandes e pequenas cida· 
déS desta infeliz (neste aspecto) nação. 

Dom Paulo acertou no ffgado da ques1ão. Ele bem sabe o 

que diz. pois é vítima constante das mesmas mentes ressentidas 

que agora reagem indignadas quando a realidade lhes invade a 

sala de jantar às bordoadas, mas que nunca acreditaram que di

reitos civis tenham sido feitos para pretos, pobres, homossexuais 

e marginaiizados em geral. 

Assustaram-se desta vez com a violência, mas no dia-a-ã~a 

integram um ambiente da conivência silenciosa, quando não da 

incentillo ativo à ação abusiva de autoridades. É faCI1imo despejar 

a culpa exclusivamente sobre os ombros do governador Mário 

Covas, mais fáal ainda exigir demissões em massa. Mas a popu

lação de São Paulo (e tratamos dela aqui, apenas porque agora o 

descalabro aconteceu por lá) não deve se esquecer quantas ve

zes crificou esse mesmo governador por abrigar no aparelho de 

segurança gente 'excessivamente' preocupada com a questão 

dos direitos humanos. 
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Deve se recordar também que quando a polícia comanda

àa pelo então governador Aeury massacrou 111 detentos no pre

sidio do Caranàiru, uma pesquisa de opinião deu apoio disparado 

à matança. Como ficamos agora? 

Rcamos perante a constelação de que demissões a torto e 

a direito são meàidas obviamente necessárias, assim como a pu

nição imediata. Mas isso é o mínimo, e não basta que a socieda~ 

de cobre que rolem cabeças para que o sangue delas lhes sirva 

de lenitivo às consciência. 

É preciso mudar as mentalidades, ver que quando as re

gas são aplicadas com igualdade para todos a força bru1a perde 

aspaço. E ela é o contrário de civilidade. É ala que, quando arrai

gada nas mentes de cada um como solução para os problemas, 

;esul1a no que se viu na televisão. 

E que náo se iludam os que a1acam Dom Paulo por sua 

cruzada em defesa dos direitos humanos, como se o cardeal fos

se sócio fundador de algum serviço de proteção ao bandido. Não 

se iludam, não: são eles que inoculam no bandido fardado e legal

mente armado a sensação de que é isso mesmo, o exercício ir

restrito da força bru1a !revestido de protação aos cidadãos hones

tos. que a sociedade espera dele. 

E que não venham com o argumento de que isso é conver

sa de quem quer proteger bandido. Não é não. É conversa de 

quem acredita que, enquanto a sociedade brasileira - em toda as 

suas instâncias e não apenas naquelas detentoras de- mandatoS

formais - não se convencer de que a responsabílídade pela mu

dança está dentro de cada um, não daremos um passo adianla. 

Vamos continuar nos assuslando quando a barbárie nos 

explode à face e logo esquecendo tudo quando o tempo aplaca o 

susto. 

Foi exa1amente o que aconteceu no massacre de Curíonó

polis, que este mês faz um ano. O governador do PSDB, Almir 

Gabriel, protegeu os criminosos, impediu que o Ministério da Jus

tiça agisse no Pará como única forma de garantir punição imedia-

1a. E onde está hoje o comandante da ma1ança, coronel Mário 

Pantoja? 

Não se sabe, mas pode estar em qualquer lugar. Fazendo 

compras em Miami ou tomando água de cv;:o em 11apuã. É livre 

para isso. E ninguém fala mais disso. Onde a indignação de abril 

do ano passado, onde a revolta. onde o nojo? 

E os senadores que cederam à pressão das corporações 

militares e impediram que os crimes de PMs fossem julgados pela 

Justiça comum? Dirão que aprovaram, sim, essa permissão, mas 

desde que se prove que o crime foi doloso. Provar como, se os in

quéritos continuam sendo feitos palas polícias mílí1ares? 

O caso do ABCD paulista mostra o desserviço que o Sena
do prestou à nação. Apenas um dos bandidos poderá ser julgado 

por tribunal civil. Os outros, a despeito do que todo o pais assistiu, 

continuarão donos de julgamento privilegiado. 

Nenhum dos que votaram con_tra ao projeto que saiu da 

Câmara pronto para enviar os selvagens da farda à Justiça dos 

homens tem o direito agora de manifestar um pingo de revol1a. 

Devem é administrar a própria culpa. Junto com o sujeito 

que defende a pana de morte, esbraveja na mesa do bar que 

bafldido bOm e b<iildldo morto.-o pOliCiai e o juíi que clamam con

tra o Estatuto da Criança e do Adolescente, o governador que 

protege ma1ador e boa parte da sociedade que assiste a tudo 

isso, e ainda aplaude e pede bis. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A solici
tação de V. Exª será atendida na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, nos próximos dias 11 e 12 de abril será 
inaugurado formalmente, com a presença do Presi
dente da República o corredor de transportes da Hi
drovia Madeira-Amazonas. 

Trata-se, sem dúvida, de um empreendimento 
da maior envergadura e importância, não somente 
para Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, mas para 
toda a Região Centro-Oeste, Norte e para o Brasil. 

Esse novo corredor de transportes utilizará o 
aproveitamento do potencial hicko\lláno dos rios Ma
deira e Amazonas, com a utilização mais reduzida 
do transporte rodoviário. A produção será escoada 
por rodovias até PortciVelfio-e de-Iá-;-ein bareaÇas, 
percorrerá cerca de 1.270 quilômetros até ltacoatia
ra, no Amazonas, quando, então, será enviada para 
o exterior, em navios de maior calado. 

Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, foram 
--necessários sete anos entre o surgimento da idéia, 

os estudos, as negociações, a obtençã9 dos finan
ciamentos necessários e a construção das barcaças 
e dos terminais graneleiros em Porto, V:elho e Itacoa-
tiara. · 

M.:=~~- !=OP.m nP-nhrJm;:~~ rirívirt::~_ P-~~~ P.mn~ncfi

memo e uma oemonsuaçao c1ara e meqUivoca oe 
quando há decisão política e determinação pode-se 
viabilizar no Bra5il alternativas inovadoras, não so
mente em termos de modelo, mas, sobretudo em 
termos de modalidades de implantação, financia
mento e gerenciamento, em parcerias viáveis entre 
os setores públicos e privados. 

Esse empreendimento toma-se realidade, gra
ças à visão, à determinação e à persistência do Gru
po Maggi, que tem à frente o empresário André 
Maggi e seu filho Blairo Maggi, este, inclusive, meu 
primeiro suplente no Senado Federal, bem como ao 
imprescindível apoio e participação do Governo Fe
deral - por intermédio dos Ministérios do Planeja
mento, da Marinha e dos Transportes e, particular
mente, do BNDES - e também dos Governos dos 
Estados do Amazonas e Rondônia. 
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Esse empreendimento, Sr. Presidente, cria e 
amplia as opções de exploração econômica naque
las regiões interioranas do País, até então relegadas 
ao abandono e ao descaso, rompendo com a sua 
secular estagnação e marasmo. 

O primeiro impacto desse notável empreendi
mento será a redução de cerca de 30 dólares em 
cada tonelada de soja exportada e do tempo de des
locamento e embarque, em relação aos portos_de 
Santos e Paranaguá, utilizados atualmente. 

Uma expressiva redução, que, certamente, re
verterá para a própria região produtora, mas cujo re
flexo mais importante será o caráter indutor ao pró
cesso de expansão das atividades produtivas na re
gião. 

Isto porque, a par de viabilizar a instalação de 
estruturas de serviços, apoio e industrialização na 
própria região, possibilitará o aproveitamento do 
enorme potencial existente para as explorações 
agrícolas, já que a área agric!Jitável naquelas regiõ
es é estimada em cerca de 20 milhões de hectares. 

Isto será possível porque a hidrovia·criará con
dições viáveis para que toda a produção, num raio 
de ação de 900 quilômetros de Porto Velho, seja por 
ela escoada. 

Entretanto, o melhor aproveitamento dessa hi
drovia depende ainda da rede viária, já que a produ
ção tem que ser deslocada em caminhões até Porto 
Velho, em Rondônia, para ser transferida para as 
barcaças que a levará até o porto de ltacoatiara. 

E, lamentavelmente, a rede viária existente 
nessas regiões está absolutamente deficiente e em 
precário estado de conservação. Não têm as míni
mas condições de assegurar o escoamento dos 
crescentes volumes de produção que serão gera
dos. 

A par disto, o mais grave e preocupante é que 
o traçado dessas rodovias não se enquadra nos no
vos eixos de produção, viabilizados pela hidrovia 
Madeira-Amazonas. Necessita, portanto, de ser alte
rado, sob pena de comprometer a viabilidade desse 
empreendimento. 

No traçado em vigor, Sr. Presidente, a BR-364 
não passa pelas áreas de melhor potencial produti
vo, localizadas na chamada Chapada dos Pareeis, 
no noroeste de Mato Grosso e sudeste de Rondônia. 

Além disso, será necessária a pavimentação 
de cerca de 300 quilômetros de rodovia, cortando os 
principais municípios produtores de soja da região 
noroeste de Mato Grosso. 

Entretanto, Sr. Presidente, essas alterações 
dependem ainda da aprovação, pelo Congresso Na-

cional, do Projeto de Lei nº 1.176, de 1995, que está 
na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, de 

- - auto na: ao-PóderExectifivo, que:-estabelece os prin
cípios e as diretrizes para o Sistema Nacional de 
Viação e dá outras providências, já foi objeto de pa
recer do Deputado Eliseu Resende, na Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. 

Em seu parecer, o eminente Deputado Eliseu 
Resende opinou favoravelmente à alteração do tra
çado da BR-364, de modo a que possa, a partir de 
Diamantino, em Mato Grosso, passar pelos municí
pios de Campo Novo do Pareeis, Sapezal, Campos 
de Júlio e Comodoro, em Mato Grosso; e daí, em lei
to normal, para Vilhena e Porto Velho, em Rondônia, 

· prosseguindo atéo·Acre. 
Sr. Presidente, o parecer do Deputado Eliseu 

Rezende, segundo registres no Prodasen, foi apro
vado por unanimidade na Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos Deputados, em 27 de 
março de 1996. Decorrido mais de um ano, a maté
ria não chegou ao Senado Federal, para que esta 
Casa possa apreciá-la dentro das exigências consti-

. - tucionais: - - --

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando 
percebo que um empreendimento da importância, do 
porte e da envergadura da hidrovia Madeira-Amazo
nas fica na dependência de tramitações e de decisõ
es que se desenvolvem a •passo de tartaruga", fico 
extremamente preocupado. 

Esta Casa, Sr. Presidente, tem criticado com 
veemência as desigualdades regionais existentes no 
Brasl[ Pessoãfinenfe, alio-rne a esses críticos. Aliás, 
venho cobrando do Governo Federal medidas que 
visem a atacar essa grave deformação na estrutura 
econômica e social do País. 

E, quando novas iniciativas vêm sendo desen
volvidas para gerar riquezas e dinamizar as regiões 
marginais deste País, essas, lamentavelmente, cor
rem o risco de ficarem comprometidas pela total de
pendência de tramitações e de decisões que se ar
rastam ennitmo lento, totalmente descompassado e 
incompatível com o exigido pela sociedade brasilei
ra. 

Assim, Sr. Presidente, no momento em que 
enalteço a iniciativa e a viabilização da Hidrovia Ma
deira-Amazonas, apelo para que o Congresso Na
cionaJ aprecie, com a urgência que a Nação exige, o 
novo Sistema Nacional de Transportes, com as ne-

. cessárias àlterâ.Ções-no traçado da SR~364 nele pre
vistas, para que, assim, se possa dar melhores con
dições para a exploração económica das enormes 
potencialidades das regiões interioranas do País, 
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dando um passo para a redução do vergonhoso de
sequilíbrio regional existente no Brasil. 

Antes de encerrar, Sr. Presidente, devo comu
nicar que acabei de receber um telefonema prove
niente do noroeste do Estado do Mato Grosso infor
mando-me de que, hoje, das 1 O mil carretas de 27 a 
30 toneladas de soja que saíram de Mato Grosso 
com destino a Porto Velho, 130 encontram-se atola
das nesse trecho sem asfalto. Isso ratifica o fato de 
que não há condições de escoamento da produção 
para o porto de Porto Velho. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé

res. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador José Bianco. 

{Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda

ner. (Pausa.) 
, Concedo a palavra ao Senador Emandes Amo-
rim. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. (Pausa.) 

Concedo, a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Srs. 
Senadores Pedro Simon, Emandes Amorim, Abdias 
Nascimento e Lúcio Alcântara enviaram discursos à 
Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Sr. Presi

dente, Srªs. e Srs. Senadores, como partícipe privile
giado da História do Brasil e deste Congresso Nacio
nal, nos últimos tempos, estarreceu-me a leitura da 
Reportagem Especial , publicada no Jomal Zero 
Hora, de Porto Alegre, no dia 3 de setembro de 
1996. Ali, se evidenciava o descaso do Senado Fe
deral, e do Poder Público de uma maneira geral, 
com a documentação relativa às investigações que 
culminaram no impeachment do Sr. Fernando Collor 
e na cassação de parlamentares envolvidos no des
vio de recursos do Orçamento da União. 

Ato contínuo, manifestei essa minha preocupa
ção, em artigo publicado naquele mesmo jomal, sob 
o título • Amnésia Nacional", com o seguinte teor. 

'A história de um país nunca prescreve. Quei
mem-se os livros e ela sobreviverá na memória de 
seu povo. Mas a esse mesmo povo nem sempre é 
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permitida a oportunidade de conhecer toda a história 
de seu País. Caso contrário, quedariam sem função 
os seus historiadores. Mas, pobres historiadores 
brasileiros! A pesquisa histórica, no Brasil, tem se 
tomado, cada vez mais, algo como um exercício de 
ex•Jmação, porque nossos principais documentos 
parecem se transformar em verdadeiros arquivos 
mortos. 

Pelo menos, é este o quadro que resulta da 
matéria editada em reportagem especial deste jor
nal, no último dia 3 de setembro, sob o título "Memó
ria do Brasil pode parar no lixo•. Ali, o que se mostra 
é a opção preferencial pela amnésia. Documentos 
importantes para o resgate da nossa história ao sa
bor de traças e cupins, ensopados pelas infiltrações 
de porões e garagens oficiais. Escritos que instiga
ram a população a ocupar as ruas de todo o País 
com seu brado pela ética na política e que propicia
ram o impeachment de um Presidente da República 
e a cassação de mandatos parlamentares são trata
dos, hoje, como verdadeiros estorvos, ao desabrigo 
do descaso. Triste constatação. Zero Hora mostrou 
que nossa 'Operação Mãos Umpas• resultou na 
aparência suja de um amontoado de lixo. 

Que se espalhe, então, todo esse 'lixo' pelos 
quintais de todos os brasileiros, não só daqueles 
que tiveram o privilégio de ler a matéria de Zero 
Hora. Quem sabe, daí, cada qual possa vassourar 
os fantasmas remanescentes dos esquemas de cor
rupção, que teimam em se locupletar com o sagrado 
dinheiro dos hospitais públicos, das escolas, das 
creches e da própria vida de milhões de brasileiros. 
Ou, então, que se recicle todos os papéis utilizados 
nas investigações das CPis do lmpeachment e do 
Orçamento para propiciar o relatório final da CPI dos 
Corruptores. O que se sabe é que ali se amontoam 
todos os elementos necessários ao complemento 
das investigações sobre os desvios de recursos e a 
dilapidação do património público. Ali também estão 
todas as informações que nortearam a aprovação de 
requerimento de minha autoria, durante a votação 
do relatório final da CPI do OrÇamento, que reco
menda a investigação, imediata, das ações dos 
agentes corruptores. 

Em algum outro lugar, incerto e não sabido, se
gundo o próprio Ministério da Justiça, em resposta 
ao meu pedido de informações, dormitam outros do
cumentos, agasalhados por outras caixas amontoa
das, cuja poeira deve esconder as etiquetas indicati
vas dos trabalhos da Comissão Especial de Investi
gação - CEI, que, também, enumerou atos de cor
rupção na Administração Pública. Esta Comissão foi 
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cnada pelo ex-Presidente Itamar Franco, tão logo 
por mim proposta, e fulminada pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, já no 19!! dia de seu man
dato. 

O meu requerimento de instalação da CPI dos 
Corruptores também foi encaminhado para o arquivo 
morto. Deve ser um desses papéis fotografados por 
Zero Hora. Igual destino deve merecer o meu proje
to, aprovado pelo Senado Federal, que autoriza o 
Senhor Presidente a recriar a CEI. Como o título da 
matéria citada, eles se mantêm como •memória do 
Brasil". Mas podem, também, "parar no lixo'. 

A reportagem do jornal registra o flagrante do 
que deveria se constituir em crime correlato ao de 
queima de arquivo. As fotos não necessitariam de 
legenda. Porque, como que querendo estilhaçar as 
lentes do fotógrafo, elas significam o grito de dor da 
falta de hospitais, o silêncio ensurdecedor do analfa
betismo, o tremor pelo frio e pelo medo no relento 
das pontes e dos viadutos e o reclamo profundo dos 
estômagos que se alimentam apenas da solidarieda
de de outrem. Por tudo isso, livro-me da penitência 
pelo pecado da omissão e da cumplicidade. A luta 
pelo melhor destino dos recursos púbiicos é cláusula 
pétrea da minha própria história. Estou encaminhan
do requerimento ao Sr. Presidente do Senado Fede
ral para que sejam tomadas as providências cabí
veis para o caso. Estou requerendo, também, infor
mações aos Senhores Ministros responsáveis pelos 
documentos citados na matéria, no sentido de que 
sejam apuradas as responsabilidades e resgatadas 
as informações que ainda se teima em deletar. 

Entretanto, ainda se pode extrair algo de positi
vo na matéria de Zero Hora: a importância funda
mental da imprensa livre e democrática. Sem ela, 
certamente, não teria havido a CPI Collor/PC. Sem 
ela, dificilmente seria instalada a CPI do Orçamento. 
Com ela, quem sabe, a CP! dos Corruptores e as in
vestigações da CEI renasçam do pó'. 

Ao mesmo tempo, encaminhei ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente do Senado, Senador José 
Samey, Requerimento de Informações sobre a situa
ção dos arquivos documentais da Casa, cuja justifi
cação se remeteu ao teor do artigo de Zero Hora•. 

Na resposta, além dos encaminhamentos for
mais, salta aos olhos o documento assinado pela 
Dra. Maria Helena Ruy Ferreira, Diretora da Subse
cretaria de Arquivo. Julgo, inclusive, conveniente tor
ná-lo público: 

·o art. 225 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal versa que "à Subsecretaria de Ar
quivo compete planejar, coordenar e controlar as ati-

vidades relativas à guarda e conservação de docu
mentos que lhe forem encaminhados•. 

Tais documentos - sempre entendemos desta 
_forma - são registres da História do Senado Federal 
e de nosso País e como tal estavam adequadamen
te guardados nas antigas dependências do Arquivo. 
Não tão antigas assim, pois data de maio de 1993, o 
início dessa situação que hoje estamos presencian
do: foi nessa época que perdemos um grande e im
portante espaço de nossas instalações que passa
ram a abrigar a Primeira Secretaria. 

Foi daí que nossos problemas aumentaram, 
pois já necessitávamos de um maior espaço, para 
novas prafeiE:liras e armários; eis que a História não 
pára de acontecer. ela é Diária. Ao invés de conse
guirmos o que pleiteávamos, perdemos o que tínha

-mos,-semqtre esta Subsecretaria fosse previamente 
consultada ou comunicada sobre o que iria aconte
cer e por que. 

Tudo isto sempre nos surpreendeu. Somos da 
mesma opinião do Exmo. Sr. Senador Pedro Simon 
quando afirma que: •ser guardião de documentos de 
tamanha importância histórica deveria ser considera
do, pelo Senado Federal, motivo de honra, uma vez 
que a Casa se constitui no centro da referência do
cumental para todos aqueles que demonstram inte
resse em se aprofundar no conhecimento de um pe
ríodo que se reconhece como dos mais ricos para a 
história da democracia no Brasil e no mundo'. 

Nunca conseguimos sensibilizar, conseqüente
mente, os órgãos responsáveis do Senado para re
verter uma situação que, à época, já julgávamos 
precária (Hoje é Caótica). Nossa preocupação em 
dotar a Subsecretaria de Arquivo de condições míni
mas de funcionamento e, mais do que isso, objeti
vando que A nossa memória fosse preservada, está 
registrada em ir.úmeros expedientes, anexos por có
pia, datados de maio de 1993 até os dias de .hoje, 
sem solução que atenda aos superiores interesses 
enfocados. 

Nunca conseguimos entender como a Subse
cretaria de Arquivo não foi agraciada com um local 
adequado, condizente com os valores que preserva 
nesta Egrégia Casa, nos mesmos moldes do espaço 
atualmente ocupado pelo Cedesen, pois foi a essa 
conclusão que chegou o Grupo de Trabalho espe
cialmente instituído para analisar e apresentar solu
ções aos problemas das Subsecretarias de Arquivo 
e Biblioteca. Tal conclusão continua no papel, como 
a maioria de nossas reivindicações. 

Apesar de todas as no~~dificu[d~es e pre
cariedades - enumeradas, relacionadas, d•~scritas 
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em todos os ofícios a este anexados- nunca deixa
mos de cumprir nossas atribuições regimentais, em 
função do profissionalismo e boa vontade dos nos
sos servidores e ao nosso ideal de preservar nossa 
História. 

No que toca especificamente ao acervo das 
CPI's mencionadas, queremos deixar registrado 
que: 

1. recebemos, à época, o material em caixas 
não adequadas para tal acondicionamento; 

2. não dispúnhamos de espaço para a guarda 
adequada de documentos daquela envergadura 
(acabávamos de perder parte de nossa dependên
cias e nem porta o Arquivo tinha- vide cópia do Ofí
cio n2 027/94, no qual relatamos nossa preocupação 
com a Segurança de nossos documentos); 

3 . uma solução encontrada pelos nossos diri
gentes foi transferir o acervo para o galpão da Uni
dade de Apoio I, sem nenhum critério de armazena
mento, contando com as mesmas condições inade
quadas que enfrentamos ainda hoje: calor, luminosi
dade, umidade, etc excessivos. 

4. a transferência total do Arquivo para o gal
pão, onde nos encontramos, ocorreu em outubro de 
1995, de maneira muito precária. Os módulos a nós 
destinados não haviam sido totalmente liberados e, 
assim, os documentos de três das nossas quatro se
ções ficaram amontoados, enquanto a Seção de Ar
quivo Histórico permaneceu nas antigas instalações 
(atualmente, já se encontra na Unidade de Apoio 1). 
A arrumação e organização de todos nossos docu
mentos demandaram muito tempo. Ainda hoje, não 
estamos devidamente instalados e o acervo das 
CPI's realmente está no chão, aguardando liberação 
dos serviços de reforma do Arquivo ou qualquer ou
tra decisão que venha ao encontro de nossas aspi
rações, como a deterrninação de um local à altura 
da importância dos documentos que preservamos·. 

As palavras da Ora. Maria Helena não são, 
apenas, a expressão do zelo de uma funcionária do 
Senado Federal nas suas atribuições diárias de pre
servar a História do Congresso e do Brasil. É, antes 
de tudo, um grito de alerta e um pedido, quase que 
desesperado, de providências. 

A esse grito eu, também, me associo. Estou 
encaminhando, ·ao Senhor Presidente Antônio Car
los Magalhães, através do Ofício PSIM n2 022/97, 
apelo no sentido das deliberações que o caso está a 
exigir. Espero que meu expediente não se tome, 
também, mais um documento formal a ser empilha
do no mesmo Arquivo que hoje se deteriora ao tem
po. 

Muito obrigado. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 

~ -·~· ~~ DOCUMI;NTO A QUE SE REFERE O 
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DIS. 
CURSO: 

-O Banco do Estado de Rondônia - BERON, há 
dois anos, encontra-se sob regime de administração 
especial temporária pelo Banco Central do BrasiL 

O motivo desta iritervenção, a pedido do gover
nador do estado, quando assumiu, foi um passivo de 
aproximadamente 15 milhões de reais. 

Este passivo, basicamente, resultou de opera
ções no mercado financeiro para o pagamento da fo
lha do judiciário, quando o fundo de participação do 
estado foi bloqueado, em fins de 1994. 

Por outro lado, a intervenção do Banco Central 
também se justificou para conduzir o processo de 
privatização proposto pelo Governo Federal, o que 
foi exigido no programa de ajuste fiscal e financeiro 
dos Estados, implementado para superar as dificul
dades de fluxo de caixa conseqüentes da estabilida
de da moeda. 

Hoje, o passivo acumulado do Beron é de 
aproximadamente 250 milhões de reais. 

É evidente que este crescimento de 1.500% 
(mil e quinhentos por cento) em dois anos não se 
deve apenas à rolagem da dívida inicial de 15 milhõ-
es. 

Suspeita-se que tenha QCOrrido uma deliberada 
gestão para acumular prejCJízos ao Banco, com toda 
sorte de negócios em proveito de alguns poucos. 

Manteve-se o banco para negócios suspeitos, 
e acumulou-se prejuízos, com a perspectiva de sa
neamento financeiro através de recursos tornados 
ao proer, para o saneamento da instituição a ser pri
vatizada, conforrne a receita proposta pelo Governo. 

Empréstimo de 250 milhões que será debitado 
a conta do Estado de Rondônia na renegociação de 
sua dívida. 

Para encaminhar o esclarecimento desta sus
peita, é que na sessão de hoje, procedo pedido de 
informação ao Ministro da Fazenda. 

Não se trata de uma suspeita infundada. 
Senhor Presidente. 
Senhoras e Senhores'Senadores. 
Na Assembléia Legislativa do Estado calou-se 

uma CPI motivada para investigar o crescimento da 
dívida do banco, e já se empreende gestões para a 
autorização da operação de 250 milhões com o 
proer, provavelmente, destinados ao saneamento do 
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rombo registrado pela intervenção do Banco Central 
em dois anos. 

Sobre o perfil desta administração, os jornais 
revelam o envolvimento da agência de São Paulo 
com doleiros, que aluaram no esquema dos títulos 
de dívida pública em exame por uma CP! desta 
Casa. 

Neste sentido, Senhor Presidente, chega ao 
conhecimento o envolvimento do ex-Presidente do 
Beron, nomeado pelo Banco Central, o Senhor Fran
cisco José Mendonça Souza. 

Tenho em mãos a cópia de dois documentos 
que demonstram este envolvimento. 

Primeiro, um ofício de 12 de dezembro de 
1995, assinado pelo Senhor Prioli, Diretor da DTVM, 
já ouvido na CPI, e dirigido ao Dr. Francisco José 
Mendonça Souza. 

O Senhor Prioli, ratificando entendimentos an
teriores, oferece a assessoria da DTVM para a colo
cação, gestão e negociação da dívida mobiliária de 
municípios e Estados, comprometendo-se a interme
diar as negociações junto ao Beron, para criação de 
fundo gestor. 

Segundo, um ofício do ex-Presidente do Beron, 
Francisco José Mendonça Souza, dirigido ao Secre
tário municipal de Fazenda do Município de Campi
nas, de 19 de dezembro de 1995. 

No ofício, o funcionário do Banco Central indi
cado para presidir o Banco do Estado de Rondônia, 
tendo por base solicitação da Prefeitura de Campi
nas de São Paulo ao Banco Central, para emissão 
de Letras Financeiras do Tesouro, propõe serviços 
técnicos especializados de assessoria e consultaria 
financeira, objetivando a Custódia, Colocação, Pa
gamento de Juros, Retenção de Impostos de Renda 
na Fonte e Resgate dos Títulos daquele Município. 

Conforme o ofício, o Banco de Estado de Ron
dônia sob intervenção do Banco Central, se propõe 
a executar para o município de Campinas, os servi
ços de registro de títulos na sub-custódia do Banco; 
registro dos títulos no CETIP; pagamento de juros e 
resgate dos títulos; e emissão, colocação e gestão 
de divida mobiliária, através da empresa 'dealer" 
Negocial DTVM, sediada em São Paulo, comprova
damente comprometida na CPI dos Precatórios. 

Portanto, Senhor Presidente, não há dúvida 
que o Banco de Rondônia, sob intervenção do Ban
co Central, se propos a ser, e foi, intermediário de 
parte deste esquema de negociação dos títulos de
dívida pública de Estados e Mtinicípios. 

Desta forma, acredito ser o dever desta casa 
obter as informações solicitadas, que expliquem por-

que o passivo do ·sanco sob a intervenção do Banco 
Central foi elevado em 1500% (mil e quinhentos por 
cento), em dois anos, com a persoectiva de sanea
mento deste passivo com recursos do Proer, a conta 
do Estado, conforme o Plano de Privatização do Go-
verno Federal. -

- ·c Na verdade, a própria credibilidade desta Plano 
de Privatização é colocada em cheque, quando se 
vê sua utilização para o acúmulo: de débitos, feitos 
de qualquer maneira, sob gestão de gente que se 
associa a estes segmentos do mercado financeiro 
sob suspeição na CPI dos precaiórios. 

Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Senadores. 
Estou remetendo as cópias desta correspon

dência à CP! dos Precatórios, e solicitando quá se
jam identificados os telefonemas da negocial para o 
estado de Rondônia. 

A identificação destes telefonemas poderá en
sejar o conhecimento de negociatas de Títulos Públi
cos, com laranjas e outros fantasmas, através do 
Beron, e do próprio Governo do Estado, que através 
de parentes da esposa do Governador, com expe
riência na Assessoria de Políticos ?aulistas, $e as
sociou a empresários do naipe destes da negocial, 
para uma proposta de empréstimo abortada por de
núncias do Senador Tuma, sob suspeita de lávagem 
de dinheiro do narcotráfico, ainda no início de 1995. 

Mas Senhor Presidente. 
Senhoras e Senhores Senedores.· 
O fato definitivo é que o envolvimento no esauema 

ou quadrilha dos Títulos de Dívida Pública. do Sr. Ámau
ry, ex-gerente do Beron em São Paulo, não foi sua deci
são isolada, mas da Diretoria do Banco, possivelmente 
com o conhecimento, a conveniência, ou .até mesmo a 
indução de autoridades do Governo do Estado. 

Por fim, identificando-se os nomes dos que se 
utilizaram do Beron para a transferência de dinheiro 
para o Paraguai, se poderá chegar a algumas sur
presas inexplicáveis, senão pela corrupção no Esta
do de Rondônia. 

DOCUMENTO A QU!E SE REFERE O 
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DIS· 
CURSO: 

PRESI/DIREP/CT.716/95 

Excelentíssimo Senhor 

Dr. Geraldo Biazzotto 

Porlo Velho( AO), 19 de dezembro de 19S5 

DO. Secretário Municipal da Fazenda 

Prefeitura do Município de Campinas 

campinas-SP. 
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Senhor Secretário, 

Tendo por base solicitação de Vossa Excelência, junto ao 

Banco Central do Brasil e Senado Federal, para Emissão de Le

tras Financeiras do Tesouro desse Município, vimos apresen1ar 

os nossos serviços técnicos especializados de assessoria e con
sultoria financeira objetivando a Custódia, Colocação, Pagamento 

de Juros, Retenção de Imposto de Renda na Fonte e Resgate dos 

Títulos desse Município. 

O Banco se propõe a executar para o Município os servi
ços de: 

• Registro dos Títulos na Sub-Custódia do Banco; 

• Registro dos Títulos no CETIP- Central de Custódia e de 

Uquidação Financeira de Títulos; 

• Pagamento de Juros e Regaste dos Títulos; 

• Emissão, colocação e ges!ão da Dívida Imobiliária, atra; 

vês da empresa "dealer' Negocial DTVM, sediada em São Paulo 

[SP). 

Certos da atenção que Vossa Senhoria dispensará ao pre

sente, aproveí1arnos a oportunidade para apresen1ar nossos pro
testos de consideração e apreço. 

Frandsco José Mendonça Souza- Presidente. 

OTVM/166195 

São Paulo, 12 de dezembro de 1995 

Ao 
Banco do Estado de Rondônia S.A. 

Porto Velho- RO 

Presidência 

Em Mãos. 

At: Dr. Francisco José Mendonça Souza 

Prezados Senhores, 

Vimos pela presenta, ratificando os entendimentos anterior
mente mantidos com esse Banco, expressamente consignar que 

nossa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários está apta a 

assessorar a instituição de v. s•s. na colocação gestão e nego

ciação Gunto ao mercado financeiro) da dívida mobiliária de Muni

cípios e Estado(s). Para tanto, nos comprometemos a intermediar 

as negociações de dívidas municipais com as respectivas Secre

tarias de Fazenda - juniO ao BERON - para criação de Fundo 

gestor, mediante o "de acordo• de V. S's. Nossa atuação, como 
"dealers• no negócio, tarar exclusividade V. Sas. 

Nos comprometemos, também caso seja viabilizado o Pro

jeto, a assessorar essa Instituição no registrO de títulos no CETIP 

- Central de Custódia e Liquidação Financeira de Titulas, arcando 
com os custos de implementação e compra de equipamaniOs de 

infonnática necessários ao trabalho [computador e impressora), 

custo esse estimado pelo Banco em aproximadamente 

R$5000,00 (cinco mil reais). 

No aguardo de manifestação por parte de v. s•s. 
Cordialmente, José Luiz da Cunha Priolli- Direlor. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ)- Sob 
a proteção de Olorum dou início ao meu pronuncia
mento. 

A cada dia temos recebido, com alarmante re
gularidade, por meio da imprensa, do rádio e da tele
visão, informações sobre o acirramento de conflitos 
sócio-políticos e econômicos, que freqüentemente 
expõem de forma objetiva diversos fatos de intole
rância racial. 

Os rearranjo~ ge9políticos no Leste Europeu, o 
avanço do modelo para uma nova ordem econômi
co-financeira na Comunidade Européia e os termos 
que regem as propostas do Gatt e do Mercosul tra
duzem, de imediato, um processo de coisificação do 
ho~_m, regido agora pelas engrenagens massa
crantes do sistema excludente de globalização. 

Essa nova ordem neoliberal desmonta os Esta
dos em benefício do capital financeiro e da garantia 
de lucro absoluto e integral, produzindo uma crise 
mundial no mercado de trabalho, que vem abalando 
sociedades estáveis. Modificando, ainda, para pior, 
a atuação de indivíduos que não compreendem 
como,na_conclição de çjdacjãos_d~ l::stacio~ dernq
cráticos, podem ser afastados tão abruptamente da 
estabilidade e dos benefícios sociais conquistados 
no decorrer de lutas longas e aguerridas. 

Configura-se um paradoxo sócio-político, em 
que o capital financeiro imobiliza e conduz Estados, 
gyg_ por sua vez, embora regidos por modelos de 
_r~resentação democrática, não conseguem garan
tir, de forma soberana, a seguridade social do seu 
povo. 

Esta é, dentre as principais, uma das circuns
tâncias que implicam no agravamento da intolerân
cia, da xenofobia e do racismo. 

Nos Estados Unidos, onde já se alcançou outro 
estágio na luta pelos direitos civis, recentemente a 
empresa Texaco propôs um acordo pelo qual vai pa
gar 176 milhões de dólares aos seus funcionários 
negros e latinos, para -que a Justiça daquele país 
não a condene pela prática de racismo. 

Lamentavelmente, esse exemplo de justiça so
cial não tem paralelo com a nossa realidade. As con
tradições do racismo se agravam ainda mais nos 
países periféricos e subdesenvolvidos, como é o 
caso do Brasil. Aqui, existe uma prática constante e 
explícita de violação dos direitos humanos, fundada 
no etnocentrismo branco contra a população afro
brasileira. 

A Abolição da Escravatura foi, na verdade, 
uma condenação perversa dos africanos e seus de· 
scendentes brasileiros, pois implicou num futuro de 
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humilhações, falsa cidadania e exclusão. O centená
rio da Abolição em 1988 foi também o ano da consa
gração da nossa carta Magna. Naquela ocasião, as 
forças populares e parlamentares progressistas in
tervieram e, juntas, deram contribuições que eleva
ram a nossa Constituição à condição de um contrato 
social quase justo, moderno e abrangente. 

Entretanto, Sr. Presidente e ilustres colegas, 
de 1988 até hoje, temos vivido uma seqüência de fa
tos contundentes da prática do racismo e da discri
minação contra os afro-brasileiros, o que toma pro
fundamente questionável a competência e a eficácia 
de algumas instituições do Estado, no exercício de 
suas atribuições mais elementares. Mais do que 
isso, tais fatos ajudam a demolir definitivamente o 
combalido mito da democracia racial. 

Esse mito tem operado nas rélaçõés-sõCiaisdo 
Brasil qual um factóide ardiloso e lesivo, concebido e 
disseminado pelas elites brasileiras, tanto interna
mente quanto para a opinião pública internacionaL 
Pois na lógica desse mito, os negros seriam os úni
cos culpados pelas dificuldades que enfrentam. A 
eles faltariam o talento e a determinação, únicos 
requisitos para o sucesso numa terra de oportunida
des iguais para todos. 

Nos últimos anos, essa construção ideológica 
mentirosa está desmoronando como se fosse um 
monumento de gelo exposto ao sol. E revelando a 
verdadeira face· do racismo e da discriminação ra
cial, numericamente expressa em indicadores so
ciais que retratam com toda a clareza a perversida
de do jugo imposto aos afro-brasileiros. 

Homem que, na luta contra as injustiças raciais 
sempre busca soluções alternativas ):lacíficas, é com 
incontida indignação que venho ao'·_plenário desta 
Casa para mais uma vez denunciar agressões prati
cadas contra os afro-brasileiros por in_stituições do 
Estado, por grupos de extermínio, por seguranças 
particulares. Tudo de acordo com uma estranha lógi
ca, visando manter os negros brasileiros aterroriza
dos, inseguros; constantemente sob uma alça de 
mira. 

Registremos alguns fatos recentes. Todos nos 
lembramos do massacre das oito crianças e jovens 
negros na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro; 
por acaso já estaria esquecido o assassinato de vin
te e uma pessoas negras e pobres, perpetrado pelo 
maior grupo de extermínio que se tem notícia, na fa
vela de Vigário Geral, também no Rio de Janeiro? 
Da mesma forma, o povo brasileiro assistiu, pela TV, 
à execução brutal de um jovem empresário negro no 
ABC paulista pela Polícia Militar de São .Paulo. Ain-

d-ª---e_m_$ªo_f'~uiQ, sabemos do que aconteceu no 
Bar Bodega, quando dois jovens brancos foram as
sassinados, e a Polícia Civil, no afã irresponsável de 
responder à fúria justiceira da opinião pública, da im
prensa e da classe média, não titubeou em prender, 
torturar e massacrar cinco jovens negros, trabalha
dores, que carregarão para sempre, em suas vi
das, o fardo e as feridas causadas pelas injustiças 
e as humilhações de que foram vítimas. Somem
se a isso as cinco crianças negras assassinadas 
friamente no bairro carioca de Belford Roxo, com 
tiros na cabeça, por seguranças de uma empresa 
de ônibus, e os onze rapazes e moças, também 
negros, da favela de Acari, mais uma vez no Rio, 
exterminados sem que as autoridades tenham 
dado uma resposta efetiva 'a sociedade, e se per
ceberá porque estamos falando de extermínio em 
cadeia. 

Nesta trilha de dor e sofrimento, é com grande 
preocupação que temo pela reação de autodefesa 
que o meu povo possa assumir, pois a resposta 
mais imediata ao racismo pelo mundo afora é o en
frentamento, a destruição e o caos, em nome da le
gítima autoproteção da vida. 

Esses massacres contínuos são a realidade de 
um cotidiano que não se exaure, perpetuados pela 
indiferença de uns poucos poderosos neo-escravis
tas, que se impõem a milhões de indefesos. 

Na sua arrogância cruel e avassaladora, o ex
termínio dos descendentes de africanos deixa as 
suas marcas na este-rilização de mulheres negras e 
pobres, -na exploraÇao sexUal das nossas crianças, 
no envolvimento de crianças e jovens negros com o 
tráfico de drogas, na forma como as famílias negras 
se desagregam, pressionadas pela pobreza, pela 
miséria e pela falta de horizontes. 

Não estou falando, Sr. Presidente e ilustres co-
-Tega5;-dos-constrangJmentos pelos quais-passam ·as 
empregadas domésticas e os cidadãos negros, 
constantemente impedidos até de entrar pelos ele
vadores sociais dos edifícios. Esse tipo de discrimi
nação, por sinal, toma a arquitetura de habitação 
praticada no Brasil extremamente exótica e perdulá
ria. Em nenhum outro país do mundo se constroem 
prédios com cubículos, como se fossem celas presi
diárias, denominados •quartos de empregadas•, nem 
tampouco elevadores ditos "de serviço•, potencial
ment~ destinados aos negros. É o devaneio de uma 
suposta superioridade racial, influenciando a arquite
tura e a indústria da construção civil brasileiras. Mas 
ela testemunha, inequivocamente, uma segregação 
aparteísta. 
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Não é à toa, portanto, que temos deparado diu
tumamente, desde a promulgação da Constituição 
de 1988, quando o racismo passou a se·r crimE! im-
prescritível e inafiançável, com duas circunstâncias 
excepcionais: por um lado, os racistas se expõem 
com toda a ousadia; por outro lado, a polícia e o Mi
nistério Público evitam, quase como um boicote 
branco, caracterizar, na forma legal, as queixas con
tra a prática de racismo. 

Não posso afirmar, de maneira categórica, que 
haja uma indiferença sistémica do Poder Público 
para com esses re:;!Rmos, mas com certeza a maio
ria dos delegados de polícia e promotores públicos 
prefere enquadrar as denúncias e queixas contra o 
racismo e a discriminação como inquéritos de injúria, 
difamação ou calúnia. Esse procedimento, mesmo 
que involuntário, não tipifica e não quantificá o ato
criminoso do racismo, impossibilitando assim os em
bates nas tribunas jurídicas e, é óbvio, a consolida
ção de uma jurisprudência de condenação pela prá
tica daquele delito. 

No entanto, os dados quantitativos compro
vam, Sr. Presidente e meus caros e ilustres colegas, 
que não tem consistência a idéia de que o racismo 
praticado no Brasil decorre dos desníveis económi
cos e financeiros. Só para dar mais urri exemplo, em 
fevereiro de 1994, aqui mesmo em Brasília, um juiz 
de Tribunal de Justiça foi agredido verbalmente, jun
to com a sua família, chamado de preto bêbado e 
ameaçado de prisão por uma mulher branca, fUncio
nária do Poder Judiciário. 

Não vamos nos alongar relatando casos evi
dentes de d:scriminação e preconceito racial, pois 
teríamos que citar o ocorrido com a filha do ex-go
vernador do Espírito Santo, Dr. Albuino Azeredo, 
que foi agredida verbal e fisicamente por ser negra, 
e estar utilizando um elevador supostamente reser
vado aos brancos, além de uma infinidade de outros. 

Mas o racismo e a violência contra os afro-bra
sileiros já não são fatos invisíveis neste momento da 
vida nacional. A comunidade negra, o Movimento 
Negro, estão alertas. elaborando a maior ação de in
surgência contra o racismo de que jamais se teve 
notícia neste país. 

No breve rol de fatos, é conhecido também o 
escandaloso caso de um cantor de futilidades infan
tis, que gravou, divulgou e comercializou uma músi
ca acintosamente racista, otensiva às mulheres afro
brasileiras e à comunidade negra como um todo. 

Gerentes de restaurantes da orla marítima do 
Rio de Janeiro, em reportagem divulgada pelo jornal 
O Dia, afirmaram que não empregavam neyros, por-

que esses, em geral mal preparados, não são bem 
vistos pelos clientes e não suportam a carga horária 
que os garçons cearenses aceitam. 

Estes são, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senado
res, apenas alguns exemplos do que vem ocorrendo 
em nosso país. Mas todos esses casos e muitos ou
tros já foram devidamente encaminhados à Justiça 
brasileira, que, espero, não negligenciará no rigor 
das punições, pois tão necessário quanto punir os 
racistas é manter e garantir a paz social. 

Nesse sentido, porém, somos obrigados a 
consta.tar que a legislação antidiscriminatória de que 
dispomos não se tem mostrado o instrumento mo
demo e eficiente que todos nós gostaríamos que 
fosse. Nas mãos de delegados, promotores e juízes 
imbuídos da síndrome do avestruz, que preferem 
anfes ser injUStos-do que apontar o mito da demo
cracia racial, a aluai legislação acaba sendo mais 
um obstáculo na luta pela igualdade do que um ins
trumento em favor dos secularmente explorados e 
oprimidos. 

Desta forma, e no sentido de contribuir para 
que a sociedade brasileira disponha de meios jurídi
cos precisos e eficazes para penalizar aqueles que 
insistem na prática de crimes de natureza discrimi
natória ou racista, encaminharei, dentro em breve, à 
Mesa desta Casa, um Projeto de Lei que define e 
penaliza os crimes de discriminação e de racismo. 
Desde já solicito o apoio dos ilu~"tres colegas. - AXET____ -- --- --------

-~õsR.L.ucio-.ALCANTARA-(PSDB-CE)- Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dos sempre cita
dos estudos do Professor José Alfredo de Oliveira 
Baracho, da Faculdade de Direito da Universidade 
de Minas Gerais, recolhemos a acertada advertência 
de que a opção centralizadora, a exemplo da adota
da pelo 'regime implantado no Brasil, em 1964", é, 
em geral, referenciada 'em diversas fases da evolu
ção de nossas instituições politicas." 

A reflexão serve para demonstrar que, de.for
ma inquestionável, 'em decorrência do fortalecimen
to do Estado autocrático', que leva à concentração 
de poderes e de recursos nas mãos da União, 'essa 
não deixa subsistir qualquer entidade ou órgão inde
pendente, no plal"!o nacional e no locai." 

Naquele período da história nacional, 

'o desapreço pelos mecanismos de re
lacionamento democrático dos órgãos esta
tais contribuiu para o sucesso das formas 
autocráticas e de opressão. Esse comporta
mento, como não podia deixar de ser, refie-
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tiu nas fonnas de centralização política e ad
ministrativa ocorridas nos últimos anos." 

Ignorava-se, dessa fonna, o princípio destaca
do por Tocqueville, segundo o qual "certos interes
ses são comuns a todas as partes da nação, como a 
edição de leis gerais e as relações do povo com os 
estrangeiros. Outros interesses são especiais e par
ticulares a certas partes da nação, como os em
preendimentos comunais. • 

Mesmo porque, prossegue o mestre mineiro, 

"desse raciocínio resulta o entendi
mento de que a descentralização não existe 
a não ser nas sociedades que conhecem e 
praticam a democracia. A descentralização 
prolonga, precisa e vivifica a democracia. 
Amplia as possibilidades do exercício da li
berdade, ao precisar os direitos dos indiví
duos, reconhecendo as respectivas compe
tências. Garante mais ampla participação e 
maior controle da política nacional. 

Na autêntica sociedade democrática, a 
eleição não é apenas uma técnica ou um 
procedimento de escolha. Resulta de provo
cações das forças políticas e de estruturas 
sociais complexas, passíveis de repre
sentação em todos os segmentos da des
centralização. • 

E conclui: 

"A urbanização, a industrialização, o 
desenvolvimento dos meios de comunica
ção, as alterações nas comunidades rurais, 
modificaram a infra-estrutura económica, de
mográfica e cultural, com implicações nas 
fonnas tradicionais de intervenção direta do 
poder central. 

Os textos constitucionais passam a re
conhecer o princípio da descentralização, 
com a aceitação da autonomia de coletivida
des locais, consagrada pelos processos de
mocráticos. • 

Daí segue-se que as convicções firmam-se a 
partir dos exemplos do passado, assim não tão lon
gínquo, para estabelecer fórmulas que contornem as 
opções sem valia e projetem, para o futuro próximo 
e para o distante, a prática permanente de métodos 
de administração marcados pelo êxito e por genera
lizada aceitação da sociedade. 

Essas considerações exsurgem das mudanças 
operadas nas municipalidades do País, à conta da 
ênfase conferida à descentralização dos recursos da 
União, permitindo o surgimento amp!o de administra-

ções locais acentuadamente eficientes e produtivas 
tema central de recente reportagem da revista Veja. 

Assinalando a posse dos novos prefeitos, essa 
publicação semanal definiu que o evento, ultrapas
sando o significado de mero cumprimento da reno
vação democrática dos quadros governativos muni
cipais, confirma "uma diferença notável" na impor
tãncia das cidades brasileiras, a começar pel~ ava
liação de seu crescimento "do ponto de vista da pol.í
tica nacional". 

Essa alvissareira ·constatação de que estamos, 
enfim, frente a uma nova dimensão das municipali
dades, vistas no conjunto que formam com os Esta
dos e o Poder Central, seria motivada, no insuspeito 
julgamento daquele periódico, pela eficiência observa
da em grande parte das administrações ora substituí
das e, sobretudo, pelo efetivo aumento das verbas di
recionadas à execução de seus planos de governo. 

Quanto à maior disponibilidade de recursos, 
credita-se o seu mérito às inovadoras determinações 
da Constituição de 1988, que privilegiaram o repas
se de substancial quinhão de dotações às prefeitu
ras, não reservando a mesma sorte aos governos 
estaduais nem, tampouco, ao Governo Federal. 

-- Basta ver que a receita total das prefeituras 
obedece a um percurso em geral ascendente, partin
do de 8,1 bilhões de dólares, em 1988, para 13,1 em 
1989 e 21 ,5 em 1990. Em 1991, observou-se uma 
queda para 19,2 bilhões de dólares, que se acen
tuou, no exercício seguinte, quando a receita total 
das municipalidades ficou em 17,3 bilhões. Em 
1994, no entanto, a receita saltou para 25,4 bilhões, 
para situar-se, em 1995, em ·30,2 bilhões de dólares, 
segundo os informativos cónjuntos do Instituto Brasi
leiro de Administração Municipal IBAM e do Ministé-
rio do Planejamento. · 

No que se refere aos aspectos qualitativos das 
gestões, julga-se que o êxito de muitos prefeitos, ter
minando por favorecer a eleição de seus sucesso
res, deve-se ao fato de que investiram os recursos 
disponíveis prioritariamente em obras e projetes re
clamados pela população. 

Citam-se, como exemplos mais comuns, o mo
delo de participação popular em Porto Alegre; a ad
ministração das finanças no Rio de Janeiro; as solu
ções para os transportes em Curitiba; e o Cingapura 
e PAS de São Paulo. 

Alude a reportagem, procedentemente, à ine
xistência de •uma fónnula tradicional que defina o 
bom prefeito•, nos dias correntes. Desde as últimas 
administrações, o eleitor desprezou as preferências 
ideológicas dos políticos municipais, para concentrar 
suas atenções nos problemas da cidade onde vive, 
e no que fazem as autoridades responsáveis no sen
tido de solucioná-los. 

Considera-se esse novo comportamento um 
notável avanço no cotidiano do citadino, que expõe, 
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de maneira prática e atual, a experiência norteadora 
das reais e mais urgentes prioridades, a requererem 
decisões de governo e investimentos, facilitados 
pela descentralização de recursos e das determina
ções quanto a onde aplicá-los. 

Assim, muitos foram os exemplos de adminis
trações municipais bem-sucedidas, que a esse feito 
acrescentaram a vitória de seus candidatos nas últi
mas eleições municipais, numa clara demonstração 
de que o eleitor definiu-se pela continuidade dos 
princípios administrativos adotados, que afinal exal
tam, a partir do progresso das idades e do bem-estar 
dos munícipes, o crescimento e a felicidade do País. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi

d~ncia designa para a Ordem do Dia da sessão deli
berativa ordinária de terça-feira, dia oito do corrente, 
às quatorze horas e trinta minutos, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 64, de 1995. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h16min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. EP/TACIO CAFETEIRA NA SESSÃO 
DE 02/04197, E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, diz o art. 2º da Constituição Federal: 

Art. 2º São poderes da União independentes e 
harmónicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

U, hoje, entre estarrecido e ;,ldignado, notícia 
veiculada em alguns grandes jornais deste País, so
bre a ameaça do nosso Presidente da República de 
demitir compulsoriamente 50 mil funcionários, caso 
o relatório do Deputado Moreira Franco, sobre a re
forma administrativa, não seja imediatamente votado 
pela Câmara dos Deputados. 

Não resta dúvida que ~stamos vivendo, hoje, 
sob um regime de ameaças. E lamentável constatar
mos que o autoritarismo, tão condenado nas ditadu
ras, campeia entre nós e tem expressão maior na pes
soa do chefe de um dos três Poderes deste País que 
deveriam ser independentes e harmónicos entre si. 

As reportagens falam ainda da irritação e da 
veemência com que Fernando-Henrique Cardoso rea
giu à demora da votação e à tentativa de inclusão de 
alguns dispositivos que contrariam a sua vontade. 

Os psicólogos diriam tratar-se de um comporta
mento semelhante ao de uma criança que vê nega· 
das suas satisfações; nós, leigos, diríamos, ao de 
um iliéninc birrento que esperneia e faz que chora 
para obter o que quer. 

Um Presidente da República não pode agir as
sim. Hoje; Sua Excelência ameaça 50 mil famílias bra
sileiras cujos titulares não têm a estabilidade plena. 

· Ora, imaginem o que acontecerá caso essa re
forma venha a ser aprovada. Um dos itens propõe a 
flexibilização da estabilidade no: serviço público. 
Amanhã, portanto, serão apenas 50 mil o alvo da ira 
do nosso Presidente? 

Sr. Presidente, no meu entender, não há possi
bilidade de flexibilizar-se uma estabilidade. Ela exis
te ou não existe. Não pode ser uma 'meia flexibilida· 
de", então, não será flexibilidade alguma. 

Por isso, e por tudo o que vem acontecendo 
neste País, como o fato de vermos o Executivo le
gislando por meio de reedições constantes de medi
das provisórias e ainda distribuir a imagem de que o 
faz pela ineficiência do Poder Legislativo; ou pela 
tentativa de descrédito do Poder Judiciário frente à 
opinião pública; ou ainda, pelos inequívocos benefí
cios concedidos às elites financeiras ou agrárias em 
detrimento da saúde, da educação ou do homem 
simples do campo; os historiadores diriam que existe 
uma semelhança brutal entre as figuras de Fernando 
Henrique Cardoso e Luís Napoleão Bonaparte. 

O Sr. Josaphat Marinho - Senador Epitacio 
Cafeteira, V. Exll me permite um aparte? 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA c Com muita 
honra, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Note V. Ex" que a 
ameaça a que se refere envolve dupla injustiça: uma 
ao Poder Legislativo, porque, na verdade, a emenda 
de reforma administrativa ainda não foi aprovada, 
porque o Governo somente quer que aprovada seja 
segundo seu desejo. Modificações já. .. foram feitas; 
alterações são admitidas pela Câmara dos Deputa
dos, mas o Governo é que protela para que seja vo
tada segundo sua pretensão. De outro lado, porque 
o Congresso ainda não votou, ameaça 50 mil servi
dores. Vale dizer: os que não são. culpados de qual
quer modo pela situação respondem, entretal}tO, 
pelo fato. Não se entende que justiça é essa. E a 
justiça do neoliberalismo. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço ao 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

· Os historiadores-aiiianúllie existe uma seme
lhança brutal entre as figuras de Fernando Henrique 
Cardoso e Luís Napoleão Bonaparte. 

Respeitadas as diferenças de épocas e lugares 
- já que, obviamente, a História não se repete - po
demos perceber elementos comuns no Brasil de 
1997 e na França na segunda metade do século 
passado. 
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Eleito presidente da 11 República Fràncesa, iristãu
rada após a Revolução de 1848, Bonaparte começou a 
trilhar um caminho, que ele mesmo havia determinado, 
rumo ao que sempre sonhara: tomar-se, como seu tio, o 
primeiro Napoleão, Imperador da França. 

Para tanto, agradou as forças conservadoras, 
desestabilizou a Assembléia Legislativa, dividindo 
suas maiorias e ampliando a força dos 'bonapartis
tas", na tentativa de aprovar uma emenda constitu
cional que permitisse sua reeleição após quatro 
anos de mandato. Além de tudo, procurou adular e di
recionar a opinião pública defendendo a revogação de 
uma lei, aprovada em 31 de maio de 1850, que restrin
gia a grande conquista da Revolução de 1848, o sufrá
gio universal, entre outras medidas populistas. 

Tendo sido rejeitada sua reeleição, Bonaparte, 
que já havia preparado todo o terreno, deu um Gol
pe de Estado em 2 de dezembro de 1851, dissolven
do a Assembléia Legislativa e proclamando-se 'prín
cipe-presidente'. Este, porém, não era ainda o seu 
real objetivo. 

Usando de violência contra seus opositores, do 
povo ou da classe política -e que não foram poucos, 
tanto em Paris, como em toda a França - Bonaparte 
rechaçou qualquer foco de insurreição contra seus 
propósitos. E, em apenas um ano, conseguiu termi
nar a construção do seu 'edifício': tomou-se Napo
leão III, 'legitimado' por 7 milhões e 800 mil votos 
favoráveis (ou seriam votos temerosos e cansados 
de tanta violência e crises) no plebiscito que ele pró
prio propusera para referendar sua intenção. 

Fernando Henrique Cardoso não precisa de 
tanto esforço, até porque os "femandistas' estão 
conseguindo a sua reeleição. Mas, semelhante a 
Napoleão III, vai impondo o seu poder pessoal, por 
meio da introjeção nas mentalidades de que ele e o 
'seu' plano econômico são a panacéia para todos 
os problemas do seu País. 

Aos percalços que surgem, o Presidente res
ponde com ameaças e violências. Não mais a vio
lência física, policialesca de Napoleão 111. Agora a 
violência é sutil, velada e procura atingir não os cor
pos das pessoas, mas os seus direitos adquiridos 
depois de muita luta e discussões. 

A proposta governista de refonna administrati
va está repleta de absurdos e inversões. Além da 
quebra - esse é o termo adequado para flexibiliza
ção, já que a imposição de procedimentos subjetivos 
para a avaliação de quem deve e quem não deve 
manter o seu emprego foge ao próprio controle do 
funcionário - da estabilidade, propõe-se a elevação, 
para 7_5 anos, das aposentadorias compulsórias. 

E notório que a medicina vem trazendo benefí
cios à humanidade e que tais benefícios aumenta-

ram a expectativa de v1aa. Po(éiYI, com todos os 
avanços médicos, a deterioração do organismo hu
mano é algo fatídico e irreversível. Há profissões 
que requerem um corpo físico perfeito e alerta, como 
por exemplo as ligadas à aviação. Seria temeroso 
um piloto ou controlador de vôo, já que lidam com 
milhares de vidas humanas, exercerem sua ativida
de com o organismo debilitado. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - V. Ex'! me 
concede um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Concedo-lhe 
o aparte com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
Epitacio Cafeteira, a exemplo de diversas personali
dades proeminentes da vida intelectual e pública do 
Brasil, V. Ex" manifesta sua preocupação. O assunto 
de que trata V. Exll é da mais alta relevância e rece
be acatamento nesta Casa e fora dela, inclusive na 
imprensa e no Supremo Tribunal Federal, haja vista 
que o Presidente da República, eleito de forma de
mocrática como o foi - logicamente que não contou 
com o meu voto -, está agindo neste instante como 
se fosse o imperador a que se referiu V. Ex", aquele 
que surgiu porque a França deixou que um de seus 
filhos se tomasse um ditador utilizando-se do pro
cesso democrático. Uma reportagem publicada hoje 
na Folha de S.Paulo atesta que essa preocupação 
a que V.Ex" se refere é geral. O Ministro Celso Mel
lo, do Supremo Tribunal Federal, que presidirá aque
le Tribunal a partir do final do mês de maio, criticou 
ontem a medida provisória que desobriga o Governo 
de cumprir decisões judiciais provisórias quando 
houver risco de prejuízo aos· cofres públicos. Isso 
quer dizer que o Presidente da República, com essa 
medida provisória, autoproclamou-se juiz daquilo 
que deve ser prejudicial ou não ao Erário público. 
Não é mais o Poder Judiciário que define se este ou 
aquele ato prejudica as finanças do Brasil; agora é o 
Presidente da República. Essa atuação temerária do 
Presidente da República foi criticada por um dos Mi
nistros mais sérios do Brasil, que vai suceder ao não 
menos sérios Sepúlveda Pertence no Supremo Tri
bunal Federal. S. Ex" tem criticado veementemente 
a reedição de medidas provisórias que exorbitam e 
retiram do Poder Legislativo a sua capacidade legis
ferante. Senador Epitacio Cafeteira, Líder do PPB, 
V. Ex" está chamando a atenção do Brasil para o pe
rigo de um homem como o atual Presidente da Re
pública, que foi eleito pelo povo, agir contra a Cons
tituição, que reza que deve haver harmonia e inde
pendência entre os Poderes. Esse homem ooderá 
tomar a sua política indesejável para a normàlidade 
democrática e para a manutenção de uma conquista 
por que tantos brasileiros lutaram: a democracia. Pa
rabenizo V. Ex". Estou inteiramente solidário com C\S 

suas preocupações. Esperamos que seja em breve 
apreciado por este Plenário o projeto que teve como 
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Relator o Senador Josaphat Marinho e que limita a 
edição de medidas provisórias. Quem sabe se essa 
lei não fará com que o Presidente da República veja 
que o Poder Legislativo pode legislar com a partici
pação do Poder Executivo, mas que não pode este 
exorbitar de suas funções? Agradeço a V. Exª. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Sena
dor Antonio Carlos Valadares, agradeço o aparte de 
v.~. 

Antes de concedê-lo, falava eu das aberrações 
da proposta de reforma administrativa do País. Ou
tra aberração diz respeito à extinção das estatais de
ficitárias. Note bem, Sr. Presidente: extinção das es
tatais deficitárias. 

Ora, todos nós sabemos que as empresas liga
das ao saneamento básico não apresentam nenhum 
superávit. Podemos, então, imaginar a desordem 
causada pelo fechamento dessas empresas ou a 
transferência delas para o poder privado. Retirar-se
á uma obrigação que é do Estado. 

A impressão que se tem é a de que o Governo 
quer ser uma espécie de administrador de empresa: 
com o que dá lucro ele fica; o que não dá lucro ele 
joga fora. Ele está mais ou menos na posição da
queles bancos que querem comprar outros bancos 
comprometidos, desde que fiquem apenas com a 
parte boa e o resto entreguem o resto ao Proer. 

Sr. Presidente, pouco importa a sobrecarga de 
trabalho dos funcionários públicos, pouco importam 
as suas dificuldades para sobreviver com um salário 
miserável. Entre outros, mais um disparate: nós, 
Parlamentares; somos tratados como servidores pú
blicos comuns. Não, não o somos; não prestamos 
concurso, não fomos nomeados, não assinamos 
contrato, nem teremos contrato rescindido ao térmi
no dos nossos mandatos. 

Quantos Parlamentares com vinte anos de 
mandato, na hora em que termiaa o mandato, vão 
para casa! Não defendo priviléQios ou benesses 
para nós mesmos, mas, convenhamos, não somos 
profissionais da política. Os nossos salários exis
tem para que não precisemos cutvar-nos ou pe
dir favores. Temos um mandato eletivo conferido 
pelo povo por um período pré-determinado. Isso 
tudo, na ve.rdade, ·é uma tentativa de passar a 
imagem de que somos funcionários públicos pri
vilegiados e espertos e que aproveitamos nossa 
condição para colocarmo-nos acima de toda uma 
categoria. 

Estas são algumas das medidas pretendidas 
pelo nosso 'príncipe-presidente'. 

Não podemos calar. Não podemos deixar de 
denunciar. Não podemos assistir a tudo passivos e 
obedientes. Não podemos deixar de protestar no 
momento em que Fernando Henrique Cardoso veste 
o seu 'manto imperial', afinal, o autoritarismo só vai 
até onde as resistências lhe permitem ir. 

Profissionais do Direito estão fazendo a sua 
parte. Um manifesto à Nação, com 59 subscritores, 
mostra toda a indignação frente a essa tentativa de 
instalação de um poder único e na defesa do regime 
democrático. 

Diante desse texto lúcido e sério, o Governo rea
giu. Em represália, editou a Medida Provisória n" 1.570, 
que inviabiliza, principalmente para os mais carentes, já 
que exige 'uma garantia real ou fidejussória" em troca 
da concessão de liminares, os recursos à Justiça 

O certo é que, com as permanentes reedições 
de medidas provisórias, o Legislativo deixou de le
gislar. O Judiciário, por essa medida provisória, não 
pode mais livremente julgar. Até mesmo o Orçamento, 
Sr. Presidente, no qual é o Legislativo que determina o 
que, onde e quando o Executivo vai gastar, é driblado 
pelo Fundo de Estabilidade Rnanceira que, além de 
retirar recursos de Estados e Municípios, deixa o Exe
cutivo com poderes para gastar onde desejar. 

Leio, Sr. Presidente, para que conste dos 
Anais desta Casa, um Manifesto à Nação que não 
saiu em nenhum jornal, que acabou ficando no ano
nimato. Sinto-me na obrigação de divulgá-lo porque 
diz muito mais da defesa deste Poder do que o que 
temos dito da tribuna desta Casa. 

Diz o Manifesto: 

'Muitos cidadãos têm visto com intran
qüilidade a metódica e crescente concentra
ção do poder ultimamente ocorrida no Brasil 
em prol do Executivo, sem que, em contra~ 
partida, transpareçam, nos meios de comu
nicação, sinais de oposição consistente a 
esse perigoso fenômeno. 

Nós, estudiosos de Direit.o Público, 
sentimo-nos no dever de manifestar preocu
pação e até mesmo alarme diante de tal es
tado. Ocupando-nos, por oficio, dos temas 
relativos às instituições fundamentais do 
País, cremos estar em condições de avaliar 
a extensão desse processo e as graves con
seqüências que poderá causar - como já 
está causando - em detrimento da democra
cia e das garantias do cidadão. Fatos con
cretos justificam este alerta. 

O Pais vem sendo dirigido predomi
nantemente pelo Poder Executivo por meio 
de medidas denominadas provisórias, mas 
que, pela reiteração, se vão tomando defini
tivas e cujo desmedido fluxo atinge a inacre
ditável média de duas por dia. Há, pois, pre
sentemente, verdadeira usurpação das fun
ções legislativas do Congresso Nacional. 
Demais disto, este sofreu interferências in
devidas e por métodos que a imprensa 
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apontou como reprováveis no episódio da 
eleição do Presidente da Câmara e do Pre
sidente do Senado, assunto, manifestamen
te, da economia interna daquelas Casas 
Congressuais e que não pode ser objeto de 
formação de parcerias. O Executivo se agi
ganta em relação ao Legislativo e desborda 
do princípio constitucional que estabelece in
dependência entre os Poderes, exatamente 
para prevenir interferências indevidas e a su
premacia de um deles. Aliás, ninguém menos 
que o Colégio Pemnanente de Presidentes de 
Tribunais de Justiça do Brasil já denunciou à 
sociedade brasileira que ' ... a concentração do 
poder já se vai fazendo ameaçadora à norma
lidade institucional e à supremacia da lei'. 

Agregue-se a isto o extremado empe
nho do Chefe do Poder Executivo na Emen
da Constitucional da reeleição, com quebra 
de toda a tradição republicana brasileira. E -
o que é mais grave -em proveito próprio, 
pois inclusiva da reelegibilidade do atual 
ocupante da Presidência e também ela com 
votos disputados segundo procedimentos 
que a própria imprensa noticiou como cen
suráveis. Começa a alastrar-se a tese de 
que não seria necessária a desincompati
bilização, cumprindo-se, neste todo, um 
modelo símile ao obtido pelos Presidentes 
Fujimori e Menem nos respectivos países. 

Completando o quadro da emergência 
de um poder incontrastável de fato, inicia-se, 
o que é novidade entre nós, um processo de 
desmoralização do Poder Judiciário e -
evento de indisfarçável seriedade - mediante 
ataques ao órgão máximo da Justiça do 
País: o Supremo Tribunal Federal. 

Para consternação dos que se ocupam 
do Direito e se empenham na preservação 
da Democracia, em face de uma decisão da 
Corte Suprema - quando outra <>eria impos
sível ante os termos da Constituição - foi di
vulgada a frase: "Eles não pensaram no Bra
sil', atribuída pela Imprensa ao próprio Pre
sidente da República. Há nisto a gravíssima 
impropriedade de excitar a opinião pública 
contra o Judiciário, ao imputar a seu órgão 
de cúpula esquecimento de deveres patrióti
cos. Acresce que, dias depois, confirmando 
a parceria registrada, foi o presidente do 
Congresso quem levantou sua voz contra a 
Casa Máxima da Justiça. 

Ora, se os cidadãos não puderem es
perar do Judiciário a garantia dos seus direi
tos na conformidade das normas preestabe
lecidas, a quem recorrerão? Poderá alguém 
irrogar-se a autoridade de escolher, dentre 
os direitos consagrados na Constituição, 
aqueles que dev'lm ou não ser respeitados? 
Haverá, acaso, alguém conferindo a si a -
qualidade de senhor do critério sobre o que 

- -é agir pensando no Brasil? 
O certo é que em tal frase transparece, 

incontomavelmente, a concepção subordi
nante de que magistrados não devem julgar 
segundo a Constituição e as leis, mas se
gundo o que o Executivo estima desejável, 
além de traduzir esquecimento de que na 
Emenda da reeleição - diversamente do que 
ocorreu no acórdão criticado - esteve visível 
um pensamento em si próprio - e não no 
Brasil - pois, se apenas deste se tratasse, a 
previsão de reeleição far-se-ia tão só para 
os futuros titulares da Chefia do Executivo. 

Nestes episódios ocorre, pois, um 
agravo não apenas à independência, mas 
também à harrnónia de Poderes (art. 2º da 
Constituição FederaQ, instaurando-se clima 
propício a uma danosa desarmonia, na qual 
não seria difícil antecipar quais os perdedo
res, que em última instância serão as liber
dades públicas e, portanto, os cidadãos. 

Tudo leva a crer que está em curso um 
processo de ruptura do modelo constitucio
nal democrático instituído em 1988, para 
substituí-lo por outro, elaborado à imagem e 
semelhança dos atuais governantes. 

Nesta marcha não apenas a Constitui
ção é espezinhada, mas também fundamen
tais interesses da Nação. Hoje, ameaçados 
pelo projeto de privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce, amanhã talvez, pelo com
prometimento de nossa soberania na Ama
zônia. 

A seqüência dos fatos arrolados - to
dos eles públicos, notórios e reveladores de 
uma escalada progressiva - evidencia que 
não se está perante um alarme infundado. 
Há um clima de personalismo crescente. 
Seu bom êxito até o momento, propiciado 
pela ausência de repercussão na mídia dos 
inconformismos existentes (com o que fica 
indevidamente sugerida uma unanimidade 
nacional abonadora das distorções meneio-
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nadas), demanda nós brasileiros. É uma ex
periência eterna a de que todo.aquele que 
detém o Poder tende a dele abusar; ó Poder 
vai até onde encontra limites. 

Os signatários deste documento con
vocam os brasileiros para uma vigília cívica, 
buscando a reversão das tendências ora de
nunciadas à Nação e para que exista uma 
voz sempre atenta em defesa da Constitui
ção e dos direitos e garantias fundamentais 
consagrados nas instituições que ela mode
lou para proveito da cidadania. 

Independentemente da reprodução in
tegral deste documento pela Imprensa, para 

· a qual está sendo entregue, diligenciaremos 
para que seja afixado em todas as seccio
nais e subseccionais da Ordem dos Advo
gados do Brasil, ern todo o País, em todas 
as varas judiciárias e juntas de conciliação 
de todas as comarcas do País, em todas 
as Faculdades de Direito do Brasil e em 
todos os jornais, boletins e revistas dos ór
gãos de classe, pertinentes ou não à área 
jurídica. 

Brasília, 7 de março de 1997. 
Goffredo da Silva Telles Jr. - Evandro 

Lins e Silva - Paulo Bonavides - Rosah Rus
somano - Dalmo Dallari - Fábio Konder 
Comparato - Celso Antônio Bandeira de 
Mello - Carmen Lúcia Antunes Rocha - Eros 
Roberto Grau - Carlos Ayres Britto - Luís 
Roberto Barroso - Sérgio Sérvulo da Cunha 
- Valmir Pontes Filho - Weida Zancaner -
Edgard Amorim - Roberto Amaral - Paulo 
Lopo Saraiva - Aristides Junqueira - Osíris 
Azevedo Lopes Filho - Márcio Thomaz Bas
tos - Hermann Assis Baeta - Marcello Lavé
nere - José Roberto Batochio - Mário Sérgio 
Duarte Garcia - Raimundo Paschoal Barbo
sa - Plínio Arruda Sampaio - Sérgio Ferraz -
Fides Angélica Velloso Ommati - Arx Touri
nho - Milton Nobre - Fran Figueiredo - João 
Roberto Piza Fortes - Guida Antônio Andra
de - Antônio Cláudio Mariz de Oliveira - Ma
rília Muricy - Clóviz Beznos - Washington 
Peluso Albino de Souza - Marco Antonio Re
belo Romanelli - Carlos Pinto Coelho Motta -
Romeu Felipe Bacellar Filho - Clémerson 
Merlin Cléve - Regina Macedo Neri Ferrari -
Adilson Gurgel. Marcelo Figueiredo - Roque 
Carrazza- Elizabeth Nazar Carrazza- Celso 
Antônio Pacheco Fiorillo - Márcio Cammaro-

sano - Dinorá Musseti Grotti - Willies Santia
go Guerra Filho - Dimas Macedo - Américo 
Lourenço M. Lacombe - José Eduardo Mar
tins Cardozo - Nelson Felmanas - Tarso 
Genro - Rogério V10la_ Coelho - Ricardo A. 
Seitenfus - Ronaldo Brêtas - Luiz Carlos Ma
deira. 

O meu pronunciamento, hoje, Sr. Presidente, é 
um protesto. É o protesto de um homem que defen
de as mesmas bandeiras que um dia, junto ao So
ciólogo e depois Senador Fernando Henrique Cardo·· 
so, ousou defender. 

Defendo a bandeira d;;t Democracia, mas uma 
democracia plena, total, com todas as implicações 
que o termo comporta. Defendo a participação equâ
nime de poderes e de cidadãos, para que possamos 
formar, todos juntos, uma Nação livre e verdadeira-

- mente dernQC_ráji~--
lnsurjo-me contra o autoritarismo, insurjo-me 

contra a centralização. Voltando à História Francesa, 
não quero ver o Presidente do meu País repetir as 
palavras de Luís XIV: •L'Etat c'est moi". 

ATA DA 3QB SESSÃO DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 2 DE ABRIL DE 1997 

(Publicada no DSF, de 3 de abril de 1997) 

RETIF/CAÇÃO 

À página n2 06915, 2!! coluna, no despacho do 
Requerimento n2 230, de 1997, de autoria do Sena
dor Flaviano Melo, solicitando ao Ministro Extraordi
nário de Política Fundiária as informações que men
ciona, 

Onde se lê: 
(À Mesa para revisão.) 
Leia-se: 
(À Mesa para decisão.r 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 

3-4-97 
Quinta-feira 

10:30 - Vice-Presidente e Parlamentares do Parla
mento da Rússia 

11 :30 - Presidente da Hungria, Árpád Gõncz 

12:15 - Representantes do Conselho Empresarial 
Brasil - Estados Unidos 

15:00- Ministro Extraordinário dos Esportes, Edson 
Arantes do Nascimento 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 

175 



176 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Ata da 32ª Sessão Não Delibetativa 
em 4 de abril de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Ramez Tebet 

Lúcio Alcântara e Valmir Campe/o 

(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Declaro 
aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos 
nossos trabalhos. 

O Sr. Iº Secretàrio em exercício, Senador Lúcio 
Alcântara, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 59197, de 2 do corrente, encaminhando ao 
Senado Federal Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n2 318, de 1991-Complementar (n2 
142192-Complementar, naquela Casa), de autoria do 
Senador Maurício Corrêa, que determina os casos em 
que forças estrangeiras possam transitar pelo território 
nacional ou nele permanecer temporariamente. 

É o seguinte o projeto recebido: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N2 318, DE 1991 

-COMPLEMENTAR 
(N2 142192- Complementar, naquela casa) 

Determina os casos em que as for
ças estrangeiras podem transitar pelo 
território nacional ou nele permanecer 
temporariamente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Compete privativamente ao Presidente 

da República permitir que forças estrangeiras transi
tem pelo território Nacional ou nele permaneçam 
temporariamente, independente de autorização do 
Congresso Nacional, nos seguintes casos: 

1- para a execução de programas de adestramen
to ou aperfeiçoamento ou de missão militar de transpor
te de pessoal, carga ou de apoio logístico do interesse e 
sob a coordenação de instituição pública nacional; 

11 - em visita oficial ou não oficial programada 
pelos órgãos governamentais, inclusive as de finali
dade científica e tecnológica; 

III - para atendimento técnico, nas situações 
de abastecimento, reparo ou manutenção de navios 
ou aeronaves estrangeiras; 

IV - em missão de busca e salvamento. 
Parágrafo único. À exceção dos casos previs

tos neste artigo, o Presidente da República depen
derá da autorização do Congresso Nacional para 
permitir que forças estrangeiras transitem ou perma
neçam no território nacional, quando será ouvido, 
sempre, o Conselho de Defesa Nacional. 

Art. 22 Em qualquer caso, dependendo ou não 
da manifestação do Congresso Nacional, a perma
nência ou trânsito de forças estrangeiras no território 
nacional só poderá ocorrer observados os seguintes 
requisitos, à exceção dos casos previstos nos inci
sos III e IV do artigo anterior, quando caracterizada 
situação de emergência: 

I - que o tempo de permanência ou o trecho a 
ser transitado tenha sido previamente est~belecido; 

11 - que o Brasil mantenha relações diplomáti
cas com o país a que pertençam as forças estran
geiras; 

III - que a finalidade do trânsito ou da perma
nência no território nacional haja sido plenamente 
declarada; 

IV - que o quantitativo do contigente ou grupa
mento, bem como os veículos e equipamentos béli
cos integrantes da força hajam sido previamente es
pecificados; 

V - que as forças estrangeiras não provenham 
de países beligerantes, circunstância a ser prevista 
em lei especial. 

Parágrafo único. Implicará crime de responsa
bilidade o ato de autorização do Presidente da Re
pública sem que tenham sido preenchidos os requi
sitos previstos nos incisos deste artigo, bem como 
quando a permissão não seja precedida de autoriza
ção do Congresso Nacional, nos casos em que esta 
se fizer necessária. 

Art. 32 As forças estrangeiras em trânsito ou 
permanência no território nacional ficam sujeitas às 
leis brasileiras. 
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Art. 42 Verificada hipótese em que seja necessá
ria a autorização do Congresso Nacional para o trânsi
to ou permanência de forças estrangeiras no território 
nacional, obseNar-se-ão os seguintes procedimentos: 

I - o Presidente da República encaminhará 
mensagem ao Congresso Nacional, que tramitará na 
forma de projeto de decreto legislativo, instruída com 
o conteúdo das informações de que tratam os inci
sos I a V do art. 22; 

11 -a matéria tramitará em regime de urgência, 
com precedência sobre qualquer outra na Ordem do 
Dia que não tenha preferência constitucional. 

Art. 52 Para os efeitos desta Lei Complemen
tar, consideram-se forças estrangeiras o grupamento 
ou contingente de força armada, bem como o navio, 
a ,aeronave e a viatura que pertençam ou estejam a 
serviço dessas forças. 

Art. 62 Ficam mantidos, nos casos em que for
ças estrangeiras possam transitar pelo território na
cional, ou nele permanecer temporariamente, os tra
tados, acordos ou atas internacionais dos quais o 
Brasil é signatário, já referendados pelo Congresso 
Nacional. 

Art. 7> Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PROJETO ORIGEM APROVADO PELO SENADO 

Detennina os casos em que forças 
estrangeiras possam transitar pelo terri
tório nacional ou nele permanecer tempo
rariamente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Poderá o Presidente da República per

mitir que forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente, in
dependente da autorização do Congresso Nacional, 
nos seguintes casos: 

1-para a execução de programas de adestramen
to ou aperfeiçoamento ou de missão militar de transpor
te, de pessoal, carga ou de apoio logístico do interesse e 
sob a coordenação de instituição pública nacional; 

11- em visita oficial ou não oficial programada 
pelos órgãos governamentais, inclusive as de finali
dade científica e tecnológica; 

III - para atendimento técnico, nas situações 
de abastecimento, reparo ou manutenção de navios 
ou aeronaves estrangeiras; 

IV -em missão de busca e salvamento. 
Parágrafo único. À exceção dos casos previs

tos neste artigo, o Presidente da República depen
derá da autorização do Congresso Nacional para 
permitir que forças estrangeiras transitem ou perma
neçam no território nacional, quando será ouvido, 
sempre, o Conselho de Defesa Nacional. 

Art. 22 Em qualquer caso, dependendo ou não 
da manifestação do Congresso Nacional, a perma
nência ou trânsito de forças estrangeiras no território 
nacional só poderá ocorrer observados os seguintes 
requisitos, à exceção dos casos previstos nos inci
sos III e IV do artigo anterior, quando caracterizada 
situação de emergência: 

I - que o tempo de permanência ou o trecho a 
ser transitada tenha sido previamente estabelecido; 

li - que o Brasil mantenha relações diplomáticas 
com o país a que pertençam as forças estrangeiras; 

III - que a finalidade do trânsito ou da perma
nência no território nacional haja sido plenamente de
clarada; 

IV - que o quantitativo do contigente ou grupa
mento, bem como os veículos e equipamentos béli
cos integrantes da força hajam sido previamente es
pecificados; 

V - que as forças estrangeiras não provenham 
de países beligerantes, circunstância a 'Ser prevista 
em lei especial. 

Parágrafo único. Implicará em crime de responsa
bifidade o ato de autorização do Presidente da Repúbli
ca sem que tenham sido preenchidos os requisitos pre
vistos nos incisos deste artigo, bem como quando a per
missão não seja precedida da autorização do Congres
so Nacional, nos casos em que se fizer necessária 

Art. 3 2 Verificada hipótese em que seja neces
sária a autorização do Congresso Nacional para o 
trânsito ou permanência de forças estrangeiras no 
território nacional, observa-se-ão os seguintes pro
cedimentos: 

I - o Presidente da República encaminhará 
mensagem ao Congresso Nacional, que tramitará na 
forma de projeto de decreto legislativo, instruída com 
o conteúdo das informações de que tratam os inci
sos I a V do artigo anterior; 

11 - a matéria tramitará em regime de urgência, 
com precedência sobre qualquer outra na ordem do 
Dia que não tenha preferência constitucional. 

Art. 42 • Para os efeitos desta Lei Complemen
tar, consideram-se forças estrangeiras o grupamento 
ou contingente de força armada, bem como o navio, 
a aeronave e a viatura que pertençam ou estejam a 
serviço dessas forças. 

Art. 52 Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 9 de dezembro de 1992. -

Senador Mauro Benevides - Presidente. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 
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PROJETO RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N216, DE 1997 
(N21.936196, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Define mecanismos para a imple
mentação do Estatuto dos Refugiados de 
1951, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 
Dos Aspectos Caracterizadores 

CAPÍTULO I 
Do Conceito, da Extensão e da Exclusão 

SEÇÃOI 
Do Conceito 

Art. 12 Será reconhecido como refugiado todo 
indivíduo que: 

I - devido a fundados temores de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu 
país de nacionalidade e não possa ou não queira 
acolher-se à proteção de tal país; 

11 - não tendo nacionalidade e estando fora do 
país onde antes teve sua residência habitual, não 
possa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior; 

III - devido a grave e generalizada violação de 
direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade pa!Ç! buscar refúgio em outro país. 

SEÇÃO 11 
Da Extensão 

Art. 2" Os efeitos da condição dos refugiados se
rão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e de
scendentes, assim como aos demais membros do gru
po familiar que do refugiado dependeràm economica
mente, desde que se encontrem em território nacional. 

SEÇÃO III 
Da Exclusão 

Art. 32 Não se beneficiarão da condição de re
fugiado os indivíduos que: 

I -já desfrutem de proteção ou assistência por 
parte de organismo ou instituição das Nações Uni
das que não o Alto Comissariado das Nações Uni
das para os Refugiados- ACNUR; 

H - sejam residentes -no-temtório nac!onaJ e te
nham direitos e obrigações relacionados com a con
dição de nacional brasileiro; 

III -tenham cometido crime contra a paz, crime de 
guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, 
participado de atas terroristas ou tráfico de drogas; 

IV - sejam considerados culpados de atos con
trários aos fins e princípios das Nações Unidas. 

CAPÍTULO 11 
Da Condição Jurídica de Refugiado 

Art. 42 O reconhecimento da condição de refu
giado, nos termos das definições anteriores, sujeita
rá seu beneficiário ao preceituado nesta lei, sem 
prejuízo do disposto em instrumentos internacionais 
de que o Governo brasileiro seja parte, ratifique ou 
venha a aderir. 

Art. 52 O refugiado gozará de direitos e estará 
sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao 
disposto nesta lei, na Convenção sobre o EstaMo 
dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Es
tatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obri
gação de acatar as leis, regulamentos e providên
cias destinados à manutenção da ordem pública. 

Art. 6" O refugiado de 1951, a cédula de identi
dade comprobatória de sua condição jurídica, cartei
ra de trabalho e documento de viagem. 

TíTULO 11 
Do Ingresso no Território Nacional 

e do Pedido de Refúgio 

Art. 7" O estrangeiro que chegar ao território 
nacional poderá expressar sua vontade de solicitar 
reconhecidamente como refugiado a qualquer autori
dade migratória que se encontre na fronteira, a qual 
lhe proporcionará as informações necessárias quan
to ao procedimento cabível. 

§ 12 Em hipótese alguma será efetuada sua de
portação para fronteira de-território em que sua vida ou 
liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, reli
gião, nacionalidade, grupo social ou .opinião política. 

§ 22 O benefício previsto neste artigo não po
derá ser invocado por refugiado considerado perigo
so para a segurança do Brasil. 

Art. 82 O ingresso irregular no território nacio
nal não constitui impedimento para o estrangeiro so
licitar refúgio às autoridades competentes. 

Art. 92 A autoridade a quem for apresentada a 
solicitação deverá ouvir o interessado e preparar ter
mo de declaração, que deverá conter as circunstân
cias relativas à entrada no Brasil e às razões que o 
fizeram deixar o país de origem. 

Art. 10. A solicitação, apresentada nas coná!Çôes 
previstas nos artigos anteriores, suspenderá qualquer 
procedimento administrativo ou criminal pela entrada 
irregular, instaurado contra o peticionário e pessoas de 
seu grupo familiar que o acompanhem. 
-- -- § f2 se a. condíÇão C! e refugiado rc>r reconheci
da, o procedimento será arquivado, desde que de• 
monstrado que a infração correspondente foi deter
minada pelos mesmos fatos que justificaram o dito 
reconhecimento. -
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§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo ante
rior, a solicitação de refúgio e a decisão sobre a 
mesma deverão ser comunicadas à Polícia Federal, 
que as transmitirá ao órgão onde tramitar o procedi
mento administrativo ou criminaL 

TÍTULO III 
DoConare 

Art. 11. Fica criado o Comitê Nacional para os 
Refugiados - CONARE, órgão de deliberação coleti
va, no âmbito do Ministério da Justiça. 

CAPÍTULO I 
Da Competência 

Art. 12. Compete ao Conare, em consonância 
com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados 
de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Re
fugiados de 1967 e com as demais fontes de direito 
internacional dos refugiados: 

I - analisar o pedido e declarar o reconhecimen
to, em primeira instância, da condição de refugiado; 

11 - decid!r a cessação, em primeira instância, 
ex-officio ou mediante requerimento das autorida
des competentes, da condição de refugiado; 

III -determinar a perda, em primeira instância, 
da condição de refugiado; 

IV - orientar e coordenar as ações necessárias 
à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico 
aos refugiados; 

V - aprovar instruções normativas esclarece
doras à execução desta lei. 

Art. 13. O regimento interno do Conare será 
aprovado pelo Ministro de Estado da Justiça. 

Parágrafo único. O regimento interno determi
nará a periodicidade das reuniões do Conare 

CAPÍTULO 11 
Da Estrutura e do Funcionamento 

§ 2º Os membros do Conare serão designàdos 
pelo Presidente da República, mediante indicações 
dos órgãos e da entidade que o compõem. 

§ 3~ O Conare terá um Coordenador-Geral, 
com a atribuição de preparar os processos de reque
rimento de refúgio e a pauta de reunião. 

Art. 15. A participação no Conare será conside
rada serviço relevante e não implicará remuneração 
de qualquer natureza ou espécie. 

Art. 16. O Conare reunir-se-á com quorum de 
quatro membros com direito a voto, deliberativo por 
maioria simples. 

Parágrafo único. Em caso de empate, será consi
derado voto decisivo o do Presidente do Conare. 

TÍTULO IV 
Do Processo de refúgio 

CAPÍTULO! 
Do Procedimento 

Art. 17. O estrangeiro deverá apresentar-se à 
autoridade competente e extemar vontade de solici
tar o reconhecimento da condição de refugiado. 

Art. 18. A autoridade competente notificará o 
solicitante J:>a@ pr~S!ar declél_rações, a.to que marca
rá a data de abertura dos procedimento; 

Parágrafo único. A autoridade competente in
formará o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados - ACNUR sobre a existência do 
processo de socilitação de refúgio e facultará a esse 
organismo a possibilidade de oferecer sugestões 
que facilitem seu andamento. 

Art. 19. Além das declarações, prestadas se 
necessário com ajuda de interprete, deverá o estran
geiro preencher a solicitação de reconhecimento 

Art. 14. O Conare será constituído por: como refugiado, a qual deverá conter identificação 
I - um represent:mte do Ministério da Justiça, completa, qualificação profissional, grau de escolari-

que o presidirá; dade do solicitante e membros do seu grupo familiar, 
11 - um representante do Ministério das Relações bem como relato das circunstâncias e fatos que fun-

Exteriores; - ---- aãmentem-cqredido de refúgio, indicando os ele-
III- um representante do Ministério do Trabalho; mentos de prova pertinentes. 
IV- um representante do Ministério da Saúde; Art. 20. O registro de declaração e a supervisão 
V - um representante do Ministério da Educa- do preenchimento da solicitação do refúgio devem ser 

ção e do Desporto; efetuados por funcionários qualificados e em condiçõ- · 
VI - um representante do Departamento de Po- es que garantam o sigilo das infonnações. 

lícia Federal; • 
VIl -um representante de organização não-go- . _ CAPITU~O_II • • o o 

vemamental, que se dedique a atividades de assis- Da autorJzaçao de Residência proVJsona 
tência e proteção de refugiados no País. Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o 

§ 12 O Alto Comissariado das Nações Unidas Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo 
para Refugiados - ACNUR será sempre membro em favor do solicitante e de seu grupo familiar que 
convidado para as reuniões do Conare, com direito a se encontre no território nacional, o qual autorizaiá 
voz, sem voto. a estada até a decisão final do processo. 
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§ 1º O protocolo permitirá ao Ministério do Tra
balho expedir carteira de trabalho provisória, para o 
exercício de atividade remunerada no País. 

§ 22 No protocolo do solicitante de refúgio se
rão mencionados, por verbamento, os menores de 
quatorze anos. 

Art. 22. Enquanto estiver pendente o processo 
relativo à solicitação de refúgio, ao peticionário será 
a legislação sobre estrangeiros, respeitadas as dis
posições específicos contidas nesta Lei. 

CAPÍTULO III 
Da instrução e do relatório 

Art. 23. A autoridade competente procederá a 
eventuais diligências requeridas pelo CONARE, de
vendo averiguar todos os fatos cujo conhecimento 
sêja conveniente para uma justa e rápida decisão, 
respeitando sempre o princípio da confidencialidade. 

Art. 24. Finda a instrução, a autoridade compe
tente elaborará, de imediato, relatório, que será en
viado ao Secretário do Conare, para inclusão na 
pauta da próxima reunião daquele Colegiada. 

Art. 25. Os intervenientes nos processos relati
vos às solicitações de refúgio deverão guardar se
gredo profissional quanto às informações a que te
rão acesso no exercício de suas funções. 

CAPÍTULO IV 
Da Decisão, da Comunicação e do Registro 

Art 26. A decisão pelo reconhecimento da con
dição de refugiado será considerada ato declaratório 
e deverá estar devidamente fundamentada. 

Art. 27. Proferida a decisão, o Conare notificará 
o solicitante e o Departamento de Polícia Federal, 
para as medidas administrativas cabíveis. 

Art. 28. No caso de decisão positiva, o refugia
do será registrado junto ao Departamento de Polícia 
Federal, devendo assinar termo de responsabilidade 
e solicitar cédula de identidade pertinente. 

CAPÍTULO V 
Do Recurso 

Art. 29. No caso de decisão negativa, esta deve
rá ser fundamentada na notificação ao solicitante, ca
bendo direito de recurso ao Ministro de Estado da Jus
tiça, no prazo de quinze dias, contados do recebimento 
da notificação. 

Art. 30. Durante a avaliação do recurso, será per
mitido ao solicitante de refúgio e aos seus familiares 
permanecer no território nacional, sendo observado o 
disposto nos§§ 1º e 2º do art. 21 desta lei. 

Art. 31. Da decisão do Ministro de Estado da 
Justiça não será passível de recurso, devendo ser 
notificada ao Conare, para ciência do solicitante, e 
ao Departamento de Polícia Federal, para as provi
dências devidas. 

Ait .. 32 .. No cfa5o-derecusa definitiva de refúgio, 
ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangei
ros, não devendo ocorrer sua transferência para o 
seu país de nacionalidade ou de residência habitual, 
enquanto permanecerem as circunstãncias que 
põem em risco sua vida, integridade física e liberda
de, salvo nas situações determinadas nos incisos III 
e IV do art. 3º desta lei. 

TÍTULO V 
Dos Efeitos do Estatuto de Refugiados 

sobre a Extradição e a Expulsão 

CAPÍTULO I 
Da Extradição 

Art. 33. O reconhecimento da condição de refu
giado obstará o seguimento de qualquer pedido de 
extradição baseado nos fatos que fundamentaram a 
concessão de refúgio. 

Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, 
até decisão definitiva, qualquer processo de extradi
ção pendente, em fase administrativa ou judicial, ba
seado nos fatos que fundamentaram a concessão 
de refúgio. 

Art. 35. Para efeito do cumprimento do dispos
to nos arts. 33 e 34 desta lei, a solicitação de reco
nhecimento como refugiado será comunicada ao ór
gão onde tramitar o processo de extradição. 

CAPÍTULO 11 
Da Expulsão 

_ Art. 36. Não ~ expulso ®território nacional o 
refugiado que esteja regularmente registrado, salvo por 
motivos de segurança nacional ou de ordem pública. 

Ar. 37. A expulsão de refugiado do território na
cional não resultará em sua retirada para o país 
onde sua vida, liberdade ou integridade física pos
sam estar em risco, e apenas será efetivada quando 
da certeza de cua admissão em país onde não haja 
riscos de perseguição. 

TITULO VI 
Da Cessação e da Perda da Condição de Refugiado 

·cAPÍTULO I 
Da Cessação da Condição de Refugiado 

Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas 
hipóteses em que o estrangeiro: 

I - voltar a valer-se da proteção do país de que 
é nacional; 

11 - recuperar voluntariamente a nacionalidade 
outrora perdida; 

III - adquirir nova nacionalidade e gozar da 
proteção do país cuja nacionalidade adquiriu; 
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IV - estabelecer-se novamente, de maneira 
voluntária, no país que abandonou ou fora do· qual 
permaneceu por medo de ser perseguido; 

V - não puder mais continuar a recusar a pro
teção do país de que é nacional por terem deixado 
de existir as circunstâncias em conseqüência das 
quais foi reconhecido como refugiado; 

VI - .,.,ndo apátrida, estiver em ooncfiÇÕeS de voltar 
ao país no qual tinha sua residência habitual, uma vez 
que tenharr> deixado de existir as circunstâncias em con
seqüência das quais foi reconhecido como refugiéidO. - ~ 

CAPÍTULO 11 
Da Perda da Condição de Refugiado 

Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado: 
I - a renúncia; 
11 - a prova da falsidade dos fundamentos invo

cados para o reconhecimento da condição de refu
giado ou ::. existência de fatos que, se fossem co
nhecidos quando o reconhecimento, teriam enseja
dos uma decisão negativa; 

III - o exercício de atividade contrárias à segu
rança nacional ou à ordem pública; 

IV - a saída do território nacional sem prévia 
autorização do Governo brasileiro. 

Parágrafo único. Os refugiados que perderem 
essa condição com fundamento nos incisos I e IV 
deste artigo serão enquadrados no regime geral de 
permanência de estrangeiros no território nacional, e 
os que a perderem com fundamento nos incisos 11 e 
III estarão sujeitos às medidas compulsórias previs
tas na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 

CAPÍTULO III 
Da autoridade competente e do recurso 

Art. 40. Compete ao Conare decidir em primei
ra instância sobre cessação ou perdà da condição 
de refugiado, cabendo, dessa decisão, recurso ao 
Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze 
dias, contados do recebimento da notificação. 

§ 12 A notificação conterá breve relato dos fatos 
e fundamentos que ensejaram a decisão e cientificará 
o refugiado do prazo para interposição do recurso. 

§ 2º Não sendo localizado o estrangeiro para a 
notificação prevista neste artigo, a decisão será pu
blicada no Diário Oficial da União, para fins de con
tagem do prazo de interposição de recurso. 

Art. 41. A decisão do Ministro de Estado da Justi
ça é irrecorrivel e deverá ser notificada ao Conare, que 
a informará ao estrangeiro e ao Departamento de Polí
cia Federal, para as providências cabíveis. 

TíTULO VIl 
Das soluções duráveis 

CAPÍTULO I 
Da repatriação 

Art. 42. A repatriação de refugiados aos seus 
paTses de origem deve ser caracterizada pelo cará
ter voluntário do retomo, salvo nos casos em que 
não possam recusar a proteção do país de que são 
nacionais, por não maTs subsistirem as circunstân
cias que determinaram orefúgiO: -

CAPÍTULO 11 
Da integração local 

Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, 
a condição atípica dos refugiados deverá ser conside
rada quando da necessidade da apresentação de do
cumentos emitidos por seus países de origem ou por 
suas representações diplomáticas e consulares. 

Art. 44. O reconhecimento de certificados e di
plomas, os requisitos para a obtenção da condição 
de residente e o ingresso em instituições acadêmi
cas de todos os níveis deverão ser facilitados, levan
do-se em consideração a situação desfavorável vi
venciada pelos refugiados. 

CAPÍTULO III 
Do reassentamento 

Art. 45. O reassentamento de refugiados em 
outros paíse§ _deve ser çaracterizado, sempre que 
possível, pelo caráter voluntário. 

Art. 46. O reassentamento de refugiados no 
Brasil se efetuará de forma planificada e com a parti
cipação coordenada dos órgãos estatais e, quando 
possível, de organizações não-governamentais, 
identificando áreas de cooperação e de determina
ção de responsabilidades. 

TÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 

Art. 47. Os processos de reconhecimento da condi
ção de refugiado serão gratuitos e terão caráter urgente. 

Art. 48. Os preceitos desta Lei deverão ser inter
pretados em harmonia com a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem de 1948, com a Convenção 
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Pro
tocolo sobre o EstaMo dos Refugiados de 1967 e com 
todo dispositivo pertinente de instrumento internacional 
de proteção de direitos humanos com o qual o Gover
no brasileiro estiver comprometido. 

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Mensagem n• 427, DE 1996, 

Senhores Membros do Congresso Nacional 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de 

Vossas Exeelências. acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da 

Justiça e das Relações Exteriores. Interi11o, o texto do projeto de lei que .. Define mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências~. 

Brasília, 13 de maio de 1996. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~ 231-C/MJ, DE 13 DE MAIO DE 1996~s-5CNHQ 

RES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DAS RELAÇOES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Submetemos a apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto 
de lei. versando sobre os mecanismos para implementação do Estatuto dos Refugiados 
de 1951. 

2. A ne<:eSSidade de se regulamentar o Estatuto dos Refugiados 
pode ser compreendida por meio de wn breve relato histórico sobre a matéria. 

3. A Convenção Sobre o Estatuto dos Refugiados. concluída em 
Genebra. em 195 I. foi elaborada para dar solução ao problema dos refugiados no 
IDWldo. após a segunda guerra mundiaL Tal Convenção foi promulgada no Brasil pelo 
Decreto o• 50.215. de 28 de janeiro de 1961. 

4. O Brasil já se encontrava envolvido com a tematlca dos 
refugiados há muitos anos. tendo sido um dos poucos paises latino-americanos a fazer 
parte da'Organização Internacional de Refugiados (OIR), criada em 1947. e figurado 
como m<;mbro fundador do Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados - ACNUR. Ao aderir à Convenção de Genebra. porém. o Pais 
estabeleceu a chamada "reserva geográfica", limitando o reconhecimento da condição 
de refugiado àqueles que reunissem os requisitos do refiígio em conseqüência de 
acootecimentos ocorridos na Europa anteS de I" de janeiro de 1951. e .excluindo o 
cumprimento dos artigos I :i e 17 da Convenção. que concediam aos refugiados o 
direito de associação e de exercer trabalho remunerado. 

5. Em 1967. com a percepção de que o problema dos refugiados 
não se restringia à segunda guerra munâíal. foi aprovado protocolo que suprimiu a data 
limite de 195 I. concedendo caráter universal à Convenção de Genebra. Em 1972. o 
Brasil aderiu a esse protocolo. levantando as reservas aos mencionados artigos 15 e 17 
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6. Posteriormente. conturbações. na Amêrica do Sul ttouxeram ao 
Brasil refugiados de nações \izinhas que. em virtúde da reserva geogrãfica. foram 
reassenrados em outroS países. 

7. I á em 1986. o Pais recebeu. de forma limitada e ordenada. 
cinqüenta f3l)lilias de iranianos baha'i~. admitidas como asiladas. E.lll 1988. a 
Resolução n• 17. editada pelo Conselho Nacional de lrni!!I3ção, possibilitou a 
admjruo de refugiados de países da América do SuL como estr.mgeiros tempOrários. 
Finalinente.. em 1989. por meio do Decreto n• 98.602. foi levantada a reser1;a 
geográfica. ficando o Brasil apto a receber. dentro de seus limiles, refugiados 
provenientes de qualquer pane do mundo. 

1!. Com intuito de fixar procedimentos para o reconheciniento da 
condição de refugiado no País. foi editada. pelos Ministérios da Justiça. das Relações 
Exteriores e do Trabalho. a Ponaria lnterministerial n" :194. de 1991. Essa Ponaria 
emrou em vigência quando ainda era reduzido o número de refugiados. situação que se 
modificou no final de 1992. com o ingresso no Pais de refugiados de Angola. Zaire.. 
Libéria e ex-Iugoslávia. 

9. Atualmente.. há cerca de dois mil refugiados no Brasil e afigura
se a perspectiva do recebimento de outros mais. A <!Stabiliz.ação ecooômica e o 
crescimento da impon.ãncia do Pais no cenário internacional têm provocado afluxo 
cada vez maior de pessoas para o Brasil. em busca de paz e melhores expectativas de 
vida. 

10. Apesar de a Convenção de Genebra estar ratificada pelo Brasil. 
há necessidade de legislação interna que disponha. de forma clara e ordenada. sobre os 
instrwnentos de proteção e assistencia aos refugiados. assegurando-lhes o respeito aos 
seus direitos humanos. 

I I. A estrutura materializada no projeto de lei ota submetido à 
ccosideração de Vossa Excelencia atende a princípios de conveniencia e oportunidade. 
e inspira-se no modelo adotado internacionalmente com sucesso e que consagrou a 
figura do "Refugee Eiigibility Comminee". reunindo em sua composição as áreas 
govemameotais envolvidas com o acolhimento e integração dos refugiados. alêm de 
órpos não governamentais que lhes dão proteção e assistencia e administram os 
programas implementados em conjunto com as Nações Unidas. 

13. O projeto de lei contém oito tinllos. 

14. O Titulo I desdobra-se em dois capítulos. O Capitulo I em sua 
Seção I. conceirua o refugiado nos termos da Convenção ·de Genebra de 1951. A 
definição preve o reconhecimento da condição de refugiado ao estrangeiro perseguido 
por motivos de raça. religião. nacionalidade. grupo social ou opiniões politicas. A 
Seção II dispõe sobre a extensão dos mesmos direitos aos familiare; do refugiado que 
se encontrem no Brasil. em sua companhia. A Seção lll exclui do reconhecimento da 
condição de refugiado estrangeiros que já desfrutem de proteçào de outro órgão das 
Nações Unidas que não o ACNUR. que tenham direitos relacionados com a 
nacionalidade brasileira. ou cometido crime contra a paz. crime de guerra ou crime 
contra a humanidade. ou que sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e 
princípios das Nações Unidas. 

15. O Capítulo II refere-se à situação jurídica do refugiado. fixando 
seus direitos e deveres. O projeto lhe confere direitos de residencia e ttabalho em 
igualdade de condições com os demais estrangeiros residentes no Pais. 

16. O Titulo li cuida do ingresso do refugiado no território nacional 
e do pedido de refügio. assegurando mesmo àq•~ele que ingressou de fornia -Irregular ou 
clandestina no Pa.!s o direito de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado. 
medida que visa a -proteger o individuo perseguido em seu pais de origem. 
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17 _ O Titulo ID dispõe sobre a criação do Comitê Nacional para os 
Refugiados - CONARE. órgão de deliberação coletiva. vinculado' ao Minist<irio da 
Justiça. Sua função será de fundamental importância_ já que receberá as solicitações de 
refügio e decidira sobre as mesmas. Tal in:;tància existe na maioria dos países 
signatários da Convenção de Genebra. 

18. De fato. várias áreas do Governo Federal estão envolvidas. na 
prática, com o acolhimento e a integração dos refugiados no BrasiL Por essa razão. o 
_Capitulo II do Tirulo llJ dispõe que a estrutura do CONARE será constituída por 
membros dos Ministérios da Justiça, Relações Exteriores. Trabalho, Saúde. Educação 
e do Despono. Polícia Federal e organização não-governrunental que se dedique a 
arividades relacionadas com a proteção dos direitos humanos. A implementação dos 
programas para refugiados das Nações Unidas está a cargo de organização não
governamental que presta assistência direta aos refugiados no BrasiL E prevista. ainda; 
a participação do ACNUR no CONARE. como membro convidado. 

19. O Titulo IV cuida do processo, traçando normas de 
procedimento para a formulação das solicitações. Em capitulo próprio. autoriza a . 
expedição de protocolo que permite a residência temporária no Brasil durante o trãnrite 
da solicitaÇão. dispondo sobre a decisão e sobre o direito de recurso, muito defendido 
pela comunidade internacional no que se refere a refugiados_ 

20. O Titulo V trata dos efeitos do pedido e do reconhecimento do 
refügio, da eXl!'lldição e da expulsão. No que range â extradiÇão, prevê que o 
reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer solicitação 
e que a petição fundamentada de refügio suspenderá o processo de extradição ate a 
decisão sobre o pedido. Quanto à expulsão .. veda a retirada compulsória do refugiado 
do Pais. ressalvando. todavia. os motiveis de segurança nacional ou de ordem pública. 
quando a expo.llsão poderá ocorrer. desde que não resulte em retirada para pais onde a 
,;da. liberdade ou integridade fisica do estrangeiro possam estar ameaçadas. 

21. O Titulo VI dispõe sobre a cessação e perda da condição de 
refup;ado e está dividido em dois capítulos. O Capitulo I prevê que a cessação ocorrerá 
qWU>do deixarem de existir as causas determinantes do refügio. quando o esrrangeiro 

. podetâ se. valer da proreção de outro pais. O Capitulo li dispõe sobre a perda da 
condição de refugiado. a qual ocorrerá diante de renúncia ou quando o estrangeiro 
praticar atos contrãrios aos interesses nacionais Oü à -otdem pUblica. 

22. Estão previsras. no Título VIL as "soluções duráveis". como 
denominadas pelas Nações Unidas. providências que visam a solucionar o problema 
dos refugiados e consistem na repatriação. na integração local ou no ~enramento. A 
repatrÚIÇiO. ~ta nd Capitulo L ocorrerá para o pais de origem quando se tratar de 
retomo voluntário ou quando deixarem de existir as circunstãncias de perseguição que 
meti= o reconhecimento da condição de refugiado. O Capitulo II cria 
i=to:s para facilitar a integração local do refugiado. tais como: flexibilidade na 
,.,;~:ia de do.."UUllelltos expedidos pelo pais de origem. simplificação no 
reconhecimento de certificados e diplomas. ingresse em instituições de ensino. entre 
outras. O reassentamento de refugiados no território nacional. previsto no Capítulo !!L 
deverá possúir caci!er voluntário e será coordenado pelos órgãos estatais envolvidos e 
cc>m auxilio de organizações não-governamentais de assistência. 

23. Nas disposições constantes do Titulo VIII está prevista a 
graru.idade dos processos de refügio e o caráter urgente de sua tramitação. 
considerando o aspectO humanitário que envolve a questão. 

24. Presente à 42' Sessão do Comitê Executivo para o Programa do 
ACNUR.. realizada em Genebra. em agosto de 1992, a delegação brasileira destacou a 
necessidade de se adorar legislação doméstica que vislumbrasse a nova dinãmica 
relativa ao deslocamento de populações. O Brasil reiterou sua convicção de respeitar 
universalmente os princípios humanitários do direito ao refügio como passo 
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fundamental para a plena fruição de todos os direitos humanos. sobretudo do direito ã 
liberdade. 

25. O enfoque brasileiro canúnha pari passu com 'uma visão 
humanitária. global e contemporánea da problemãtica enfrentada pelos que 
compulsoriamente têm de deixar suas plagas de origem. Encontrar no Brasil wn 
sistema juridico devidamente estruturado. que assegure o exercício dos direitos 
negados ao refugiado em seu pais de origem. constitui o ob.ietivo maior desta proposta. 

-26. Em suma. é de extrema imponãncia que tenhamos -capacidade de 
responder imediatamente ãs muitas e desafiadoras mudanças que estão ocorrendo no 
mundo. 

27. O modelo suszerido adveio de diretrizes contidas na· Convenção 
de Genebra. de propostaS do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e 
da experiéncia dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores no trato da 
matéria. Tem p<)r escopo possibilitar uma indispensável e eficiente coordenação· entre. 
as ações praticadas pelas diversas instituições envolvidas no atendimento aos 
refugiados. 

28. Com tais considerações. submetemos a Vossa Excelência o 
incluso projeto de lei. rogando sua remessa ao Congresso Nacional. 

RespeitoSatnenre. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
!S" 231-c DE 13 I 05 I 96 

1. Sirnese do problema ou r'a situação que =lama providências: 

1- e nec~o regulamentar o Estatuto dos Refugiados de 1951. 

----------------------~ 
:! .. Soluções e providencias contidas no ato normativo ou na medida proposta: 

estabelecer normas para a concessão de retiigio, perda e cessação da condição de refugiado. 
exttadição e expulsão de refugiado; 

- regulamentar a situação juridica do refugiado; 
- criat o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE: 
- estabelecer soluções du:áveis para o problema dos refugiados. 

3. A1temativas existemes à medidas ou aros propostos: 

4. CUSU>s: 

- a medida acarretarã. aproximadameme a despesa de RS 12.000.00 (doze mil reais) mensais. 
re!ereme à criação de eargos proposta 
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5. Razões que justifiquem a urgência: 

6. Impacro sobre o meio ambieme: 

7. Simese do Parecer do órgão Juridico: 

I - Projeto original 
O CONGRESSO NACIONAL decreta 

TÍTULO I 
DOS ASPECTOS CARACTF;RJZADORES 

C•pi<ulo I 
·oo CONCEITO. DA EXTENSÃO E DA EXCLUSÃO 

Sedo! 
Do Conceito 

A.n 1• Sera reconhec1do como refu@i.ado .1ocio indiVIduo-que 

I ~ de...,do a fundados temores de pc::rsegUJçâo por mouvos. ae raça.. rehg1âo. 
naclonahdadc::, ?:fUpo SOCial ou ootruõc::s pohuca.s encomrc-se fora áe seu pa.1s óe nacJonaitdade c não 
possa ou não qucara acolher-se a prOleçào de ta.i pals, 

II - nio tenáo naC1ona.hdadc:: e estando for~ do pa1s onde ames teve sua residC:nc1a habttua! 
não possa ou não quetra regressar a de. em função das Circunstâncias descmas no InCISO iillltc::nor 

Sedo D 
Da Extensão 

Art. :• Os efeitos do Estanno dos RcfuiZiados serão extensivos. ao cànjuge. aos 
ascendentes e descendentes. asstm como aos demais membros ào grupo farruhar que do reiug1ado 
dependerem econonucamerae. Cesae que se encontrem em tcrritono nacJoJUi 

ScçioiD 
Da Exdusio 

Art. 3• Não se beneficiarão do Estatuto dos Refugiados os individuas que: 

I - j;i desirutem de oroteçio ou assistC:ncia por pane de orga."llsmo ou msutuaç.io das 
j\(ações Urudas quC não o Alto Comtssanado àas Naçóc:s ürudas para os Refug1aaos • ACNUR. 

II . se1am resíàentes no u:rrüono n.acJona.l e tenham mreuos ç__QQngações reiacJOnado~ 
com a condição de na.cJonal oras1ieuv. 

III -tenham cometido cnme contra a paz. cnme de ~erra ou cnme contra a humanidade. 

IV • se_1am consiàeraaos c.:uipados de atas contranos aos fins e princJ~nos das !'.(ações 
ürudas 
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_ C:aP,ituto II 
DA SITUAC~O JURIOICA DO REFllG lADO 

Art 4° O reconhecimento do EstanJto dos Refuciados. nos termos das definicões 
amenorcs. SUJeitara seu beneric1an"o av prece1ruado nesta Let. sem pre_IUIZO do dtsposto em mstrumentos 
intemactonats de que o Governo brasJieJro seJa pane. ratifique ou venh.a adenr 

Art se O refugrado ~azara de dircttos e estara su.ietto aos deveres dos estrangeiros no 
Brastl. ao dtsposto nesta Le1. na Convenção sobre o Estatulo do~ Refugtados de 195 l e no Protocolo 
sotre o Estatuto dos Refu~:~ados de 1967. c.ãbendo~?he 2' obngação de acatar as leis. rernlar:1entos e 
provtdené:las destmados a mãnutenção da 'ordem oublica · -

An. 6° O refuu1ado tera direuo. nos termos'·da Convenção sobre o Estatuto dos 
Refucdados de 1 Q51. a ceduia de-1dem1dade comprobatoria de sua -condição Jund1ca. -carie1ra de trabalho 
e doCumento de vtagem 

TiTuLO li 
DO INGRESSO 1'00 TERRITÓRIO NACIONAL E DO PEDIDO DE REFÚGIO 

Art "? O estrange1ro que chegar ao território nacional poderã expressar sua vomade de 
sohcirar reconhecimento como refugtaao a qualquer autoridade m1gratona que se encontre na frontena. a 
qual lhe proporctonara as mformações necessarias quanto -ao procedittiefilo-·cabivel 

§ 1 o Em hlpotese alguma s~ra procedida sua deponação para fronteira de tem tono em 
que sua vida ou liberdade esteJa ameaçada. em vinude de raça, relig1ào. nacionalidade, grupo social ou 
opimão politiCa, 

§ 2° O beneficio previsto neste artigo não poderâ ser invocado por refugiado considerado 
perigoso para a segurança do Brasil ou qut!. tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito 
pat11culannente graves. consmua ameaça para a comunidade do Pais 

~, 8° O Ingresso 1rregu!ar no territóno nacional não consritui impedimento para o 
estrangeiro solicitar refug1o as aulQndades competentes, 

An- 9° A autoridade a quem for apre_sent_ad_a_a._solicitação deverá ouvir o interessado e 
preparar termo de declaração. que devera conter as Clrcunstãncias relat:vas â entrada irregular no Bras1l e 
as razões que o fizeram detxar o pa1s de ongem. 

An 1 O A solicitação. apresentada nas condições previstas nos anigos anteriores. 
suspenderà qualquer procedimento administrativo ou criminal pela enrraàa irregular. inStaurado contra o 
pettc1onano e pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem 

§ 1° Se a condição de refugiado for _reconhecida. o procedim~to serã arquivado. desde 
que demonstrado que a mfração correspondente foi detemunada peJos mesmos fatos que ju$tificaram o 
diro reconhecimento __________________________________ _ 

§ :_o Para efeito do disposto no parâgrafo anterior. a solicitação de refúglo e a dedsio
sobre a mesma deverão ser comumcadas a Pohcia FederaL que as tr:;;n-.muira ao orgão onde tramaar o 
procechmemo admimstrar1vo ou cnmmal 

TÍTULO m· 
DOCONA.RE 

An I I Fica cnado o (omite Nac10nal para os Refugiados - CONARE. órgão de 
deliberação coletiva. no ãmbito do Mmisteno aa Justiça 

Capítulo J 
DA COMPETENClA 

Art. 12. Compete ao CONARE. em consonância com a Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados de 1951. com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1961 e com-as demais fontes 
de direito in:unacional dos refug1ados· 

refu~iado. 
' recqnhecimemo. em primeira instãnci~ da condição de 

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

II- decidir a cessação. rx c. , ,o ou mediante requerimento das autoridades competentes. 
da condição de refugiado; 

UI -determinar a perda. em ~rimeira instância. da condição de refugiado; 
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IV .. orientar e coordenar as ações necessárias à eficicia da proteção. assistência e apoio 
juridico aos refugiados; 

Justiça. 

CONARE. 

V- aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução da. presente Lei. 

Art. 13. O regimento interno do CONARE será aprovado pelo Ministro de Estado da 

Parágrafo único. O regimento interno dererminará a periodicidade das reuniões do 

Capitulo n 
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Art. 14. O CONARE será constituído por: 

l- um representante do Ministério da Justiça. que o presidirá; 

ll - um representante do Ministério das Relações Exteriores; 

m -um representante do Ministério do Trabalho; 

IV- um representante do Ministério da Saúde; 

V - um representante do Ministério da Educação e do Desporto; 

VI - um representante do Óepanamento de Policia Federal; 

VII - um representante de organização não-governamental. que se dedique a arividades de 
assistência e proteçào de refugiados no Pais. 

§ I" O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR será sempre 
membro convidado para as reuniões do CONARE. com direito a voz. sem voto. 

§ 2" Os membros do CONARE serão designados pelo Presidente da República. mediante 
indicações dos orgãos e da entidade que o compõem. 

§ 3" O CONARE terá um Coordenador-Geral. com a atribuição de preparar os processos 
de requerimento de refügio e a pauta de reunião. 

Art. 1 S. A participação no CONARE serâ considerada serviço relevante e não implicará 
em remuneração de quaJqucr natureza ou espécie. 

An. 16. O CONARE reunir-se-a com quorum de quatro membros com direito a voto. 
deliberando por maioria simples. 

Parágrafo único. Em caso de empate. será considerado voto decisivo o do presidente do 
CONARE. 

TÍTULOIV • 
DO PROCESSO DE REFUmo 

Capitulo I . 
DO PROCEDIMENTO 

Art. 17 O estrangeiro deverã apresentar-se ã autoridade competente e extemar vontade 
de solicitar o reconheCimento da condição de refugiado. 

An. l S. A autoridade competente notificará o solicitante para prestar declarações. ato 
que marcará a data de abertura dos procedimentos. 

Att. 19. Além das declarações. prestadas se necessário com ajuda de intérprete. deverá o 
estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado. a qual deverá conter 
identificação completa. qualificação profissional. grau de escolaridade do solicitante c membros do seu 
grupo familiar. bem como relato das circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de rcrugio, 
indicando os elementos de prova pertinentes. 

Arr. 20. O registro de declaração e a supervisão <lo preenchimento da solicitação do 
retügio devem ser efetuados por funcionários qualificados e em condições que garantam o sigilo das 
informações. 

_ Capitulo n. 
DA AVTORIZAÇAO DE RESIDENCIA PROVISÓRIA 

Att. 21. Recebida a solicitação de retügio. o DepartMnento de Policia Federal emitirá 
protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no territõrio nacional. o qual 
IWiorizani a estada até à decisão final do processo. 
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§ I" O protocolo pennlllra ao Ministério do Trabalho e<pedir carteira de trabolho 
provisória. para o exercic1o de ativiclade remunerada no Pais. 

§ ::!" No protocolo do solicitante de refügio serão mencionados. por averbamento, os 
menores de quatorze anos. 

Art. 22: Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação de reiÜgjo. ao 
peticioruirio se:a aplicavel a legislação sobre estrangeiros. respeitadas as disposições especificas contidas 
na pnesente Le! 

Capítulo m 
DA INSTRUÇÃO E DO RELA TÓRIO 

An. 23_ A autoridade competente procederã a eventuais diligências requeridas pelo 
CONARE. devendo averiguar todos os fatos cujo conhecimento seja conveniente para uma JUsta e râpida 
decisão. respenando sempre o pnnc1pio da confidendaiidade. 

Art. 24. Finda a instrução. a autoridade competente elaborarã.. de imediato. relatório que 
seri. enviado ao Secretario do CONARE. para mclusão na pauta da proxima reunião daquele Colegiada. 

An. 25. Os intervenientes nos processos relativos às solicitações de refügio deverão 
guardar segredo profissional quanto as informações a que terão acesso no exercicio de suas funções. 

• Capítulo IV. 
DA DECISAO, DA COMUNICAÇAO E DO REGISTRO 

Art. 26. A decisão pela concessão do refügio sera considerada ato declaratório e devera 
estar devidamente fundamentada. 

1\11. 27. Proferida a decisão. o CONARE notificara o solicitante e o Depanamento de 
Policia Federal. para as medidas administrativas cabíveis. 

Parágrafo único. A autoridade compe!ente infonnara ao Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados· ACNIJR sobre a existência do processo de solicitação de refiígio e facultaria 

. esse organismo a possibilidade de oferecer sugestões que faetlítem seu andamento. 

Art.28. No caso de decisão positiva. o refugiado ser.i registrado junto ao Departamento 
de Policia Federal, devendo assinar tenno de responsabilidade e solicitar cCdula de identidade pertinente. 

Capítulo V 
DO RECURSO 

Art. 29. No caso de decisão negativa. esta devera ser fundamentada na notificaç!o ao 
solicitante. cabendo direito de recurso ao Ministro de EStado da Justiça. no prazo de quinze dias, 
c:omados do recebimento da notifi"!'ção. 

Art. 30. Durame a avaliação do recurso. será permitido ao solicitante de refügio e aos 
seus familiares pennanecer no território nacional. sendo observado o disposto nos§§ t• e 2" do an. 21 
deSta Lei. 

An. 31. A decisão do Ministro de Estado da Justiça nlo será passível de recurso. 
devendo ser notificada ao CONARE. para ciência do solicitante. e ao Depanamento de Po!ieta Federal. 
para os providências devidas. 

Art. 32. No caso de recusa de refügio ficará o solicitante sujeito à legislação de 
estm1geiros. nio devendo ocorrer sua transferência para território de pais onde sua vida. liberdade ou 
integridade fisica possam estar em risco. 

TÍTULO V 
DOS EFEITOS DO ESTA TIJTO DE REFUGIADOS SOBRE A 

EXTRADIÇÃO E A EXPULSÃO 

Capítulo I • 
DA EXTRADIÇAO 

An. 33. O reconhecimento da eondição de refugiado obstará o seguimemo de qualquer 
pedido de extradiçl!o baseado nos fatos que fundamentaram a concess!o de refügio. 

An. 34. A solicitação de refügio suspenderá. até decisão definitiva. qualquer processo de 
extradição pendente. em fase administrativa ou judicial. baseado nos fatos que fundamentaram . a 
concessão de refügio. 

An. 35. Para efeito do cumprimento do disposto nos arts. 33 e 34 deSta Lei, a solicitaçlo 
de reconhecimento como refugiado sera comunicada ao ôrgio onde tramitar o processo de extradiçi.o. 
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Capitulo n 
DA EXPULSÃO 

. An. 36. Não sera expulso do território nacional o refugiado que eSteja regularmerne 
registrado. salvo por motivos de segurança nacional ou de ordem pUblica. 

. An. 37. A expul'!io de;efugiad.o do território nacional não resultaní em sua retirada para 
pms onde sua vtda. liberdade ou mtegndade fiStca possam estar em risco. e apenas será efetivada quando 
da certeza de sua admtssão em pats onde não haja riscos de perseguição . 

. TiTuLO VI 
DA CESSAÇÃO E DA PERDA DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO 

_ C•pítulo r_ 
DA CESSAÇAO DA CONDIÇAO DE REFUGIADO 

Ari. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o estrangeiro· 

I - voltar a valer-se da proteção do pais de que é nacional; 

II - recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora perdida; 

m -adquirir nova nacionalidade e gozar da proreção do pais cuja nacionalidade adquiriu; 

IV .. estabelecerMse novamente. de maneira voluntária. no país que abandonou ou fora do 
qual permaneceu por medo de ser perseguido; 

V - não puder mais continuar a recusar a proteção do pais de que é nacional por terem 
deixado de existir as circunstãncias em conseqüência das quais foi reconhecido como refugiado; 

VI - sendo apátrida. estiver em condições de voltar ao pais no qual tinha sua residência 
habitual. uma vez que tenham deixado de existir as ctrcunstãncias em conseqüência das quais foi 
reconhecido como refugiado. 

C•pilul~ ll 
DA PERDA DA CONDIÇAO DE REFUGIADO 

An. 39. Implicará na perda da condição de refugiado: 

I - a renúncia: 

n - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição 
de refugiado ou a existência de fams que. se fossem conhecidos quando do reconhecimento. teriam 
ensejado uma decisão negativa~ 

III - o exercido de atividades contrarias a segurança nacional ou a ordem pública~ 

IV - a saida do terrirorio nacional sem prévia autorização do Gov~o brasileiro. 

li- I • A perda da condição de refugiado. com fundamento nos incisos I e N deste artigo. 
resultara no enquadramento Qaque1e indivtduo no re,;pme geral de permanência de estrangeiros no 
temmno nac1onat · 

§ ZO A perda da con~ição de refugiado. com fundamento nos inCJsos II e lll deste artigo. 
ensejara a aplicação das normas m1gral0rias pertinentes. não devendo resultar no encaminhamento do 
estrangeiro a pa1s onde sua vida. li~erdade ou integridade fisica estejam em risco. 

C•pitulo III 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E DO RECURSO 

An. 40. Compete ao CONARE decidir em primeira instância sobre cessaç!o ou perda da 
condição de refugiado. cabendo. dessa decisão. recurso ao Ministro de Estado da Justiça. no prazo de 
quinze dias. contados do recebimento da notificação. 

§ 1.. A notificação conrerâ breve relato dos faros c fundamentos que ensejaram a decisio 
e cientificara o refugiado do prazo para int~sição do recurso. 

§ :ZO Não sendo localizado o estrangeiro para a notificação prevista neste artigo. a 
decisio serà publicada no Diârio Oficial da Uriiio~ para fins de contagem do prazo de interposiçlo de 
recurso. 

Art. 4 I. A decisão do Ministro de Estado da Justiça é irrecorrivel e deveri. ser notificada 
ao CONARE. que a infonnara ao estrangeiro e ao Depanamento dê ?alicia federal para as providências 
c.abiveis. 
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TÍTULOYn 
DAS SOLUÇÕES DURÁ VEIS 

Capítulo I 
DA REPATRIAÇÃO 

Ari. 42.' A repatriação de refugiados aos seus países de origem deve ser caracterizada 
pelo carã.ter volunnirio "do retorno. salvo nos casos em que não possam recusar a proreção do pais de que 
são nacionais. pof o4o. mais subsistirem as cira.Jnstãncias que detenninaram o refügio. 

Capitul~ n 
DA INTEGRAÇAO WCAL 

An. 43. No exercido-de seus direitos e deveres. a condição atípica dos refugiados deverá 
ser considerada quando da necessidade da apresentação de documentos emitidos por seus p;uses de 
origem ou por suas representações diplomáticas e consulares. 

An. 44. O reconhecimento de ceniticados e diplomas. os requisitos para a obtenção da 
condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados. 
levando-se em consid~o a sit·· ação desfavorável vivenciada pelos refugiados. 

C1pítulo m 
DO REASSENTAMENTO 

Art. 45. O reassemamento de refugiados em outros países deve ser caracterizado. semore 
que possivct. pelo car.iter volunrario. 

Art. 46. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de forma planificada e com 
a panicipação coordenada dos orgãos estataiS e. quando posswel. de organizações não-governamentais. 
idetllificando 2Í'éas de cooperação e de determinação de responsabilidades. 

TíTuLOvm 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 47 Os processos de reconhecimento da condição de refugiado serão gratUitos e 
terão caráter urgente. 

Art. 48. Os pieceitos desta Lei deverão ser interpretados em harmonia co~ a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem de 1948. com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, 
com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo dispositivo ~neme. de 
instrumento in1emacionai de proteção de direitos humanos com o qual o Governo brasdetro esuvcr 
comprometido. 

An. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasllia. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRET ARIA-GERÃL DA MESA DO 
SENADO FEDERAL - .. 

D'ECRE'I'O N9 50.215 - DE 28 OE 
JAm:ll!O DE 1961 

Promulga a Con11ençéio rela:ti7Ja ao Es
tatuto dos Refugiados, concluída = 
Genebra, em 28 ele julho ele 195!. 

O Presidente da República: 

Havendo o Congresso Nacional apro
vado. pelo Decreto-Legislativo no 11, de 

7 de julho de 1960, com exclusão dos 
.seus Artigos 15 e 17, a Convenção -re
lativa ao Estatuto dos Re!ugiadcs. 
conc!uída. em Genebra., a 28 de Jlllho 
de 1951, e a.ssinada pelo Bra.s11 a l5 de 

Julho de 1952: e tendo sido dt!POSita
do, a 15 de novembro de 1960, !unto 
ao Secretário-Geral das Nações Cru
das, o Instrumento brasileiro de ra.
titlca~;áo da referida Convenção, com 
exclusão dos Artigos jã citados: 
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Dec~eta que a mencionada Conven
ç5.o, apensa por cópia ao presente de
creto, seja com exch.1.são dos seus Ar
tigos 15 e 17, executada e cumprida.. 
tão inteiramente como nela se con
tém, e que. para os efeitos da mesma. 
com relação ao Bra.sil, se aplique o 

disposto na Seçã.o B.l (al, do seu Ar
ti~o l9. 

Brasil!a, em 28 de janeiro de !961. 
14139 da Independência e 73° da Re
púl::liL~a. 

JusCELINo KtrerrsCHElt 

Horácio !.ater 

DECRETO N? 99.757, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1990 

Ret.ifica o Decreto n!' 98.602'11, de 19 de 
dezembro de 1989, que deu nova redaçA.o ao 
Decreto n'! 50.2l$J. de 28 de janeiro de 

. 1961. que promulgou a ConvençJJo relativa 
ao Estatuto do~ Refugiados. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 

Considerando que, ao efetuar o depósito, em 7 de abril de 
1972, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, da Carta de 
Adesão ao Protocolo de 1967, sobre o Estatuto dos Refugiados, 
o Governo brasileiro retirou as reservas aos Artigos 15 e 17 da 
Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, e 

Considerando que o Decreto n? 98.602, de 19 de dezembro de 
1989, não levou em conta a retirada, pelo Brasil, das reservas 
aos citados Artigos, 

Decreta que a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugia
dos será executada e cumprida tão inteiramente como nela se 
contém, e que, para os efeitos da mesma, com relação ao Brasil, 
se aplicará o disposto na Seção B.l (bl do Artigo 1?. 

Brasília, 3 de dezembro de 1990; 169? da Independência e 
102 da República. 

FERNANDOCOLLOR 
Francisco Rezek 

Faço_ saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, Filinto .Müller, 
Vu:e-Prestdente do Senado Federal, no exercicia da Presidência, nos ter
mos do art. 66, inciso I, da Constituição Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 11, DE 1960 

Aprova a Canoenção de 25 de ;u1Jw de 1951, f'elatica ao 
Estatuto do.s Refugiados, assinada pe'lo Bra.sil a 15 de ifllho de 
"1952. 

Art. l9 - ll: aprovada a Convenção de 25 de julho de 1951, relativa 
aa Estatuto dos Refugiados, assinada pelo Brasil, a 15 de julho de ]C~2, 
com exclusão dos arts. 15 e 17. -
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Art. 2P - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua. 
publicaçã'O, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 7 de julho de 1960. - Filinto Miiller, Vice-Pre
sidente do Senado Federal, no exercício da Presidência. 

CONVENÇAO RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS • 

PREAMBULO 

A:; altas Partes Contratantes, 

Considerando que a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assem
bléia-Geral, afirmaram o principio de que os seres humanos, sem distinção, 
devem gozar dos direitos do homem e das liberdades fundamentais; 

Considerando que a Organização das Nações Unidas tem repetida
mente manifestado a sua profunda preocupação pelos refugiados e que ela 
oe tem esforçado por assegurar a estes o exercício mais amplo possível dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais; 

Considerando que é desejável rever e codificar os acordos internacionais 
anteriores relativo.• ao estatuto dos refugiados e estender a aplicação desses 
instrumentos e a proteção que eles oferecem por melo de um novo acordo; 

Considerando que da concessão do direito de asilo podem resultar encar
gos indevidamente pesados para certos países e que a solução satisfatória. 
dos problemas cujo alcance e natúreza Internacionais . a Organização das 
Nações Unidas reconheceu não pode, portanto, ser obtida sem cooperação 
internacional; 

Exprim!ndo o desejo de que todos os Estados, reconhecendo o caráter 
social e humanitário do problema dos refugiados, façam tudo o que esteja 
ao seu alcance para evitar que esse problema se. torne causa de tensão 
entre os Estados; 

Notando que o Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados 
tem a incumbência de velar pela aplicação das convenções Internacionais 
que assegurem a proteção dos refugiados, e reconhecendo que a coordena
ção efetiva das medidaS "tomadas para resolver este problema dependerá 
da cooperação dos Esta.dos com o Alto Comissário, 

Convieram nas segnlntes disposições: 

CAP1TtJLO I 

Disposições Gerais 

Art. 1P - Definição rio Termo "Ref!Í.giario" 

A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará 
a qualquer pessoa: • 

. 11 Que foi considerada refugiada nos termos dos ajustes de 12 de 
maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou das convenções de 28 de outu
bro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do protocolo de 14 de setembro 
de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos Refu
giados.. 

A:; decisões de !nabllltação tomadas pela Organização Internacional 
dos Refugiados durante o período do seu mandato não constituem obstá
culo a que a qualidade de refugiados seja reconhecida a pessoas que pre
enchà.m as condições previstas no parágrafo 29 da presente seção. 

2) Que, em conseqüência dos aconteelmentos ocorridos antes de 1~ 
c1e Jan~o de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, rellgilo, 
nactonalldacle, grupo soc1al ou oplnlões politicas, se encontra fora do pais 
de sua naclonalldade e que não pode ou, em virtude desse temor, Dão 

• 0 Brul1 :tatUtecu & OOD'W111lQ&o com. exclualo dOI artigo& 15 e 1"1 •• pua O. lt'.ttoa ela 
mooma, <>P"'U pela apUcaq&o do dia-"' na .. ç&o B.l(&) do MU ......., L• (Vlde 
:Docrato n.• 60.21!, da :III da )&DOiro do mt.) 
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quer valer-se da protcção desse p•.is; ou que, se não tem nacionalidade e 
se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em con
seqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, 
não quer voltar. a ele. 

No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expres
são "do pais de sua nacionalidade" se refere a cada um dos paises dos 
quai3 ela e nacional. Uma pessoa que, sem ra:zão válida fundada sobre 
um temor justlficado, não se houver valido da proteção de um dos palses 
de que é na~!unal~ não serâ cunsideradõi ptivada .:!a pro~çao do país de 
sua nacionalldade. 

B. ll Para os !Jns da presente Convenção, as palavras "acontecimentos 
ocorridos antes de 19 de janeiro de 1951", do art. 1<1, seção A. pocerão ser 
compreendidas no sentido de ou 

a) "acontecimentos ocorridos antes de 19 de janeiro de 1951 na Euro
pa,.; ou 

b) "acontecimentos ocorridos antes de 1° de janeiro de 1951 na Europa 
ou alhures", 

e eada Estado Contratante !ará, no momento da assinatura, da rati!icação 
ou da adesão, uma declaração precisando o alcance que pretende dar a 
essa expressão do ponto de vista das obrigações assumidas por ele em 
Virtude da. presente Convenção. 

2) Qualquer Estado Contratante que adotou a fórmula a: poderá em 
Qualquer .)llomento estender as suas obrtgações ado::ando a fórmula b por 
meio de nina. noti!icação dlr1g1da ao Secretárto-Geral das Nações Unidas.. 

CAPíTULO II 

SUuat;ã.o Juridica: 

Art. 12 - Estatuto PessoaL 
1. O estatuto pe.s.;oal de um refugiado será regido pela lei do pais de 
seu domicilio, ou, na falta de domicil!o, pela lei do pais de sua residéncia; 

2. Os direitos adqu!r!dos antertormente pelo refugiado e decorrentes do 
estatuto pessoal e, notadamente, os que resultam do casamento serão 
respeitados por um Estado Contratante, ressalvado, sendo o caso, o cum
prtmento das formalldades previstas pela legislação do refendo Estado, 
entendendo-se, todavia, qu6 o direito em causa deve ser dos que seriam 
reconhecidos pela legislação do referido Estado se o interessado não se 
houvesse tornado refugiado. · 

Art.tJ- Proprletüul.e Móvel e Imóvel 

Os Estados Contratar.tes concederão a. um re.tuglado um tratamento 
tiio :ta.vorável quanto passive! e, de qualquer maneira, um tratamento que 
nio sela menos :ta.vorãvei do que o que é concedido, nas mesmas ctrcuns
tA.ncias, aos estrangeiros em geral no que concerne à. aquisição de proprie
dade móvel ou imóvel e a outros direitos a ela referentes, ao aluguel e aos 
outros contratos relativos a proprtedade móvel ou imóveL 

Art. 14 - Propried.o4e Intelectual e Industrial 

Em matéria de proteção da proprtedade Industrial, notadamente de 
invenções, desenhos, modelos, marcas de fábrtca, nome· comercial, e em 
matéria de proteção da propriedade literária, artist1ca e cientf:fl.ca, um 
refllg1ado se be.neflc!a.rá, no pais em que tem sua residência habitual, da. 
proteção que é conferida aos nacionais do refendo pais. No território de 
qualquer um dos outros Estados Contratantes, ele se beneficiará da prote
ção dada ~ refendo territórto aos nacionais do pais no qnal tam suà 
residência h.."lbitual. 

Art.15-Direitos de Associação • 

Os Estados Contratantes concederão aos refugiados que residem regu
. larmente em seu territórto no que concerne às associações sem t1ns 
politlcos nem, lucrativos e aos sindicatos prof1ssionais o tratamento mais 
:ta.vorável concedido aos nacionais de um pais estrangeiro, nas mesmas 
eJrcunstAnc!as. 

Janeiro 1997 



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

Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. 16 - Dlreiro de Estar em Juizo 

1. Qualquer refugiado terá, no território dos Estados Contntantes. livra 
e fâc11 acesso aos tribunais. 

2. No Estado Contratante em que tem sua residência habitual,. qualquer 
refugiado gozará do masmo tratamento que um nacional no que concerne 
ao acesso aos tribunais, inclusive a assistência judiciária e a Isenção da 
cautfo judicatum 30l11f. 

3. Nos Estados Contratantes outros que não o que tem sua residência 
habitual, e no que concerne às questões mencionadas no parágr:úo 29, 
qualquer refugiado gozará do mesmo tratamento que um nacional do 
pais no qual tem sua residência habitual. 

CAP1TULO m 
Empregos Remunerados 

Art. Z'l - Profissões Assczlarl4das • 

1. Os Estados Contratantes darão a todo refugiado que resida regular
mente no seu território o tratamento mais favorável dado, nas mesmas 
ClrcUDStàncias, aos nacionais de um pais estrangeiro no que concerne ao 

· exercicio de uma atividade profissional assalariada. 

2. Em qualquer caso, as medidas restritivas impostas aos estrangeiros 
ou ao emprego de estrangeiros para a proteção do mercado nacional· do 
trabalho não serão apllcável.s aos refugiados que Já estavam dispensados 
na data da, entrada em vigor desta Convenção pelo Estado Contratante 
interessado,. ou que preencham uma das seguintes condições: 

a) contar três anos de residência no pais; 

b) ter por cônjuge uma pessoa que possua a nacionalidade do pais 
do residência; um refugiado não poderá invocar o beneficio desta dispo
sição no caso de haver abandonado o cônjuge; 

c) ter um ou vários !llhos que possuam a nacionalidade do pais de 
residência. 

3. Os Estados Contratantes considerarão com benevolência a adoção de 
medidas tendentes a asslmllar os direitos d.e todos os refugiados no que 
concerne. ao exercício das profissões assalariadas aos dos seus nacionais, 
e em· particular para os refugiados que entraram no seu territóriO em 
virtude de um programa de recrutamento de mão-de-obra ou de um piano 
de·imigra~ão. 

Art. 18 - Profissões NiúJ Assalarlada.s 

Os Estados Contratantes ·darão aos refugiados que se encontrem 
regularmente no seu território tratamento tão favorável quanto possível 
e, em todo caso, tratamento não menos favorável do que o que é dado, 
nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral no que concerne 
ao exercício de uma profissão não assalariada na agricultura. na indústria, 
no artesanato e no comércio, bem como à. instalação de firmas comerciais 
e lndustrlals. 

Art. 19 - Projfssões Liberais 

1. Cada Estado Contratante dará aos refugiados que residam regular
mente no seu território e sejam titulares de diplomas reconhecidos pelas 
autoridades competentes do referido Estado e que desejam exercer uma 
profissão liberal tratamento tão favorável quanto possível, e, em todo 
caso, tratamento não menos favorável do que o que é dado, nas mesJil&S 
circunstâncias, aos estrangeiros em geral. 

2. Os Estados Contratantes !arão tudo o que estiver ao seu alcance, 
conforme as suas lel.s e constituições, para assegurar a instalação de tais 
refugiados nos territórios outros que não o território metropolltano de 
cujas relações internacionais eejam responsávé!s. 

• !!stea arttgoa nAo .so apllau:n ao Bru:U. quo o& acluiu por oeas1lo da ratUtcaç&o.. 
(Vldo Decntto n.o 50.215. d.c 23 do J&nel.ro do 1961.) -----.-------------------- ---- .. --------- --. _______________________________ ,. __________ ... 
---------------------------------- -- --------- ___ _.,,. •. ,. ....... -. ---- -~- ---c·•- -- .,. • .,... ---~----- ----- ..... --
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DECRETO N? 98.602, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1989 

Dá nova redac4.o ao Decreto n! 50.215. c•1 
de 28 de janeiro de 1961. ~ue promulgou a 
Convenç.zfo relativa ao Estllt.uto dos Refu
giados. concluida em Genebra. em 28 de ju
lho de 1951. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. l? O Decreto n? 50.215, de 28 de janeiro de 1961, pas· 
sa a ter a seguinte redação: 

•Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Le· 
gislativo n? 11, de 7 de julho de 1960, com exclusão dos seus ar· 
tigos 15 e 17, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, 
concluída em Genebra a 28 de julho de 1951, e assinada pelo 
Brasil a 15 de julho de 1952: e tendo sido depositado a 15 de no· 
vembro de 1960, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. o 
Instrumento Brasileiro de Ratificação da referida Convenção, 
com exclusão dos artigos citados, 

Decreta que a mencionada Convenção, apensa por cópia ao 
presente Decreto, seja, com exclusão dos seus artigos 15 e 17, 
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, e 
que, para os efeitos da mesma, con, relação ao Brasil, se apli· 
que o disposto na Seção B.l (b), do artigo 1? ... 

Brasília, 19 de dezembro de 1989; 168? da Independência e 
101? da República. 

JOSE SARNEY 
Roberto Costa de Abreu Sodré 

LEI N. 6.815 - DE lTDE-AGOSTO DE 1980 
Define a situação juridic-.a do estrang-eiro no Brasil, cria o Conselho 

:Xacional de Imi!:fa<;:.ão, e dã outras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1• Em tempo de ,paz, qualquer estrangeiro poderã, satisfeitas-as condi· 

ções desta Lei, entrar e petmanecer no Brasil e àele sair. resguardados os inte
resses nacionais. 

TíTULO I 
Da Aplica.;ão 

Art. 2• Na aplicação desta Lei atendez-,se-á precipuamente à segurança na· 
cional, à organização institucional. aos interesses políticos, sócio-econômicos e cul
turais do Brasil, bem assim à defesa do ~trabalhador nacional. 

Art. 39 A conceSsão do visto, a sua prorrogação o_l! transfo_~_~ç;ã? ficarão 
sempre condicionadas aos interesses nacionais. 

TiTULO II 
Da Admissão, Entrada e Impedimento 

CAPíTULO I 
Da Ad1nissão 

Art. 4° Ao estrangeiro que pretenda--entrar no território brasileiro poderá ser 
concedido visto: 
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I - de trânsito; 
II - de turista; 
III - temporário; 
IV - permanente; 
V - de cortesia; 
VI - oficial, e 
VII - diplomatico. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão podei-ã estender-se a 
dependentes legais, observado o disposto no artigo 7'. 

;. Art. s~ Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vis
tos de entrada previstos nesta Lei. 

. Art. 6'. A posse ou a propriedade de ·oens· -no Brasil não confere ao esi:i'an· 
ge1ro o .dJ_r~lto de ?b!er visto de qualquer natureza, ou autorização ~e permanência 
no terntono brasiJ.eJro. 

Art. 7" Não se concederá visto ao estrangeiro: 
I - menor de 18 C dezoito l anos, desacompanhado do responsa vel legal ou sem 

a sua autorização expressa; 

II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais; 
III - anteriormente expulso do Pais, salvo se a expulsão tiver sido revogada; 
IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passivei· de 

extradição segundo a lei brasileira, ou --- -- - ---
V - que não satisfaça as condições de saude estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde. ·-· _ _ _ .. - . ·- - --- - - . -· -- - -- - . .. 
Art. 8" O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para atin

gir o país de destino, tenha de entrar em território brasileiro. 

§ F O visto de trânsito é válido para uma estada de até 10 (dez) dias impror
rogã veis e uma só entrada. 

§ 2° Não se exigirá visto de trânsito ao estrangeiro em viagem contínua, 
que só se interrompa para as escalas obrigatórias do meio de transporte utilizado. 

Art. 9° O visto de turista .poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao 
Brasil em carãter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não tenha 
finalidade imigratória, nem intuito de exercício de atívidade remunerada. 

Art. 10. Poderá ser dispensada a exigéncia de visto, prevista no artigo ante
rior, ao turista nacional de pais que dispense ao brasileiro idêntico tratamento. 

Parágrafo único. A reciprocidade prevista neste artigo será, em todos os ca
sos, estabelecida mediante acordo--ínternaeional, que observará o prazo de estada 
do turista fixado nesta Lei. 

Art. 11. A empresa transportadora deverá verificar, por ocasião do embarque, 
no exterior, a documentação exigida, sendo responsável, no caso de irregularidade 
apurada no momento da entrada,. pela saída do estrangeiro, sem prejuízo do dis
posto no artigo 124, item VI. 

Art. 12. O prazo de estada do turista será de até 90 <noventa)' dias: 
Paragrafo único. O prazo pode rã· ser·-rl!tlUZido, em· cil.tllf' ~aso, a:-mtêrio-·do 

Ministério da Justiça. 

Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda 
vir ao Brasil: 

I- em viagem cultural ou em missão de estudos; 
II - em v!agem de negócios; 
III - na condição de artista ou desportista; 
IV - na condição de estudante; 
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra cate

goria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro? e 
VI - na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, telev.isão ou 

agência noticiosa estrangeira. 
Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos dos itens II e m do artigo 

13, sera de até 9Q <noventa) dias, e. nos demalS;·$a!Vó"o~disws.!o rionafã2'ràfo: 
único deste -artigo, --o -cm=respondenté à- duração da missão, do contraio, oU da 
prestação de serviços, comprovada perante a autoridade consular, observado o 
disposto na legislação trabalhista. 

Parágrafo úhico. No caso do item IV do artigo ·13 o prazo será de até 1 Cuml 
ano, prorrogável, quando for o caso, mediante prova do aproveitamento escolar e 
da matrícula. 
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Art. 15. Ao estrangeiro referido no item III ou V do artigo 13 só se conce· 
derá o visto se satisfizer às exigências especiais estabelecidas pelo Conselho Na
cional de Imigração e for parte em contrato de trabalho, visado pelo Ministério do 
Trabalho, salvo no caso de comprovada prestação de serviço ao Governo brasileiro. 

Art. 16. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda 
se iixar definitivamente no BrasiL 

Parágrafo único. A imigração objetivará, primofdiillriiente,- propiciar mão-de
obra especializada aos vários setores da econOmia nã:ciOrial. visando ao aumento da 
prod~tividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores 
espectficos. -

Art. 17. Para obter visto permanente o estrangeiro deverá satisfazer, além 
dos requisitos referidos no artigo SQ, as exigências de caráter especial previstas nas 
normas de seleção de imigrantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigra
ção. 

Art. 18. A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por pra
zo não-superior a 5 (cinco) anos. ao exercício de atividade certa_ e à_fixac;ão em re~ 
gião determinada do território b,-asileiro. 

Art. 19~ O Ministério das Relações Exteriores definirá os casos de concessão, 
prorrogação ou dispensa dos vistos diplomáticos, oficial e de cortesia. 

Art. 20. Pela concessão de visto cobrar-se-ão emolumentos consulares, ressal· 
·•ados: 

I - os regulados por acordos que concedam gratuidade; 
n - os vistos de cortesia, oficial ou diplomático; 
III - os vistos de trânsito, temporário ou de turista, se concedidos a titulares 

de passaporte diplomático ou de serviço. 

Parágrafo único. A validade para a utilização de qualquer dos vistos é de 90 
(noventa) d!.as, contados da data de sua concessão, podendo ser prorrogada pela 
autoridade consular urna só vez, por igual prazo, cobrando-se os emolumentos de-
vidos. · 

Art. 21. Ao natural de pais limltrofe, domiciliado em cidade contigua ao ter
ritório brasileiro, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á per
mitir a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo pais, desde que apre
sente prova de identidade. 

§ 1' Ao. estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer atividade 
remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será 
fornecido documento especial que o identifique e caracterize a sua condição, e, 
ainda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando for o caso. 

§ 2' Os documentos referidos no parágrafo anterior não conferem o direito 
de residência no Brasil, nem autorizam o afastamento dos limites territoriais da-- ~ 
queles municípios. 

CAPíTULO II 
Da Entrada 

Art. 22. A entrada no território brasileiro far-se-á somente pelos locais onde 
houver fiscalização dos órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, da .Justiça e 
da Fazenda. 

Art. 23. O transpcrtador ou seu agente responderá.; a qi.,-alquer- tempo, pela 
manutenção e demais despesas do passageiro em viagem continua ou do tripulante 
que não estiver presente por ocasião da salda do meio de transporte, bem como 
pela retirada dos mesmos do território brasileiro. 

Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local 
de entrada e inspeção sem que o seu documento de viagem e o cartão de entrada 
e salda hajam sido visados. 

Art. 25. Não poderá ser resgatado no Brasil, sem prévia autorização do Mi
nistério da .Justiça, o bilhete de viagem do estrangeiro que tenha entrado no ter· 
ritório brasileiro na condição de turista ou em trânsito. 

CAPíTULO ill 
Do Impedimento 

Art. 26. O visto concedido pela autoridade consular configura mera expecta
tiva de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado 
ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7°. ou a inconveniência de sua presença no 
território brasileiro, a critério do Ministério da .Justiça. -
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§ 1 o O estrangeiro que se tiver retirado do- Pais sem recolher a multa devida 
em virtud_e desta L:ei: não poçle:@ __ r~e;Qtr_a_t: _§g'~~~_!l_.:g-_<;> __ ~~~- pagamento, acrescido 
de correçao monetana. 

§ 2• O impedimento de qualquer dos integrantes da familia poderá estender
se a todo o grupo familiar. 

Art. 27. A empresa transportadora responde, a qualquer tempo. pela saída do 
clandestino e do impedido. · - - - - --- - - - -- -

Parágrafo único. Na impossibilidade da saída imediata do impedido ou do 
clandestino, o Ministério da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional, 
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante da empresa trans
portadora, que lhe assegure a manutençffi.o, fixados o prazo de estada e o local em 
que deva permanecer o impedido, ficando o clandestino custodiado pelo prazo má
ximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. 

TíTULO III 
Da Condição de Asilado 

Art. 28. O estrangeiro admitido no território- brasileiro na condição de asilado 
político ficará sujeito, além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito Inter
nacional, a cumprir as disposições da legislação vigente e as que o Governo bra
sileiro lhe fixar. 

Art. 29. O asilado não poderá salr do Palssem prévia autorização do Governo 
brasileiro. - · -

Parágrafo único. A inobservãticia do disposto" neste artigo iil:lportará na re
núncia a'O asilo e impedirá o reingresso nessa condição~ 

TíTULO IV 
Do Registro e suas Alterações 

CAPiTULO I 

Do Registro 

Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário 
(artigo 13, itens I, e de IV a VIl, ou de asilado é obrigado a registrar-se no Mi
nistério da Justiça, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à entrada ou à concessão 
do asilo e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, observadas as disposições 
regulamentares. 

Art. 31. O nome e a nacionalidade do estrangeiro, para o efeito de registro, 
serão os constantes do documento de vi.agepJ.__ _ _____ _ 

Art. 32. O titular de visto diplomático, oficial oú de cortesia, acreditado junto 
ao Governo brasileiro ou cujo prazo previsto de estada no País seja superior a 
90 (noventa) dias, deverá providenciar seu registro no Ministério das Relações Ex
teriores. 

Parágrafo único. O estrangeiro titt1_lg _4e__pas,;aporte de serviço, oficial ou di
plomático, que haja entrado no Brasil ao amparo de- acordo de dispensa de visto, 
deverá, igualmente, proceder ao registro mencionado neste artigo sempre que sua 
estada no Brasil deva ser superior a 90 (noventa) d_ias. ____ __ _ __ 

Art. 33. A<!l estrangeiro registrado será fornecido documento _d~e identidade. 
Parágrafo único. A emissão de documento de iden~idade. _sal~o nos. casos_ de 

asilado ou de titular de visto de cortesia, o_tiçial_ou diplomâtíco,-está sujeita ao pa-
gamento da taxa prevista na Tabela de que trata-o· árl:iiio-130:--~- ---· ---------- ---

CAPiTULO II 
Da Prorrogação do Prazo de Estada 

Art. 34. Ao estrangeiro que tenha entrado na condição de turista, temporário 
ou asilado e aos titulares de visto de C()rtesiaL oficial ou diplomático, poderá ser 
concedida a prorrogação do prazo de estada no Bras!C --·· -- -- ---- -----

Art. 35. A prorrogação do prazo de estada âo turista não excederá a 90 rno
,_~f?nta) d1as, podendo ser cancelada a critério do Ministério da Jus~!ça. · 
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CAPiTULO III 

Da Transformação dos Vistos 

Art. 36. O titular do visto de que trata o artigo 13, item V, poderã obter trans· 
formação do mesmo para permanente {artigo 16), satisfeitas às condições previstas 
nesta Lei e no seu Regulamento. 

Parágrafo único. Na transformação do visto poderá aplicar-se o disposto no 
artigo 18. 

Art. 37. É vedada ·a ! .. galização da estada de clandestino e de, irregular, e a 
transformação em permanente, dos vistos de tránsito, de turista, temporário (ar· 
tigo 13, itens I a IV e VIl e de cortesia. 

Art. 38. O titular de visto diplomático ou oficial poderá obter transformação 
desses vjstos para temporário (artigo 13, itens I a VIl-ou para perman:ente-(artigo 
16), ouvido o Ministério das Relações Exteriores, e satisfeitas as exigências pre
yistas nesta Lei e no seu Regulamento. 

Parágrafo único. A transformação do visto oficial ou diplomático _em tempo· 
rário ou permanente importará na cessação de todas as prerrogativas, privilégios 
e imunidades decorrentes daqueles vistos. 

Art. 39. A solicitação da transformação de visto não imp.,de_ a aplicação do 
disposto no artigo 56, se o estran1;eiro ultrapassar o prazo legal·âe estada. no terrl· 
tório brasileiro. 

Parágrafo único. Do despacho que denegar a transformação do visto, caberá 
pedido de reconsideração na forma definida em Regulamento. 

Art. 40. A transformação de vistos de que tratam os artigos 36 e 38 ficará sem 
efeito, se não for efetuado o registro no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação, no <Diário Oficiab, do- defetfl:helitó do pedido:- - -- - - - -- -

Art. 41. o titular de quaisquer dos vistos definidos nos artigos s•, 9•, 1Q, 13 
e 16 poderã ter os mesmos transformados para oficial ou diplomático. 

CAPITULO IV 

Da Alteração de Assentamentos 

Art. 42. O nome do estrangeiro, constante do registro (artigo 30), poderá ser 
alterado: 

I - se estiver comprovadamente errado; 
II - se tiver sentido pejorativo ou expuser o- titular ao ridículo, ou 
III -- se for de pronunciação e compreensão difíceis e puder ser traduzido ou 

adaptado ã prosódia da língua portüguesa:-·---- .. - ·--- .. __ ....... ----------------

§ 1° O pedido de alteração de nome deverá ser instruido com a documentação 
prevista em Regulamento e será sempre objeto de investigação sobre o comporta· 
menta do requerente. -- -

§ 2~ Os erros materiais no· registro serão corrigidos de ofício. 
§ 3• A alteração decorrente de desquite ou divórcio obtido em pais estrangeiro 

dependerá de homologação, no Brasil, da sentença respeetlva; - - -
§ 4• Poderá ser averbado no registro o nome abreviado usado pelo estrangeiro 

como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profiSsional. 

Art. 43. Compete ao Ministro da Justiça autorizar a alteração de assentamen· 
tos, constantes do registro de estrangeiro. 

CAPíTULO V 
Da Atualização do Registro 

Art. 44. A Junta Comercial, ao registrar firma de que participe estrangeiro, 
remeterá ao :f\1inistério da Justiça os dados de identificação do estrangeiro e os 
do seu documento àe identidar1:: .-.:mitido no BrasiL 

Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anõninia, a providência é obrigató
ria em relação ao estrangeiro que figure na condição de administrador, gerente ou 
diretor. 

Art. 45. Os Cartórios de Registro Civil remeterão, mensalmente, ao Ministério 
da Justiça cópia dos registras de casamento e de óbito de estrangeiro. 

Art.. 46. O estabelecimento hoteleiro, a empresa imobiliária, o proprietário. 
locador. sublocador ou locatário de imóvel e o slnclico de edifício remeterão ao 
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Ministério da Justiça os dados de identificação do estrangeiro admitido na condição 
de hóspede, locatário, sublocatário~ ou morador. --- ~ 

Art. 47. Salvo o disposto no s F do artigo 21, a admissão de estrangeiro a 
serviço de entidade pública ou privada, ou a matricula em estabelecimento de en· 
sino de qualquer grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado 
(artigo 30). 

Parágrafo único. As entidades, a que se refere este artigo remeterão ao Mi· 
nistério da Justiça, que dará conhecimento ao ~Ministério do~ Trabalh_o, quando for 
o caso, os dados de identificação do esJr'!Pgejr_o=-ª~~1;ig« ou matriculad<;>~-~~e_o~u_: _ 
nicarão, à medida que ocorrer, o término do contrato de trabalho, sua rescisão ou 
prorrogação, bem como a suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão 
do curso. 

CAPíTULO VI 
Do Cancelamento e do Restabelecimento do Registro 

Art. 48. O estrangeiro terá o registro cancelado: 
I - se obtiver naturalização brasileira; 
II - se ti ver decretada sua expulsão; 
III - se requerer a salda do território brasileiro em caráter definitivo, renun· 

ciando, expressamente, ao direito de retorno previsto no artigo 50; 
IV - se permanecer ausente do Brasil por prazo superior ao previsto no arti

go 50; 
V - se ocorrer a transformaçâo de visto de que trata o artigo 41; 
VI - se houver transgressão do artigo 18, artigo 36, parágrafo único, ou 98 a 

100, e 
VII - se temporário ou asilado, no término do prazo de sua estada no territó· 

rio brasileiro. 

s 1• O registro poderá ser restabelecido, nos casos do item I ou II, se ces
sada a causa do cancelamento, e, nos demais casos, se o estrangeiro retornar ao 
território brasileiro com visto de que trata o artigo 13 ou 16, ou obtiver a trans-
formação prevista no artigo 38. · 

s 2• Ocorrendo a hipótese prevista no item III deste at"tigo, o estrangeiro de
verá proceder à entrega do documento de identidade para estrangeiro e deixar o 
território brasileiro dentro de 30 (trinta) dias. 

§ 3• Se da solicitação de que trata o item III deste artigo resultar isenção de 
ânus fiscal ou financeiro, o restabelecimento do registro dependerá, sempre, da 
satisfação prévia dos referidos encargos. 

TíTULO V 

Da Saída e do Retorno 

Art. 49. Não se exigirá visto de saída do~ estrangeiro _que pretender sair do 
território brasileiro. 

§ 1• O Ministro da Justiça poderá, a qualquer tempo, estabelecer a exigência 
de visto de saída, quando razões de segurança interna aconselharem a medida. 

s 2• Na hipótese do parágrafo anterior, o ato que estabelecera exigência dis· 
porá sobre o prazo de validade do visto e .as çql;)giçõ~es pa_!:;;t~·ª §U" conces~ã,o_._ 

§ 3' O asilado deverá observar o disposto r.o artigo 29. 

Art. 50. O estrangeiro registrado como permanente, que se ausentar do Bra
sil, poderá regressar independentemente de visto se o fizer dentro de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. A prova da data da saída, para os fins deste artigo, far-se-á 
pela anotação aposta, pelo ôrgão competente do :r-.1.inistério da Justiça, no documento 
de viagem do estrangeiro, no momento em que o mesmo deixar o território brasi· 
!eira. 

Art. 51. O estrangeiro registrado como temporário, que se ausentar do Brasil, 
poderá regressar independentemente de novo visto, se o fizer dentro do :l)razo de 
validade de sua estada no território br~i!eirJ).__ -~ _____ -~ _ _ 

Art. 52. O estrangeiro titular de visto consular de turista, que se ausentar do 
Brasil, poderá regressar independentemente de novo visto, se o fizer dentro do 
prazo de estada, no território brasileiro, fixado no visto. 
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TíTULO VI 

Do Documento de Viagem para Estrangeiro 

Art. 53. São documentos de viagem o passaporte para es~rangeiro e o <laissez. 
passe r,.. 

Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo são de propriedade 
da União, cabendo a seus titulares a !'OSse- d!reta e o uso regular. 

Art. 54. Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro: 

I - no Brasil: 
a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida; 
b l a nacional de pals que não tenha representação diplomática ou conSular 

no Brasil, nem representante de outro país encarregado de protegê-lo; 
c) a asilado ou a refugiado, como tal admitido no Brasil. 

II - no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva de brasileiro que haja 
perdido a nacionalidade originária em virtude do casamento. 

Parágrafo único. A concessão de passaporte, no caso da letra «h).. do item 
I, deste artigo, dependerá de prévia consulta ao Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 55. O <làissez-passeá poded. ser coricedHo,-noBrasiCim- -no- exterior; 
a? estrangeiro portador de documento de viagem emitido por govemo não-reconhe
;ldo pelo Governo brasileiro, ou nã.o-vãlido para o Brasil. 

Parágrafo único. A concessão. no· exterior, de daissez-passer» a estrangeiro 
r~gistrado no Brasil como permanente, temporário ou asilado, dependerá de audié>n
Cia prévia do Ministério da Justiça. 

TITULO VII 

Da Deportru;ão 

Art. 56. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não 
se retirar voluntariamente do território brasileiro no prazo fixado em Regula-
mento, se rã promovida sua deporr-açào--. -· -· ·-·- ·· 

§ 1' Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o disposto nos 
artigos 21, § 2', 24, 36, parágrafo único, 97 a 100, § 1' ou 2' do artigo 103 ou ar ti· 
go 104. 

· S 2<> :Desdt que conveniente aos inter-esses nacionais, a deportação far-se-á in-
dependentemente da fixação ào prazo àe que trata o <rcaput» deste artigo. · 

'Art. '::J7. A deportação consistirá na saída compulsória do estrangeiro. 

Parágrafo único. A deportação f"ar-se-â ·para o-·pais da nacionalidade ou de 
procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo. 

Art. 58. Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despe
sas com a retirada do' estrangeiro," nem podendo-"eSl-e"·ou rer"Cl:!iru por ela responder, 
serão as Inesmas custeadas pelo Tesouro Nacional. 

Art. 59. O estrangeiro poderá ser dispensado-de quaisquer penalidades rela
tivas à entrada ou estada irregular no Brasil ou formalidade cujo cumprimento 
possa dificultar a deportação. 

Art. 60. O estrangeiro~ enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser re· 
colhido à prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de 60 {sessenta) dias. 

Parágrafo único. Sempre que não -forpossível, dentro do prazo previsto neste 
artigo, determinar-se a identidade do deportando ou obter-se documento de viagem 
para promover a sua retirada, a prisão poderá ser prorrogada por --igual período, 
findo o qual será ele posto-em liberdade, aplicando-se o disposto no artigo 72. 

Art. 61. Não sendo exeqüivel a deportação ou quando existirem indícios sé
rios de periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-à à sua ex
pulsão. 

Art. 62. Não se procederá à deportação se implicar em extradição in.admitida 
pela lei brasil~a. 

Art. 63. O deportado só poderá reingressar no território brasileiro se ressar
cir o Tesouro Nacional, com correção monetária, das despesas com a sua deporta
ção e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época, também corrigida. 
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TíTULO VIII 

Da Expulsão 

Art. 64. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar 
contra a segurança ·nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidaàe ou morali
dade púbhca e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à. conve
niência e aos interesses nacionais. 

Parágrafo único. É passível, também, de expulsão ó estrangeiro que: 
a) praticar fraude a fim de obter a su_a entrada ou permanêpç_i_é!. n,q B:rasil; 
b} havendo entrado no território bras_ilei_ro __ com inf_ração à lei. dele não se 

retirar no prazo que lhe for determin<~cdo para fazê-lo, não sendo aconselhãvel a de-
portação; _ _ _ _ _ _ __________ _ 

c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância, ou 
d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro. 

Art. 65. Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a 
conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação. 

Parágrafo único. A medida_expulsória ou a sua_ revogação far-se-á por decreto. 

Art. 66. Desde que conveniente ao interes_$e nacional, a expul~ão do e?tran
geiro poderá efetivar-se. ainda que haja processo ou tenha ocorrido condenação. 

Art. 67. Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério da Justiça,. 
de ofício, até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença conde
natória de estrangeiro autor de crime doloso ou de qualquer crim-"~ co11tra a s~gu
rança nac10nal, a ordem politica ou social, a economia popular, a moralidade ou 
a saúde pública, assim como da folha de antecedentes penais constantes dos autos. 

Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebidos os ~documentos menciona
dos neste artigo, determinará a instauração de inquérito para a expulsão do estran
geiro. 

Art. 68. O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, 
por 90 (noventa) dias, do estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para 
;concluir o inquérito ou assegurar a execução da medida. prorrogá-la por igual prazo. 

Parã.grafo único. Em caso de medida interposta junto ao Poder Judiciário que 
suspenda, provisoriamente, a efetivação do ato_expulsório. o prazo de prisão de que 
trata a parte final do «caput» deste artigo ficará interrompido, até a decisão defini
tiva do Tribunal a que estiver submetido o feito. 

Art. 69. Compete ao Ministro da Justiça, de ofício ou acolhendo solicitação 
fundamentada, determinar a instauração de inquérito para a expulsão do estran
geiro. 

Art. 70. Nos casos de iníração contra a segurança nacional, a ordem política 
ou social e a economia popular, assim como nos casos de comércio, posse ou facili
tação de uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psiquica, ou de desrespeito à proibição especialmente prevista em lei para 
estrangeiro. o inquérito será sumário e não exced_erá o prazo de 15 (quinze) dias, 
dentro do qual fica assegurado ao expulsando o direito de defesa. 

Art. 71. Salvo as hipóteses previstas no artigo anterior, caberá pedido de re
consideração no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do decreto de expul
são, no <Diário Oficiab da União. 

Art. 72. O estrangeiro, cuja prisão não se torne necessária, ou que tenha o 
prazo desta vencido, permanecerá em liberdade vigiada, em lugar designado pelo 
Ministério da Justiça, e guardarã as normas de comportamento que lhe forem esta-
belecidas. _ ~ ~ ~-=- ___ ~-~~~ - --~~ - -~ 

Parágrafo único. Descumprida qualquer das normas fixadas de conformidade 
com o disposto neste artigo ou no seguinte, o Ministro da Justiça, a qualquer tempo, 
ooderã determinar a prisão administrativa do estrangeiro, cujo prazo não excederá 
a 90 (xooventa) dias. - -- --

Art. 73. O Ministro da Justiça poderá modificar, de oficio ou a pedido, as nor
mas de conduta impostas ao estrangeiro e designar outro lugar para a sua residência. 

Art. 74. Não se procederá ã expulsão se implicar em extradição inadmitida 
pela lei brasileira. 

TíTULO IX 

Da Extradição 

Art. 75. A extradição poderá ser concedida quanqo o governo requerente se 
fundamentar em convenção, tratado ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade. 
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Art. 76. Não se con~ederá a extradição quando~-- _____ __ 
I - se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacionalidade verificar

se após o fato que motivar o pedido; 
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no 

Estado requerente; 
III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado 

ao extrad;tando; 
IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igual ou inferior a 

1 (um) ano; 
V - o extraditando estiver a responder a processo ou já houver sido condenado 

ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido; 
VI - estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou 

a do Estado requerente; 
VII - o fato constituir crime politico, e 
VIII - o extraditando houver de respon-der,·no·Estado requerente, perante Tri

bunal ou Juizo de exceção. 

§ 1' A exceção do item VII oão impedirá a extradição quando o fato constituir, 
principalmente, infraçâo da lei penal comum. ou quando o crime comum. conexo 
ao delito politico, constituir o fato principal. 

§ 2• Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a apreciação do 
ca:ráfer da infração. 

~ 3• 0 Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políti
cos os atentados contra Chefes de Estado ou quaisq11er aut0rid_a,des._ bem_ as,;in1 os 
atas de anarcuismo, terrorisn10, sabotagem, seqüestro de pessoa, ou que importem 
propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política ou 
social. 

Art. TI. São condições para concessão da extradição: 
I - ter sido o crime cometido no territóriO do Estado requerente ou serem 

aplicãveis ao extraditando as leis.penais desse. Estado, e 

II - existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do ex
traditando autorizada por Juiz. Tribunal ou autoridade competente do Estado re
querente, salvo o disposto no artigo 81. 

Art 78. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, 
pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração 
foi cometiaa. 

§ 1o0 Tratando.se de crimes di.ver_sos, terão preferência, sucessivamente: 
I - o Estado requerente em cujo território haja sido cometido o crime mais 

grave, segundo a lei .brasileira; - -- -
II - o que em primeiro lugar houver pedido a entrega do extraditando, se a 

gravidad~ dos crimes for idêntica, e 
III - o Estado de origem, ou, na sua falta, o domiciliar do extraditando, se os 

pedidos forem simultáneos .. 
§ 2° Nos casos não·previstos decidirã sobre a preferência o Governo brasileiro. 
§ 3' Havendo tratado ou convenção com algum dos Estados requerentes, pre

valecerão suas normas no que disserem respeito à preferência de que trata este 
artigo. 

Art- 79. A extradição serà requerida por via diplomática ou, na falta de ?gente 
diplomático do Estado que a requerer, diretamente de Governo a Governo, devendo 
o pedido ser instruido com a cópia autêntica ou a certidão da sentença condenatória, 
da de pronúncia ou da que decretar a prisão preventiva, proferida por Juiz ou auto
ridade competente. Esse documento ou qualquer outro que se juntar ao pedido 
conterá indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstáncias do fato 
criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópia dos textos legais sobre o 
crime, a pena e sua prescrição. 

§ 1• O encaminhamento do pedido por via diplomática confere autenticidade 
aos documentos. 

§ 2• Não havendo tratado ou convenção que disponha em contrário, os do
cumentos indicados neste artigo serão acompanhados de versão oficialmente feita 
para o idioma português no Estado requerente-

Art. 80. O Ministêrio das Relações Exteriores remeterá o pedido ao Minis
tério da Justiça, que ordenará a prisão do extraditando colocando-o á disposição 
do Supremo Tribunal Federal. 
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Art. 81. Em caso de urgência, poderá ser ordenada a prisão- preventiva- ao 
extraditando desde que-- pedida, em termos hábeis, qualquer que seja o meio de 
comunicação, por autoridade competente, agente diplomático ou consular do Esta· 
do requc:rente. 

§ 1° O pedido, que noticiará o crime ·cometido, deverã Jurtdamenta:r:se·em.--seri
tença condenatória, auto de prisão em flagrante, mandado de prisão, ou, ainda, em 
fuga do indiciado. - - - - --- - -

§ 2' Efetivada a prisão, o Estado requerente "deverá formalizar o pedido em 
90 (noventa) diàs, na conformidade do artigo 79. 

§ 3' A prisão com base neste artigo não será mantida além do prazo referido 
no parágrafo anterior, nem se admitirá novo pedido pelo mesmo fato sem que a 
extradição haja sido formalmente requerida. 

Art. 82. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do 
Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não ca: 
bendo recurso da decisão. ---------------- -- -- ~----===-- -----~ --~~-

Art. 83. Efetivada a prisão do extraditando (artigo 80), o peâído serã encarhi· 
nhado ao Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tri
bunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar .. nem a 
pri.são-albcrguc. 

Art. 84. Ao receber o pedido, o Relator designará dia e hora para o interroga· 
tório do extraditando e, conforme o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, se não 
o tiver, correndo do interrogatório O- prazo de 10 (dez) dias para a defesa. 

§ 1• A defesa versará sobre a identidaâe da pessoa reclamada, defeito de for· 
ma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição. 

§ 29 Não estando o processo devid~mente instruído, õ -Tr1bUtfãl,_ a requerimen
to do Procurador-Geral da República, poderá converter o julgamento em diligência 
para supnr a falta no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, decorridos os quais 
o pedido será julgado independentemente da diligência. 

§ 3' O prazo referido no parágrafo anterior correrá da data da notificação que 
o Ministério das Relações Exteriores f"lzer à Missão Diplomática do Estado reque
rente. 

Art. 85. Concedida a extradição, será o fato comunicado atraves do Ministério 
das Relações Exteriores à Missão Di~lo~á~~~a do Est(_lâo :I"~q_l:lere[lte_ que, no_ J.!r~zo 
de 60 (sessenta) dias da comunicação, devera -retirar o-extradftanâõ-ao- territorio 
brasileiro. 

Art. 86. Se o Estado requerente não retirar o extraditando. do território_I:JI"a_s_i: 
leiro no prazo do artigo anterior, seiá ele põStõ eriilíDera~ae. Se!Jl-prE!JUíiõ de re~
ponder a processo de expulsão, se o motivo da extradição o recomendar. 

Art. 87. Negada a extradição, não se admitirá novo pedido oaseado ilo-mesmó-
fato. 

Art. 88. Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido conde
nado, no Brasil, por crime punível com . pena privativa de liberdade, a extradição 
será ex~utada somente ctepois dà conclusão do processo ou do cumprimento da pena, 
ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 66. - --- · ··- --

Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará igualmente -a(jiada se ã efe· _ 
tivação da medida puser em risco a sua vida por causa d<e_ en[ermiàªd,e _gr"-"-'ª _ccrn
provada por laudo médico oficial. 

Art. 89. .o Governo poderá entregar '2. e_xtrlidit~do ":!nc;l"- q~e_:r:,e_sponda " Pl"Q·_ 
cesso ou esteJa condenado por contravehçao. 

Art. 90. Não será efetivada a entrega sem que o Estado r_e_q(ieJ:ente_ aSS1Jli1a_ 
o compromisso: -

• . I - de não ser o extraclitand_o_pres()__llein_ processadQ__POr :f_at~cªn!glj_or,~s ªº
·pedido; - - ---- ---o---=---c-_ :_:- _:: _-~~~-=-~=~ 

II - de computar o tempo àe prisão· que, no B"rási!, ·foi impostà por força da 
extradição; · 

III - de comutar em pena privativa de liberdade a pena corporal ou de morte, 
ressalvados. quanto à última, os casos em que a lei brasil~ira _pe~i~ a su§l a_pli-
cação; - · - - -

IV - de não ser o extraditando entregue, sem consentimento do Brasil, a outro 
Estado que o reclame, e _ - - - - - - - -

V - de não considerar qualquer motivo político, para agravar a pena. 
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Art. 91. A entrega do extraditando,-de-acordo com- asleis brasileiras e res
peitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime 
encontrados em seu poder. --- - -- - -

Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão 
ser entregues independentemente da entrega-do- extraditando.----~-

>Art. 92. O extraditando que, depois de entregue ao Estado Fequerente;-eséapar 
à ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante 
pedido feito diretamente por via diplomática, e de novo entregue sem outras forma-
lidades. _ ___ __ __ __ __ _ --- - -- ---- - --

Art. 93. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo Ministro 
da Justiça, o trãnsito, no território brasileiro, de pessoas extraditadas por Estados 
estrangeiros, bem assim o da respectiva guarda, mediante apresentação de documen-
tos comprobatórios de concessão da medida. --

TITULO X 

Dos Direitos e Deveres do Estrangeiro 

Art. 94. O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os nireitos reconheci
dos aos brasileiros, nos termos da-ConstitUição e das leis. 

Art. 95. Sempre que lhe for exigido por qualquer-autoridade-ou seu agente, o 
estrangeiro deverá exibir documento comprobatório de sua estada legal no território 
brasileiro. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo e dos artigos 42;-44, 46 e 47, o dO' 
cumento deverá ser apresentado no original 

Art. 96. O exercicio de atividade remunerada e a matricula em estabelecimento 
de ensino são permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei 
e no seu Regulamento. 

Art. 97. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de visto de turis
ta, de trânsito ou temporário de que trata o artigo 13, Item IV, bem como aos 
dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários é vedado o exercicio de 
atividade remunerada. Ao titular de visto temporário de que trata o artigo 13, item 
VI. é vedado o exerci cio de ati vida de remunerada por fonte brasileira. 

Art. 98. Ao estrangeiro titular de visto temporãrio e ao que se encontre no 
Brasil na condição do artigo 21, § 1•, é vedado estabelecer-se com firma individual, 
ou exercer cargo ou função de administrador, gerente ou diretor de sociedade co
merc>al ou civil, bem como inscrever-se em entidade fiscalizadora do exercicio de 
profissão regulamentada · - -

Art. 99. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de 
contrato, só poderá exercer atividade junto· à ·entiaãde pela qual.-fõi contratado; na 
oportunidade da concessão do visto, salvo autorização expressa do Ministério da 
Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho. 

Art. 100. O estrangeiro admitido na forma do artigo 18, ou do artigo 36, pará
grafo único, para o desempenho de atividade profissional certa, e a .f'J.Xação em 
região determinada, não poderá, dentro do prazo que lhe for fixado na oportunidade 
da concessão ou da transformação do visto, mudar de domicilio nem de atividade 
profissional, ou exercê-la fora daquela região, salvo em caso excepcional, mediante 
autorização prévia do Ministério da Justiça, ouviao õ Ministério do Trabalho, quando 
necessário. - -- - -------

Art. 101. O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da 
Justiça a mudança do seu domicilio ou residência, devendo fazê-lo nos 30 (trinta) 
dias imediatamente seguintes à sua efetivação. 

Art. 102. O estrangeiro que adquirir nacionalidade diversa da constante do re
gistro (artigo 30), deverá, nos 90 (noventa) dias seguintes, requerer a averbação 
da nova nacionalidade em seu·s assentamentos. 

Art. 103. O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático só poderá. exer
cer atividade remunerada em favor do Estado entrangeiro, organização ou agêncía 
internacional de caráter intergovernamental a cujo serviço se encontre no Pais, 
ou do Governo ou de entidade brasileiros, mediante instrumento internacional firma
do com outro Governo que encerre clãusula especifica sobre o assunto. 

§ 1• O serviçal com visto de cortesia só poderá exercer atividade remunerada 
· a serviço particular de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático. 
. S 2"' A missão, organização ou pessoa, a cujo serviço se encontra o serviçal, 
Tica responsável pela sua salda do território brasileiro, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data em que cessar o vinculo empregaticio, sob pena de deportação 
do mesmo. 
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§ 3' Ao titular de quaisquer dos vistos referidos neste artigo não se aplica 
o disposto na legislação trabalhista brasileira. 

Art. 104. Ao estrangeiro que tenha entrado no Brasil na condição de turista 
ou em trânsito é pro1bido o engajamento como tripulante em PQTto _pra~ileiro, salvo 
em navw de bandeira de seu país. por viagem Oâo-redOnda. a requerf:mento do trans
portador ou do seu agente, mediante autorização do Ministério da Justiça. 

Art. 105. É vedado ao estrangeiro: 

I - ser proprietário, armaàor ou ~omandant_e de n_avi_o_ nacional, incly.~ive nos_ 
serviços de navegação fluvial e lacustre; - - - - -- - ----

II - ser proprietário de empresa jornalistica de qualquer espécie, e de empre
sas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária 
dessas empresas; -

III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas 
mencionadas no item anterior; 

IV - obter concessão ou autorização para a pesquisa, J:>!'O~~-ã.Q, __ e"Qio,-~i;ip_ 
e aproveitamento das jazidas, minas e -àefuaíS-fecurSoS 'mii:teraís e dos potenciais 
de energia hidráulica; 

V - ser, proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado o dis4 

posto na legislação especifica; 
VI - ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante adua

neiro; 
VII - participar da administração ou representação de sindicato ou a~Oci<ição 

profissional, bem como de entidade fiscaliza:dofa do exercl.Cio de --profissão regula
mentada; 

VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais; 
IX - possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de racliodifu

são, de radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento, e 
X - prestar assistência religiosa às Forças. A=adas e auxiliares, e também 

aos estabelecimentos de internação coletiva. 

§ 1' O disposto no item I deste artigo não se aplica aos navios nacionais de 
pesca. 

§ 2' Ao português, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da 
Igualdade, apenas lhe é defeso: -

a) assumir a responsabilidade e a orientação intelectual e adrn.in.jstrat,va das 
empresas mencionadas no item II deste artigo·;-- - · · 

b) ser proprietário, armador ou . comandante de. navio nacional, inclusive de 
navegação fluvial e lacustre, ressalvado ó âisposto no pai-;1.gra:fc,- anterior, e 

c) prestar assistência religiosa às Forças Armadas ·e auxiliareS. 

• Art. 106. O estrangeiro admitido no· território brasileiro não pode exercer ativi
dade de natureza politica, nem se imiscuii-, direfa ou indiretamerite, nos negócios 
públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado: 

I - organizar, criar ou manter socied~d~ ou quais<iuer ~n~i_dad:es d_e _c:a~~ter 
politico, ainda que tenham por fim apenas a propaganda- ou a-dírusã-o-;- exclusiva
mente entre compatriotas, de idéias, programas ou normas de ação de partidos 
políticos do pais de origem; ~ -

II - exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no _s.,ntido_ de obter, 
mecliante coação ou constrangimento de qualquer natureza, adesão a idéias, progra
mas ou normas de ação de partidos ou .facções politicas de qualquer pais; 

Ill - organizar desfiles, passeatas. comício's e reuniões de qualquer natureza, 
ou deles participar, com os fins a que se referem os itens I e II deste artigo. 

Parágrafo único. O disposto no <Capub deste artfgo nãO se . aplica-. ao portu
gl.!éS beneficiário do Estatuto da Igualdade ao qual tiver sido reconhecido o gozo 
de direitos políticos. 

Art. 107. É lícito aos estrangeiros associ~em-Se para fins_ cultUrais, réligiOsos~ 
recreativos, beneficentes ou de assiStência, filiarem-Se a clubes soCiiiS- e desportiVos, 
e a quaisquer outras entidades com iguais fins, bem como participéifem de reunião 
comemorativa de datas nacionais ou acontecimentos de significaçãO- patriótica. 

Parãgrafo único. As entidades mencionadas neste artigo, se constituídas de -
mais .da metade de associados estrangeftOS~ SOrriehte --pOderão funCionar mediante 
autonzação do Ministro da Justiça. 
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Art. 108. A entidade .que houver obtido registro mediante falsa declaração de 
seus f~ns, ou que passar, depois de registrada,a-exercer afividadé>Cproibillaà;-terá
sumarlamente cancelado o seu registro pelo Ministro--dà JustiÇã~ e- seu funCió:ha
mento será suspenso até que seja JüdiciãlmenrediSsõlViilii. --- -- -----

Art. 109. O Ministro da Justiça poderá, sempre qu~ considerar conveniente 
aos interesses nacionais; impedir a :realização, por estrangeiros, dé conferências, cOn· 
gressos e exibições artísticas ou folclóricas. 

TiTULO XI 

DaN~ 

CAPíTULO I 

Das Condições 

Art. 110. A concessão da naturalização nos casos previstos n 0 artigo 145, 
item II, alínea <b>, da Constituição, é faculdade exclusiva do Poder Executivo e 
far-se-á mediante portaria do Ministro da Justiça. 

Art. 111. São condições para a concessão da naturalização: 
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira; 
II -ser registrado como permanente no Brasil; 
m - residência continua no território- brasileiro, pelo prazo mínimo de 4 

(quatro) anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização; 
IV - ler e escrever a lingua portuguesa, consideradas as condições do natu-

ralizando; · 
v - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria 

e da família; ..... 
VI - bom procedimento; 
VII - inexistência de denúncià, pronúncia ou condenação no BraSil ou no 

exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstrata· 
mente considerada, superior a 1 (um) ano, e 

VIII - boa saúde. ' · 
§ 1' Verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou materÚü de "quiüs

quer dos requisitos exigidos neste artigo ou nos artigos 112 e 113 desta ·Lei, será 
declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação penal cabível· pela 
infração cometida. - ----- ---- ;----~--:-·-::, __ 

§ 2' A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior processar
se-ã admin.LStrativamente, no Ministério da Justiça, de oficio ou mediante represen
tação fundamentada, concedido ao naturalizado, para defesa, o prazo de .15 (quinze) 
dias, contados da notificação. . .c , ••• _. 

Art. 112. O prazo de residênCia fixado no artigo 111, item III, poderá ser redu-
zido se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições: 

I - ter filho ou ~::ónjuge brasileiro; 
II - ser filho de brasileiro; 
I!I - haver prestado ou poder preStar serviços relevantes ao Brasil, a juízo 

do Ministro da Justiça; 
IV - recomendar-se· por sua capacidade profissional, cientifica ou artística,• ou 
V - ser proprietário, no Brasil, -de cem-imóvel; clijo--valc5r-sejá- fgUal; pelo 

menos, a 1.000 (mill vezes o Maior Valor de Referência; ou ser·industr:ial·que·dispo
nha de fundos de igual valor; ou possuir cota ou ações integralizada.S de montante, 
no minirno, idêntico, em soCiedade cometciãl ou CiVil; âestlnãaa;- pnncipal <> perma- -
nentemente, à exploração de atividade industrial ou agrícola. 

Parágrafo único. A residência será, no mínimo, de 1 <uml ano, nos casos dos 
itens I a III; de 2 (dois) anos, no do item IV; e de 3 (três) anos, no do item V. 

Art. 113. Dispensar-se-á o requisito da residência, exigindo-se apenas a estada 
no Brasil por 30 (trinta) dias, quando se tratar: 

I - de cónjuge estrangeiro casado hã mais de 5 (cinco) anos com diplomata 
brasileiro em atividade, ou 

II - de estrangeiro que, emprega.do em Mis~ão Diplomática ou -em Repartição 
Consular do Brasil, contar mais de 10 (dez) anos de serviços irimterruptos. 
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Art. 114. O estrangeiro que pretender a naturalização deverá requerê-la ao 
J41Dfstro da Justiça, declarando: nome por extenso, naturalidade, nacionalidade. 
fillaçlio, sexo, estado civil, dia. mês e ano de nascimento. profissão, lugares onde 
haja residido anteriormente no Brasil e no exterior, se satisfaz ao requisito a que 
alude o artigo 111, item VII e se deseja ou não traduzir ou adaptar o seu nome 
à ~a portuguesa. 

Pai-Agrafo único. Qualquer mudança de nome ou do prenome, posteriormente 
à naturaU.açlio, só por exceção e motivadamente será permitida, mediante autori
zaçlio do Ministro da Justiça. 

Art. 115. O estrangeiro adnútido no Brasil durante os primeiros 5 (cinco) 
IIDCNI de vida, estabelecido definitivamente no território brasileiro, poderá, enquanto 
menor, requerer ao Ministro da Justiça, por intermédio de seu representante legal, 
a emlsslio de certificado provisório de naturalização, que valerá como prova de 
oadonalidade brasileira até 2 (dois) anos depois de atingida a maioridade. 

Pancrato único. A naturalização se tornará definitiva se o titular do certlfi
eado provisório, até 2 (dois} anos após atingir a maioridade, confirmar expressa
mente a Intenção de continuar brasileiro, em requerimento dirigido ao Ministro 
da J'uatiça. · 

Art. 116. O requerimento de que trata o artigo 114, dirigido ao Ministro da 
J'ustlça, l'e!'á apresentado, no Distrito Federal, Estados e Territórios, ao órgão com
petente do Ministério da Justiça, que procederá à sindicância sobre a vida pregressa 
do naturalizando e opinará quanto à conveniência da naturalização. 

Art. 117. Recebido o processo pelo dirigente do órgão competente do Ministé
rio da .Justiça, poderá ele determinar, se necessário, outras diligências. Em qualquer 
hipótese, o processo deverá ser submetido, com parecer, ao Ministro da Justiça. 

Parágrafo único. O dirigente do órgão competente do Minis{éno da· Justiça 
detennlnará o arquivamento do pedido, se o naturalizando não satisfizer, conforme 
o easo, a qualquer das condições previstas no artigo 111 .ou 115, cabendo reconside
ração desse despacho; se o arquivamento for mantido, poderá o naturalizando recor· 
rer ao Ministro da Justiça; em ambos os casos, o prazo é de 30 (trL'ltaJ dias contados 
da publlcaçáo do ato. 

Art. 118. Publicada no «Diário Oficial» a portaria de naturalização, será \'la 
arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, o qual emitirá certificado 
relativo a cada naturalizando, que será entregue na forma fixada em Regulamento. 

Parágrafo único. A naturalização ficará sem efeito, se o certificado não for 
solleitado pelo naturalizando, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 
publicação do ato, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. 

Art. 119. No curso do processo de naturalização, poderá qualquer do povo 
Impugná-la, desde que o faça fundamentadamente. · --- - -

Art. 120. A satisfação das condições previstas nesta Lei- não assegura ao 
estranceil·o direito à naturalização. 

CAPíTULO ll 

Dos Efeitos da Naturalização 

Art. 121. A naturalização, salvo a hipótese do artigo 115, só produzirá efeitos 
após a entrega do certificado e confere ao naturalizado o gozo de todos os direitos 
elvls e politicas, excetuados os que a Constituição Federal atribui exclusivamente 
ao brasilell"O nato. · 
- , Art. ~2. A naturalização não importa aquisição da nacionalid~de bra:;ileira 
pelo ronjuge e filhos do naturalizado, nem autoriza que estes entrem ou se rad1quem 
no Brasil sem que satisfaçam às exigências desta Lei. 

Art. 123. A naturalização não extingue a responsabilidade civil ou penal a 
que ·o naturalizando estava anteriormente sujeito em qualquer outro pais. 

T1TULO XII 

Das Infrações, Penalidades e seu Procedimento 

CAPíTULO I 
Das Infrações e Penalidades 

Art. 124. Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui CO!ninadas: 
I ,.- entrar no território brasileiro sem estar autorizado (clandestino) : 
Pena: deportação. 
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II - demorar-se no território brasileiro <>Pós esgotado o prazo legal de estada: 
Pena: multa de um d.écimo do Maior Valor de Referência, po:r dia de excesso, 

até o máximo de 10 (dezJ vezes o Maior _v:_alor __ de _Bgt_~rência, e cleportação, caso 
não saia no prazo fixado. ~ ~~~ ~ ~ ~ - - ~ - -

m - deixar de registrar-se no órgão competente, dentro do prazo estabelecido 
nesta Lei (artigo 30) : 

Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência, por dia de excesso, 
até o máximo de 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência. 

IV - deixar de cumprir o disposto nos artigos 95, 101 e 102: 
Pena: multa de 2 (duas) a 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência. 

V - deixar a empresa transportadora de atender à manutenção ou promover a 
saida do território brasileiro do clandestino ou do impedido (artigo 27): 

Pena: multa de 30 (trinta) vezes o Mg.!o;r Valor de Refeiéll(!ia, por estrat1[eil"(). __ 

VI - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação em 
ordem: - - --- · 

Pena: multa de 10 (dez) vezes o 1\.iaior Valor de Refe~éncia, p~r ~strangeiro 
e sua retirada do território brasileiro. -

VII - empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação irregular 
ou impedido de exercer atividade remun.:rada: 

Pena: multa de 30 <trinta l vezes _o Mª-i<>rValorde J;Íeterência, p:Or estrangeiro. 
VIII - infringir o disposto nos artigos 21, § 2", 24, 97, 103, § 1' ou 2' e 104: 
Pena: deportação. 

IX - infringir o disposto no artigo 25: 
Pena: multa de 5 (cinco) vezes o Maior Valor d" R.eferência para o resgatador 

e deportação para o estrangeiro. ----- - ~ -- - ~- - ~ 

X - infringir o disposto nos artigos 18, 36, parágrafo único, ou 98 a 100: 
Pena: cancelamento do registro e deportação. 
XI - infringir o disposto no artigo 105 ou 106: 
Pena: detenção de 1 (um) ~a 3 (três} anos e expulsão. 

i- XII - introduzir estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou irre-
gular: 

Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e, se o infrator for estrangeiro, expu!· 
são. 

XIII - fazer declaração faisa em processo · âe transformação de visto, de re· 
gistro, de alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de pas
saporte para estrangeiro, <daissez-passer», ou. quando exigido, visto de saída: 

Pena: reclusão de 1 Cuml a 5 (cincol anos e. se o infrator f_or estrangeiro, ex-
pulsão. 

XIV - infringir o disposto nos artigos 44 a 47: 

Pena: multa de 5 (cinco I a 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência. 

XV - infringir o disposto no artigo 26, § 1' ou 63: 

Pena: deportação e na reincidência, expulsão. 

XVI - infringir ou deixar de observar qualquer disposição desta Lei ou de seu 
Regulamento para a qual não seja cominada sanção especial: 

Pena: multa de 2 (duas) a 5 (cinco) .vez"s o Maio!: Valor_ d_e_Referênc~a.

Parágrafo único. As penalidades previstas no item XI, aplicam-se também 
aos diretores das entidades referidas no_j.t"'m I _d~ '!rtigo 106. 

Art. 125. As multas previstas neste Capitulo, nos casos de reincidência, pode
rão ter os respectivos valores aumentados do dobro ao quin~upl9. 

CAPíTULO II 

Do Procediment<> para Apuraçã.G das Infrações 

Art. 126. A infração punida com multa será apurada em processo adtninis· 
trativo que terá por base o respectivo auto, conforme se dispuser em Regulamento. 

Art. 127. No caso do artigo 124, itens XI a XIII, observar-se-à o Código de 
Processo Penal e, nos casos de deportação e expulsão, o disposto nos Titulas VII 
e vm desta Lei, respectivamente. 
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TíTULO XIII 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 128. Fica criado o Conselho Nacional d_e Imigração, vinculado ao Minis
tério do Trabalho, a quem cabcrâ., alêm das atribuições constantes desta Lei. orien
tar, coordenar e fiscalizar as atividades de imigração. 

~ 1" O Conselho Kacional de Imigração serã integrado por um representante 
<fo l\1inistêrio do Trabalho, qtie--o---preSidirã;-umao-!\-1inistério da Justiça, um do 
Ministério das Relações Exteriores, um do I\-linistêrio da Agricultura e .um do Mi
nistério da Saúde, nomeado pelo Presidente da R_epúb_lic_a, por indicação dos res-
pectivos :Ministros de Estado. --- - - ___ _-_ 

§ 2" A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional manterá urri 
observador JUnto ao Conselho Nacional de Imigração. 

§ 3° O Poder Executivo àisoorâ sobre a estrutura e o funcionamento do Con-
selho Nacional de Imigração. · 

Par:\grafo único. f Vetado). 

ATt. 129. O Podei Executivo fica autorizado a firmar acordos internacionais 
pelos quais, observado o principio da reciprocidade de tratamento. a brasileiros e 
respeitados a conveniência e os interesses- nadona:is~--e-stabeleçam-se as condições 
para a concessão, gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos estatuidos nesta Lei. 

Art. 130. Fica aprovada a Tabela de Emolumentos Consulares __ !: Taxas que 
inteira esta Lei. 

§ 1" Os valores das taxas incluídas na tabela terã'o reajustamento anual na 
mesma proporção do coeficiente do valor de referência_. 

~ 2° O :Ministro das Relações Exteriores fica autorizado a aprovar. med1ante 
Portaria, a revisão dos valores dos emolumentos consulares, tendo em conta a taxa 
de câmbio do cruzeiro-ouro com as principais moeda5: de livre convertibilidade. 

Art. 131. Fica o Ministro da Justiça autorizado a instituir modelo único de 
Cédula de Identidade para estrangeiro, portador de visto temporário ou permanen
te, a qual terã validade em· todo o territõrio brasileiro e substituirá as carteiras 
de identidade em vigor. 

Parâ.grafo único. Enquanto não for criada a cédula de que trata este artigo, 
continuarão válidas: 

I - as- Carteiras de Identidade emitidas com base no artigo 135 do Decreto n. 
3.010 (I), de 20 de agosto de 1938, bem como as certidões de que trata o § 2', .jo 
artigo 149, do mesmo Decreto, e 

II - as emitidas e as que o sejam, com base no Decreto-Lei n. 670 <'l, de 3 
de julho de 1969, e nos artigos 57, § 1', e 60, § 2', do Decreto n. 66.689 ( 3), de 11 
de junho de 1970. 

Art. 132. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar, com os Estados de que 
seja!D. nacionais oS -estrangeiros que estej_am__e_m __ sitJJ--ª--Ç_ã_o jl~gal no Brasil, acordos 
bilaterais por força dos quais tal situação seja regularizada, desde que: 

I - a regularização se ajuste às condições enumeradas no art_igq_l8, g_ 

.II - os estrangeiros beneficiado_s: 

a) hajam entrado no Brasil antes de 31 de dezembro de 1978; 

b) satisfaçam ?-s condições enumeradas no artigo 7•, e 

c) requeiram a regularização de sua situação no prazo improrrogável de 90 
(noventa) dias a contar da entrada em vigor do acordo. 

Parágrafo único. Nós acordos a que s_e_refere este_ a_r_tigo deverá constar ne
cessariamente contrapartida pela qual o Estado de que sejam nacionais ps estran
geiros beneficiados se comprometa a: 

I - controlar estritamente a emigração para o Brasil; 

II - arcar, em condições a serem ajt.tstadas~ com oscustos -de- transporte oriun
dos da deportação de seus -nacionais; 

III - prestar cooperação financeira_e __ t_éc_ni1!a_ ao ass_entamento, _ _na !orma_ do ___ _ 
artigo 18, dos seus nacionais que, em virtude do aqordo, tenham regularizado sua 
permanência no Brasíl. - -
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Art. 133. O estrangeiro que se encontre residindo no Brasil na condição pre
vista no artigo 26 do Deereto-Lei n. 941 (4 ), de 13 de outubro de 1969, deverá., para 
continuar a resiãir :no território brasileiro, requerer permanência ao órgão compe. 
tente do Ministério da Justiça dentro do prazo de 90 (noventa) dias lmprorrogã· 
veis, a contar da data da entrada em vigor desta Lei. 

Parágrafo único. Independerá da satisfação das exigências de carãter especial 
referidas no artigo 17 dest:a Lei a autorização a que alude este artigo. 

Art. 134. Se o estrangPi:to---tiver ingressado no Brasil até 20 de agosto de 
1938, data da entrada em vigor do Decreto n. 3.010, desde que --tenha ·mantidO reiil· 
dência continua no território brasileiro, a partir daquela data, e prove a qualifica· 
ção, inclusive a nacionalidade, pod<>rá requerer permanência ao órgão competente 
do Ministério da Justiça, observado o disposto no parágrafo único dó artigo anterior. 

Art. Í35. Aplica-se o disposto nesta Lei aos requerimentos de nat~zação 
em curso no Ministério da Justiça. 

Parágrafo único. Os certificados de naturalízação emitidos até a data da pu
blicação desta Lei serão entregues na forma prevista no Decreto-Lei n. 941, de 13 
de outubro de 1969, e no seu Regulamento, no Decreto n. 66.689, de-u de junho de 
1970, com as alterações introduzidas pela Lei n. 6.262 (5), de 18 de novembro de 1975. 

Art. 136. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente o Decreto-Lei n. 406 (6 ), de 4 de maio de 
1938; artigo 69 do Decreto-Lei n. 3.688 {7), de 3 de outubro de 1941; Decreto-Lei 
n. 5.101 ('I, de 17 de dezembro de 1942; Decreto-Lei n. 7.967 (9), de 18 de setembro 
de 1945; Decreto-Lei n. 417 (lO), de 10 .de j_a'!eiro de1969; _D_<l<Or~to-LeLn._S-11, de 
13 de outubro de 1969; artigo 2' da -Lei n:5. 709 (H), de 7 de outubro de 1971, e Lei. 
n. 6.262, de 18 de novembro de 1975. 

João Figueiredo - Presidente da República. 
Ibrahim Abi·Ackel. 
R. S. Guerreiro. 
Angelo Arnaury Stábile. 
Murillo Macedo. 
Waldyr Mendes A.rcoverde. 
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<li 1.~"- Fed .. Hl39. p:i~. 33•1: <2) 19G9. pfl.g.-941: {3) 1970, pág~ 505: (4) 1969, pág. 1.469: (5) 
] !175. pág' 709. 

I - Emolumentos Consul.:u'es 

ANEXO A LEI N. 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 

TABELA DE E~IOLUl'tlENTOS E TAXAS 

(Artigo ISO da Lei n. 6.815, de 19 de ac-osto de 1980) 

- Pedido de passaporte para es~ro CKI clafAez..pu.en: OS 500.00 (qai. 
nhentos <:ruzeirosl. 

- Concessio de pu:s.aporte e daissez·pa.ssen para -estrangeiro: Cr$15,00 {quin· 
%e cruzelrosJ ouro, 

- Pedido de retifica~ de ~1011 DO rqiaro de- atraztceiro: CrS 
600.00 <seiseentos c:uzeiroS). 

- Vlsto em passaporte estrangeire: 

ai visto de trânsito: CrS 5,00 (cinco cruzeiros) ouro. 
b) visto de turista: Cr$ 5,00 (cinco auzeiros} ouro. 
el visto temporário: CrS 10.00 <dez cruzeiros) ouro. 
d) visto pconnanecte: Cr$ 10.00 fde:t cru:zeircsl oure. 

II- Taxas 

- Pe<lido de visto de satda: Cr$ 300,00 {trezentos cruzeiros/. 
- ~lrlo de tt.ans!ormar;:ão de visto: Cr$ 4.000.00 (quatro mil cruze1rosl. 
- Pcdit:o de prorrogação de prazo de estada do titular de visto de turista ou 

- Pedido de .registro tMnporirlo ou pe:rmanecate: OS QJOJJO •~a. enr
zeiros). 

- Pedido dê restabelecimento de rqtstto tempodrio ou permanente: CrS 
l.OOO,OO (bum mil c:naeiros1. 

- Pedido ele registro de $0deda~: Cr$ 2.000.00 (dob: mJI ~rar.t. 
- Pedido d~ naturalizar;5o: CrS 1.000.00 <hum mll cnszeh-wl. 
- Pedido de ccrtid:i.o: CrS 600,00 Csei.samt(l;!. Cf'UZI!!In:.) pcK" ato a certificar. 
- Pedido de visto em contrato de trabalho: CrS 2.0110,00 ldois mU C!"trlldroo: 1, 

- Emissão de docu:rumto de tdentldaôe lartlso 33): 1• via Cr$ 600.00 (sefsc:m. 
t<.>s cruuiros J; outras vias CrS 900,00 (no~ tos c:ruu!lros I, 

tem.por.n1o: Cr$ 2.000.00 (dois mil cruzeirosl. 
- Pédido de reconsfderar;;~o de desp&cbo e recunro: o dobcoo da taxa devida DO 

pedido in1cial. 

H)) Lc~. Fed .. 1938. pág. 162: C7) 1941, Supl.; C8) 1942. pãg. 566; (9} 1945. pig, 497: (10) 19G9. 
pcl.g, 35; 1) ( ·1971. pã.g-. 1.301. 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e de Relações Exteriores e Defesa Nac:ional) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 17, DE 1997 
(N2 1.435196, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a doar 
estoques públicos de alimentos, nas con
dições que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 n Rca o Poder Executivo autorizado a doar, 

em partes, estoques públicos de alimentos, aos gover
n03 de Angola, de Cü:Ja, de Moçambique e da Namí
bia, até o montante de vinte mil toneladas para cada 
um desses países, mediante proposta conjunta dos 
Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Agri
cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e da 
Càsa Civil da Presidência da .República. 

Art. 2º A proposta de que trata o artigo anterior 
~erá instruída com informação relativa à localização, 
a safra e às condições de qualidade do produto. 

Parágrafo único. Visando ao bom desempenho 
da gerência dos estoques, serão doados, preferen
cialmente, os produtos com maior risco de perda de 
qualidade, cabendo à Conab efetuar a reclassifica
ção por ocasião da !avratura do termo de entrega. 

Art. 3º As despesas relativas ao transporte dos 
produtos doados, ao porto em que forem colocados 
à disposição dos governos interessados até seu 
destino final, correrão à conta destes. 

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM Nº 28, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termo do art. 61 da Constituição Federal, 
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado das Relações Exterio
res e da Agricultura, do Abastecimento e da Refor
ma Agrária, texto do projeto de lei que "Autoriza 
Executivo a doar estoque públicos de alimentos, nas 
condições que menciona•. 

Brasília, '10 de janeiro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N2 120-MRE 
.Em 9 de janeiro de 1996 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 20-MRE, DE 9 DE 
JANEIRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Temos a honra de submeter a apreciação de 

Vossa Excelência projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a doar, aos Governos de Angola, de Mo-

çambique e da Namíbia, estoques públicos de ali
mentos, até o montante de dez mil toneladas nas 
condições que menciona. 

Trata-se de medida que, se por um lado se 
coaduna com os princípios que norteiam o Governo 
de Vossa Excelência, por outro busca amenizar a 
freqüente dificuldade de abastecimento interno por 
que passam aqueles Países. 

De se registrar, ainda, as relações desenvolvidas 
pelo País com aqueles Governos, além da singular si
tuação de nossos estoques reguladores, o que viabili
za a doação de que se cogita sem qualquer reflexo 
nos produtos armazenados e principalmente, nas cam
panhas de distribuição de alimentos as populações ca
rentes, no âmbito do Programa Comunidade Solidária 

Por último, é importante consignar que o proje
to de lei prevê a doação, preferencialmente, de pro
dutos com maior risco de perda de qualidade, muitas 
vezes impróprios para comercialização. 

Respeitosamente, Luiz Felipe Palmeira Lam
preia. Ministro de Estado das Relações Exteriores -
José Eduardo de Andrade V"leira, Ministro de Estado 
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 

PROJETO ORIGINAL 

Autoriza o Poder Executivo a doar 
_ _ _ ~toqu~ públicos de alimentos, nas con

dições que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
-- --- -Art. _1 2 R<::<i o PQ!:Ier ExE!Cutivo autQrizado a 

doar estoques pÚblicOS de alimentos, até-o montante 
de dez mil toneladas, aos Governos de Angola, de 
Moçambique e da Namíbia, mediante proposta con
junta dos Ministros de Estado das Relações Exterio
res, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária e da Casa Civil da Presidência da República. 

Art. 22.A proposta de que trata o artigo anterior 
será instruída com informação relativa a localização, 
a safra e as condições de qualidade do produto. 

Parágrafo único. Visando ao bom desempenho 
de gerência dos estoques, serão doados, preferen
cialmente, os produtos com maior risco de perda de 
qualidade, cabendo à Conab efetuar a reclassifica
ção por ocasião da lavratura do termo de entrega. 

Art. 32 As despesas relativas ao transporte dos 
produtos doados, ao porto em que colocados a dis
posição dos governos interessados até seu destino 
final, correrão à conta destes. 

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

Brasília, 

(Às Comissões de Assuntos Econômicos 
e de RelaçõeS ExieriOies e bete5a Nacional.) 
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PARECERES 

PARECER N2104, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre a Mensagem n2 64, de 1997 (n2 
172, de 13 de fevereiro de 1997, na ori
gem) do Senhor Presidente da República, 
qr.:e encaminha pedido de aut-:nização 
para contratação de operação de crédito 
externo, com a garantia da República Fe
derativa do Brasil, entre o Governo do 
Estado da Bahia e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD (Banco Mundial), no valor de até 
US$100,000,000.00 (cem milhões de dóla
res norte-americanos), equivalentes a 
R$103.900.000,00 (cento e três milhões e 
novecentos mil reais), em 31 de dezem
bro de 1996, cujos recursos serão desti· 
nados ao financiamento parcial do proje
to de gerenciamento da infra-estrutura 
municipal da Bahia, no âmbito do Progra
ma de Desenvolvimento Urbano Regional 
-PRODUR. 

Relator: Senador Waldeck Omelas 

1- Relatório 

Vem a esta Comissão de Assuntos Económi
cos a Mensagem n2 64, de 1997 {Mensagem n2 172, 
de 13 de fevereiro de 1997, na origem), do Senhor 
Presidente da República; que encaminha pedido de 
autorização para contratação de operação de crédito 
externo, com a garantia da República Federativa do 
Brasil, entre o Governo do Estado da Bahia e o Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD (Banco Mundial), no valo.r de até 
US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte
americanos), equivalente a R$103.900.000,00 (cen
to e três milhões e novecentos mil reais), em 31 de 
dezembro de 1996. 

Destina-se a operação sob exame ao financia
mento parcial do projeto de gerenciamento e desen
volvimento da infra-estrutura municipal da Bahia -
PRODUR, no qual está prevista a aplicação de re
cursos totais da ordem de US$200 milhões, sendo 
US$100 milhões referentes à contrapartida do Esta
do da Bahia e municípios participantes do projeto. 
Conforme Ofício n2 231/96 do Governador da Bahia 
ao Presidente do Senado Federal os recursos serão 
aplicados em projetas de modernização administrati
va, planejamento urbano, capacitação de recursos 
humanos, habitação, saneamento básico, abasteci-

mento, manutenção urbana e controle do meio am
biente no período de cinco anos. 

O Parecer DEDIP/DIARE-97/186, do Banco 
Central, constatou que a operação enquadra-se as 
disposições da Resolução n2 69/95, do Senado Fe
deral, que rege a matéria, tendo sido anexada à soli
citação os documentos exigidos por essa norma. 

São as seguintes as características da operação: 
a) valor pretendido: US$100.000.000,00 (cem 

milhões de dólares norte-americanos), equivalentes 
a R$103.900.000,00 (cento e três milhões e nove
centos mil reais), a preços de 31-12-96; 

b) garantidor: República Federativa do BrasiL 
c) juros: 0,5% a.a. acima da taxa eqüivalente 

ao custo dos "Qualified Borrowings• cotados no se
mestre precedente ao período de juros a iniciar, inci
dentes sobre o saldo devedor do principal, a partir 
da data de cada desembolso; 

d) commitment charge: 0,75% a.a. sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir de 60 
dias da assinatura do contrato; 

e) destinação dos recursos: financiamento par
cial da execução do Programa de Desenvolvimento 

. Urbano Regional- PRODUR; 
f) condições de pagamento: 
-do principal- em 20 (vinte) parcelas semes

trais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 
em 15-7-2002 e a última em 15-1-2012; 

-dos juros- semestralmente vencidos em 15-
1 e 15-7 de cada ano; 

- da commitment charge - semestralmente 
vencida, em 15-1 e 15-7 de cada ano. · 

Observação: as datas estipuladas para paga
mento poderão ser prorrogadas para manter correla
ção com a efetiva data de assinatura do contrato. 

O parecer do Banco Central, emitido em con
formidade com o disposto no art. 13 da Resolução n2 
69/95, concluiu que a operação está enquadrada 
nos limites de endividamento estabelecidos nessa 
norma, ressaltando, ainda, que o Departamento de 
Capitais Estrangeiros- FIRCE, do Banco Central, 
credenciou a operação, conforme o Expediente FIR
CE/DIAUT/SUCRE-97/022, de 21-2-97, evidencian
do que atende à política de captação de recursos 
externos do País. 

No que tange à garantia da união, a Exposição 
de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda (em n2 

51, de 7-2-97) ressaltou que a Secretaria do Tesou
ro Nacional, através do Parecer STN/COREF/DIREF 
n2 520, de 20 de dezembro de 1996, prestou todas 
as informações devidas sobre as finanças externas 
da União, bein como analisou as informações refe
rentes ao mutuário. Esclareceu, ainda, estar a oferta 
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de garantia contida nos limites de endividamento fi
xados pela Resolução n2 96 de 15 de dezembro de 
1989, do Senado Federal, restabelecida pela Reso
lução n2 17 de 5 de junho de 1992. Adicionalmente, 
a Procuradoria da Fazenda Nacional pronunciou-se 
favoravelmente quanto à legalidade da ·operação, 
mediante Parecer PGFNICOF n°155/97. 

É digno de nota que, no contrato de contraga
rantia a ser firmado entre a União, o Estado da Ba
hia, o Banco do Estado da Bahia e o Banco do Brasil 
SA aquela Unidade Federativa vinculará as cotas de 
repartição constitucional das receitas tributárias es
tabelecidas nos arts. 157 e 159, completadas porre
cursos próprios, nos termos do art. 157, inciso IV, to
dos da Constituição Federal e, ainda, outras garan
tias em direito admitidas, nos termos da Lei Estadual 
n• 6.862, de 7-6-95. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

A operação de crédito externo pretendida pelo 
Governo do Estado da Bahia destina-se à aplicação 
em projetas de modernização administrativa, plane
jamanta urbano, capacitação de recursos humanos, 
habitação, saneamento básico, manutenção e con
trole do meio ambiente, no período de cinco anos. 
Como justificativa, o Governo do Estado da Bahia 
aponta que, nas últimas décadas, este Estado vem 
experimentando expressivas taxas de urbanização, 
fenômeno, em grande parte, decorrente de fortes 
movimentos migratórios da população rural para as 
cidades, acarrentando para estas sérios problemas 
de infra-estrutura e oferta de serviços sociais bási
cos. Este quadro impõe a necessidade de execução 
do programa cotado, visando evitar o estrangula
mento do atendimento à população. 

Ao evidente mérito da proposição em tela, é 
importante enfatizar que a operação de crédito ex
temo foi julgada por diversos órgãos do Governo Fe
deral como merecedora da garantia da União e o 
Estado da Bahia capaz de honrar os compromissos 
dela decorrentes. 

Pelo exposto, somos de parecer favorável à 
concessão de autorização para que o Estado da Ba
hia possa contratar operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, jun
to ao Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD (Banco Mundial) no valor de 
até US$100.000.000,00 (cem m\lhões de dólares 
norte-americanos) eqüivalentes a R$103.900.000,00 
(cento e três milhões e novecentos mil reais), apre
ços de 31-12-96, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45, DE 1997 

Autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a contratar operação de crédito ex
terno, com a garantia da República Federa-

tiva' do Brasil, junto ao Banco internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimen
to - BIRD {Banco Mundial), no valor de 
até US$100.000.000,00 (cem milhões de 
dólares norte-americanos), eqüivalentes 
a R$103.900.000.00 (cento e três milhões 
e novecentos mil reais), em 31 de dezem· 
bro de 1996, cujos recursos serão desti
nados ao financiamento parcial do proje
to de gerenciamento da infra-estrutura 
municipal da Bahia, no âmbito do Pro
grama de Desenvolvimento Urbano Re
gional- PRODUR. 

Art. 12 É o Governo do Estado da Bahia autori
zado, nos termos da Resolução n2 69/95, a contratar 
-operaÇão deni:rêaito externo Jillito-ao Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor de até US$100.000.000,00 (cem mi
lhões de dólares norte-americanos), equivalentes a 
AS103.900.000,00 (cento e três milhões e novecen
tos mil reais), em 31 de dezembro de 1996. 

Parágrafo único. Os recursos de que trata o 
caput deste artigo serão destinados ao financiamen
to parcial do projeto de gerenciamento e desenvolvi
mento da infra-estrutura municipal da Bahia, no âm
bito do Programa de Desenvolvimento Urbano Re
gional- PRODU R. 

Art. 22 É a União autorizada, nos termos da re
solução nº 96/89, a conceder garantia à operação de 
crédito de que trata o art. 12• 

Art. 32 A operação de crédito externo terá as 
seguintes características: 

a) valor pretendido: US$100.000.000,00 (cem 
milhões de dólares norte-americanos), equivalentes 
a R$103.900.000,00 (cento e três milhões e nove
centos mil reais), a preços de 31-12-96; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente 

ao custo dos 'Qualified Borrowings' cotados no se
mestres precedente ao período de juros a iniciar, in
cidentes sobre o saldo do principal, a partir da data 
de cada desembolso: 

d) commitment charge: 0,75% aa sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir de 60 
dias da assinatura do contrato; 

e) destinação dos recursos: financiamento par
cial da execução do Programa de Desenvolvimento 
Urbano Regional - PRODUR; 

f) condições de pagamento: 
- do principal- em 20 (vinte) parcelas semes

trais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 
em 15-7-2002 e a última em 15-1-2012; 
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- dos juros- semestralmente vencidos em 15-
1 e 15-7 de cada ano. 

- da •commitment charge" - semestralmente 
vencida, em 15-1 e 15-7 de cada ano. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para repa
gamento poderão ser prorrogadas para manter corre
lação com a efetiva dàta de assinatura do contrato. 

Art. 42 O prazo para o exercício da presente 
autorização é de quinhentos e quarenta dias, conta
dos a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
da sua publicação. 

Sala da Comissão, 3 de abril de 1997.- José 
Serra: Presidente - Waldeck Omelas: Relator -
Carlos Bezerra - Fernando Bezerra - Esperidião 
Amin - Osmar Dias - Bello Parga - Lúdio Coelho 
- Vilson Kleinübing - Ramez Tebet - Jefferson 
Peres- Elcio Alvare:;- Lauro Campos (vencido)
Gerson Camata - Jonas Pinheiro - Ney Suassu
na- Levy Dias. 

PARECER N2105, DE 1997 

Da Comissão ele Assuntos Econômi
cos sobre a Mensagem Presidencial n2 76, 
de 1997 (Mensagem n2 294, ele 12-3-97, na 
origem), solicitando autorização do Sena
do Federal para contratar operação de cré
dito externo, no valor em ienes, equivalen
te a até US$300,000,000.00 (trezentos mi
lhões ele dólares norte-americanos). ele 
principal, entre a República Federativa do 
Brasil e The Export lmport Bank of Japan -
JEXIM, destinada a financiar o Programa 
de Crédito Multisetorial. • 

Relator: Senador Ramez Tebet 

1- Relatório 

1. Com a Mensagem n2 76, de 1997, o Sr. Presi
dente da República solicita a competente autorização 
do Senado Federal para que a União possa conceder 
garantia ao empréstimo de até US$300.000.000,00 (tre
zentos rrulhões de dólares), de principal, que o The Ex
port lmport Bank of Japan concederá ao Banco Nacional 
de DesenvoMmento Econômico e Social. 

2. Os recursos provenientes da operação desti
nar-se-ão a financiar o Programa de Crédito Multiseto
rial daquele Banco. Conforme informa a STN (fls. 13), 
o programa "objetiva o desenvolvimento produtivo bra
sileiro, mediante financiamento de projetas destinados 
à instalação, ampliação, modernização e diversificação 
de empresas, com vistas à aquisição de máquinas, 

equipamentos, serviçOs, assim como capital de giro 
necessário à execução dos projetes ... • 

3. A contragarantia do BNDES à União, com o ob
jetivo de ressarcir o Tesouro Nacional por eventual de
sembolso que venha a fazer, consistirá de 'ações do 
Banco do Brasil SIA e da Petróleo Brasileiro SA - PE
TROBRÁS, de propriedade da BNDES Participações 
SIA - BNDESPAR, subsidiária integral do BNDES', 
conforme Exposição de Motivos n2 114/MF, de 11 de 
março de 1997, do Sr. Ministro da Fazenda (fls. 4 e 5 
do processo). 

- 4. Conforme consta do processo, o empréstimo 
será realizado nas seguintes condições: 

mutuário: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social- BNDES; 

garantidora: República Federativa do Brasil; 
mutuante: the Export lmport Bank of Japan -

JEXIM; 
pedkb: Forrrulado pelo Presidente do BNEDS (f. 3); 
valor: equivalente, em ienes, a até 

US$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares nor
te-americanos), de principal, em duas tranches, a sa
ber: Tranche A:. US$210,000,000.00 (duzentos e dez 
milhões de dólares norte-americanos), alocados direta
mente pelo JEXIM; e Tranche B: US$90,000,000.00 
(noventa milhões de dólares norte-americanos), aloca
dos por instituições financeiras privadas japonesas; 

finalidade: financiar o Programa de Crédito 
Multisetorial; 

O contrato terá as seguintes condições finan-
ceiras: 

prazo total: vinte anos; 
carência: quatro e meio anos; 
juros: a maior taxa que prevalecer na data em 

que cada desembolso ocorrer, entre: (i) Japanese 
Long-Term Prime Lending Rate e (ii) Fiscal lnves
tment and Loans Program Rate, acrescida de 0,2%; 

comissão de crédito: 0,25% (vinte e cinco cen
tésimos por cento) ao ano sobre a parcela não utili
zada do financiamento, contados da data de efetiva
ção do contrato; 

taxa de administração (IDB FEE): 0,1% do va
lor do financiamento; 

despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 
Y4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil ienes); 

juros de mora: 1% aa acima da taxa operacional; 
Condições de pagamento: 
do principal: em 32 parcelas semestrais, con

secutivas e iguais, vencendo-se a primeira, seis me
ses após a data prevista para o último desembolso; 

dos juros: semestralmente vencidos; 
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da "commitment charge•: semestralmente ven
cida, sendo a primeira parcela após a emissão do 
Certificado de Autorização; - -- - - __ . - ---

da taxa de administração: a primeira parcela 
após a emissão do Certificado de Autorização; a se
gunda 12 (doze) meses após a data do primeiro de
sembolso; e a última 24 (vinte e quatro) meses após 
a data do primeiro desembolso; 

das despesas gerais: após a emissão do Certi
ficado de Autorização, mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira. 

11- Sobre o mérito 

1. A presente operação de crédito, cujo tomador 
é o BNDES, tem por finalidade a obtenção de recursos 
para financiar o Programa de Crédito MuHisetorial, 
executado pelo referido banco mediante repasse de 
recursos às empresas do setor privado brasileiro, com 
vistas à modernização de nosso parque produtivo. 

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o Pro
grama prevê desembolsos de US$600 milhões, nos pró
ximos 4 anos (1997-2000), sendo US$300 milhões pro
venientes de recursos do JEXIM e o restante do BID. 

2. A União prestará garantia à operação e conta
rá com a contragarantia do BNDES, de forma que o 
Tesouro Nacional fique protegido de eventuais ressar
cimentos que seja obrigado a fazer para honrar o con
trato. Segundo estimativas da STN, às fls. 17 do pro
cesso, considerando-se o custo total estimado do em
préstimo e o percentual de 30"/o a título de reserva, o 
valor das ações a serem caucionadas pelo BNDES 
como contragarantia deverá totalizar US$502,8 milhões. 

3. A operação de crédito foi credenciada pelo 
Banco Central do BrasiL Conforme Pareceres da Se
cretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, ~varáveis à ~ção e <[~neXOS 
ao processado, o Projeto consta do Plano Plurianual 
da União para 1996-99 e, segundo a Secretaria de 
Controle das Empresas Estatais (MPO/SEST), do Pro
grama de Dispêndios Globais (PDG) do BNDES para 
1997. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional in
forma, também, que a minuta contratual satisfaz a le
gislação brasileira, tendo sido observado o disposto no 
art 5º da Res. nº 96189, do Senado. 

4. O Senado Federal, no exercício de sua com
petência privativa, conforme determina os incisos V 
e VIl do art. 52 da Constituição Federal, estabeleceu 
os limites, as condições e a instrução processual 
dos pedidos de autorização para operações de cré
dito internas e externas da União, conforme Resolu
ção nº 96/89, restabelecida pela Resolução n2 17/92. 

5. Ressalte-se que os limites de endividamento 
estatieleeídos -J)elo Senado Federal não se ap!ica.m 
às instituições financeiras oficiais, conforme art. 13 
da Res. 96/89. Nesse pleito aplica-se, todavia, os re
feridos limites à União pelo oferecimento de garantia 
à operação e, conforme Parecer da STN, 'há mar
gem n9s limites de endividamento da União, para a 
concessão da presente garantia, previstos nos arts. 
2º, 32 e 42 da Res. nº 96189" (ffs. 16 do processos). 

Conforme o § 9º do art 32, da Res. 96189, a 
adimplência junto à União e oferecimento de·contraga
rantia em valor sufiCiente para eventual ressarcimento 
do Tesouro Nacional são exigências que devem ser 
cumpridas pelo tomador. A adimplência do BNDES 
está firmado no parecer da STN (fls. 16 do processo) e 
a contragarantia parece-nos satisfazer as normas do 
Senado, conforme exposto no item 2 deste Relatório. 

6. O valor total da operação, considerando-se 
os dispêndios com o retomo do capital, juros e en
cargos, conforme estimativas constantes do proces
so em exame, fls. 19 e 20 do processo, deverá totali
zar US$386.805.909,00. Para o cálculo, considerou
se como taxa de juros, a Japanese Long-Term Pri
me Lending rate de 2.7% ao ano, o custo financeiro 
efetivo de 2.84% ao ano, o prazo de carência de 4 
anos e meio e o prazo de retomo de 36 semestres. 
Ou seja, um custo financeiro total estimado em apro
ximadamente US$86.8 milhões, distribuídos ao lon
go de 20 anos e meio, a uma taxa de juros abaixo 
dos valores praticados no mercado internacional. 
Como se sabe, os recentes empréstimos de institui
ções muHilaterais ao Brasil - a exemplo do BID e 
BIRD - têm sido realizados a taxas de juros efetivas 
da ordem de 7 a 8% ao ano. 

7. O Sr. Ministro da Fazenda, nos itens 5 e 6 de 
sua Exposição de Motivos anexa à presente Mensa
gem Presidencial, destaca para a apreciação do Sena
do, a matéria relativa ao ressarcimento de despesas 
de viagens e diárias incorridas pelo credor, porquanto 
a 'Tendo em vista que a redução final da cláusula dis
pões sobre ressarcimento de 'despesas gerais', não 
prevendo claramente despesas com viagens e diárias, 
somente seriam ressarcidas quando revestidas de in
teresse mútuo ••. • (rtem 7 do Parecer da PGFN repro
duzido no item 6 da Exposição de Motivos). 

Como se sabe, a Resolução n2 82/90, ao dis
por sobre as condições para a renegociação da dívi
da externa brasileira, estabeleceu art. 42• inciso 11, 
que os contratos relativos a operações de crédito in
terno e externo da União ou suas autarquias não po
derão conter cláusula que preveja • •.. o ressarcimento, 
pela União ou por suas autarquias, de despesas incorri-
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das pelos credores com viagens, hospedagem ou servi
ços técnicos ou jurídicos de seu exclusivo interesse'. 

Em nosso entendimento, não se trata de carac
terizar tais dispêndios como 'despesas gerais' em 
cláusula contratual e, desse modo solucionar indire
tamente a questão surgida. Deve-se argumentar, 
sim, que a Resolução nº 82, de 1990, foi concebida 
para estabelecer parâmetros e condições para a re
negociação da dívida externa e, no momento, esta
mos tratando de uma operação externa corrente e 
que, com certeza, envolvem despesas incorridas por 
uma das partes, mas que revestem-se de interesse 
dàs partes. Adicione-se a justifi~tiva do Sr. Ministro 
da Fazenda de que o Exim Bank do Japão 'alegou 
não possuir estrutura organizacional e fundos para a 
realização dessas despesas', conforme item 5 da 
Exposição de Motivos acima referida. 

Isto posto, valemo-nos de interpretação restritiva 
da norma Ou seja, a menos que haja uma redefinição 
do Senado sobre está matéria, não há dúvida de que o 
ressarcimento pela União ou autarquia, em operações 
de crédito externo -entre as quais a concessão de ga
rantia, por definição da Res. nº 96189 - não abriga tais 
despesas quando incorridas pelo interesse exclusivo do 
credor, à luz do citadc inciso 11 do art 42 da Res. 82190. 

8. Em suma, a garantia a ser concedida pela 
União, conforme pleito do Sr. Presidente da República, 
está consoante o disposto no art 52, V, da Constitui
ção Federal e a matéria está disciplinada pela Res. nº 
96, de 1989, do Senado Federal. A contragarantia que 
o Bndes oferecerá à União deverá ser em valor sufi
ciente para ressarcir eventual desembolso que o Te
souro Nacional venha a fazer na vigência do contrato. 

III- Voto 

O exame do pedido de autorização sob exame 
leva-nos à conclusão de que estão satisfeitas as 
normas constitucionais e as exigências estabeleci
das pela Resolução nº 96/89, Senado Federal. Des
sa forma, concluímos o nosso Parecer pela aprova
ção do pleito, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 46, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia à operação de 
crédito externo no valor em ienes equiva
lentes a até US$300.000.000,00 (trezentos 
milhões de dólares norte-americanos), de 
principal, entre o The Export lmport Bank 
of Japan - JEXIM e o Banco Nacinal de 
Desenvolvimento Econômico e Social. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° É a República Federativa do Brasil autori
zada, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, resta
belecida pela Resolução nº 17, de 1992, do Senado 
Federal, a conceder garantia à operação de crédito ex
temo, no valor em ienes equivalentes a até 
US$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares nor
te-americanos), de principal, entre o The Export lmport 
Bank of Japan- JEXIM e o Banco Nacional de Desen
volvimento Económico e Social. 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da 
operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinar-se-ão ao financiamento do Programa de 
Crédito Multisetorial. 

Art 22 As condições financeiras básicas da ope
ração referida no artigo anterior são as seguintes: 

mutuário: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social- BNDES; · 

garantidora: República Federativa do Brasil; 
mutuante: Thé Export lmport Bank of Japan -

JEXIM; 
pedido: Formulado pelo Presidente do BNDES (f.3); 
valor: equivalente, em ienes, a até 

US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares nor
te-americanos), de principal, em duas tranches, a saber. 
Tranche A: US$210,000,000.00 (duzentos e dez milhõ
es de dólares norte-americanos), alocados diretarnente 
pela Jexim; e Tranche B: US$90,000,000.00 (noventa 
milhões de dólares norte-americanos), alocados por ins
tituições financeiras privadas japonesas; 

finalidade: financiar o Programa de Crédito 
Multisetorial. 

O contrato terá as seguintes condições finan-
ceiras: 

prazo total: vinte anos; 
carência: quatro e meio anos; 
juros: a maior taxa que prevalecer na data em 

que cada desembolso ocorrer, entre: (Q Japanese 
Long-Term Prime Lending Rate e (ii) Fiscal lnves
tment and Loans Program Rate, acrescida de 0,2%; 

comissão de crédito: 0,25% (vinte e cinco cen
tésimos por cento) ao ano sobre a parcela não utili
zada do financiamento, contados da data de efetiva
ção do contrato; 

taxa de administração (IDB FEE): 0,1% do va
lor do financiamento; 

despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 
Y 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil ienes); 

juros de mora: 1% aa acima da taxa operacional; 
do principal: em 32 parcelas semestrais, con

secutivas e iguais, vencendo-se a primeira seis me
ses após a data prevista para o último desembolso. 

Condições de pagamento: 
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dos juros: semestralmente vencidos; 
da •commitment charge•: semestralmente ven

cida, sendo a primeira parcela após a emissão do 
Certificado de Autorização; 

da taxa de administração: a primeira parcela 
após a emissão do Certificado de Autorização; a se
gunda 12 (doze) meses após a data do primeiro d?
sembolso; e a última 24 (vinte e quatro) meses apos 
a data do primeiro desembolso; 

das despesas gerais: após a emissão do Certifi
cado de Autorização, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no exte
rior que só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Parágrafo único. Não poderão ser ressarcidas 
despesas incorridas pelo credor relativas a viagens 
e diárias, serviços técnicos ou jurídicos ligados à 
presente operação de crédito, quando revestidas de 
seu interesse exclusivo. 

Art. 32 A contrapartida do BNDES à União na 
operação referida nesta resolução consistirá da dação 
de ações do Banco do Brasil S.A. e da Petróleo Brasi
leiro S.A. - PETROBRÁS, de propriedade do BNDES 
Participações SA - BNDESPAR, subsidiária integral 
do BNDES, em valor sufiCiente para ressarcir o Tesou
ro Nacional por eventual desembolso que venha a fa
zer para honrar o contrato celebrado nos termos auto
rizados por esta resolução. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias, contado a partir da data de 
sua publicação. 

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

Sala das Comissões, 3 de abn1 de 1997.- José 
Serra, Presidente - Ramez Tebet, Relator- Vilson Klei
núbing - Fernando Bezerra - Ney Suassuna - Eduar
do Suplicy - Beni Veras - Elcio Alvares - Esperidião 
Amin- Levy Dias- Gerson Camata-C3rlos Bezerra
Jeffelson Peres-Waldeck Omelas- 8ello Parga. 

PARECER Nº 106, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 110, de 1996 (nº320 
na Cãmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo-Quadro sobre "Coopera
ção nos Usos Pacíficos do Espaço :=:~~e
rior", celebrado entre o Governo ·. 
pública Federativa do Brasil e c Go· 
dos Estados Unidos da ,f,méricr:. ;;!m : 
sília, em 1º de março de 1996. 

Relator: Senador Bernardo Cab.i'l 

I - Relatório 

Com apoio no artigo 49, inciso !, da Constitui
ção Federal, o Senhor Presidente da República sub
meteu à consideração do Congresso Nacional o tex
to do Acordo-Quadro sobre a "Cooperação nos Usos 
Pacíficos do Espaço Exterior", celebrado entre os 
Governos do Brasil e dos Estados Unidos da Améri
ca, em Brasília, em 1 º de março de 1996. 

2. Quando da sua regular tramitação na Câmara 
dos Deputados, a matéria obteve aprovação unânime 
das Comissões de Relações Exteriores, de Constituição 
e Justiça e de Redação e de Defesa Nacional, esta com 
parecer do Deputado Elton Rohnelt, designado pela 
Mesa, em substituição à Comissão de Defesa Nacional. 
Votado e aprovado, o projeto respectivo veio ao Senado 
Federal, para exame e emissão do competente parecer. 

É o relatório. 

11 - Voto elo Relator 

3. De conformidade com o dispositivo constitu
cional concernente, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do "Acordo-Quadro so
bre a Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço 
Exterior, celebrado entre o Governo da República do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, 
feito em Brasília, em 12 de março de 1996. 

4. O presente ato institucional, estabelecendo 
entre os dois países cooperação nos usos pacíficos 
do espaço exterior, encenra um conjunto ~e _atos e 
providências recíproCaS -cõnceméntes; Ob]etivando 
alcançar os melhores resultados técnico-científicos 
numa área reconhecidamente sensível e de elevada 
tecnologia. Para tanto, adota uma sé~: de indica?~
es, sempre visando a mais estreita umao de proposl
tos ali acordados. Assim, alude o Acordo-Quadro 
(artigo 11) ao intercâmbio de dados científicos e às 
atividades conjuntas de pesquisas conjuntas em 
múltiplas áreas (astrofísica, espacial, planetária, 
etc.) com a sua implementação por meios técnicos 
variados. O artigo IV prevê troca de consultas para a 
revisão de programas, quando esta se fizer neces
sária. O artigo V trata das responsabilidades recípro
cas de custeio para os programas de cooperação 
dentro do acordo, tudo de conformidade "com a res
pectiva lei e regulamentos de cada par,e. contratan
te .. .". O artigo VI esclarece que o aludido acordo 
"não prejudicará os atos de cooperação d_e qu_alquer 
das Partes" com outros Estados e orgamzaçoes In
ternacionais. O artigo VIII trata da evidente reciproci
dade que deve existir nos aspectos materiais do acor
lc, ;~,;acionados com éntrada-e-saída de equipamentos 
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necessários, facilitação de documentação adequada 
para entrada/saída de nacionais da outra parte con
tratante e autorizações de sobrevôo, quando este se 
fizer necessário. O artigo XI observa a 'assunção de 
responsabilidade' entre as partes contratantes por res
pectivas perdas e danos, com a finalidade de 'fomentar a 
participação na exploração, investimento e a1ividades 
científicas espaciais, .. .", de acordo cOm a Convenção so
bre Responsabilidade Internacional por Danos Causados 
por Objetos Espaciais, de 29 de rnaJÇO de 1972. 

5. A parte adjetiva de acordo - emendas ao 
texto, prazo de permanência em vigor do acordo e 
sua prorrogação, denúncia, etc., estão de conformi
dade com os atas praticados para a espécie. 

Em face do exposto somos pela aprovação, na 
íntegra, do 'Acordo-Quadro entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
dos Unidos da América, sobre a Cooperação nos 
Usos Pacíficos do Espaço Exterior, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo n2 110, de 1996, 
oriundo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 12 de abril de 1997. -
José Sarney, Presidente - Bernardo Cabral, Rela
tor - José Bianco - Abdias Nascimento - Romeu 
Tuma - Carlos Wilson - Humberto Lucena -José 
Alves- Joel de Hollanda- Casildo Maldaner. 

PARECER N2 107, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De
creto Legislativo n2 12, de 1997 (n2 297196, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova o 
texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação 
em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tec
nologia Espaciais, celebrado entre o G~ 
vemo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Argentina, em 
Buenos Aires, em 9 de abril de 1~.· 

Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

O Projeto de Decreto Legislativo n2 12, de 1997 
{n2 297, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação 
em Aplicações Pacífic<;~s de Ciência e Tecnologia Es
paciais, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Argentina, 
em Buenos Aires, em 9 de abril de 1994", foi distribuí
do a esta Comissão, em obediência ao art. 103, I, do 
Regimento Interno, em 28 de janeiro de 1997. 

O projeto em tela trata de acordo celebrado en
tre o Brasil e a Argentina, para viger por dez anos, 

prorrogáveis por períodos de cinco anos sucessivos 
(art. 11 ), no âmbito da Declaração Conjunta Brasilei
ro-Argentina sobre Cooperação Bilateral nos Usos 
Pacíficos do Espaço Exterior, subscrita pelos Presi
dentes da República Federativa do Brasil e da Re
pública Argentina em 23 de agosto de 1989. O acor
do tem como agências executoras a Agência Espa
cial Brasileira (AEB, criada pela Lei n2 8.854, de 10 
de fevereiro de 1994) e a Comissão Nacional de Ati
vidades Espaciais Argentina (art. 12). 

São objetivos do ato bilateral referido a coope
ração nas áreas de ciência e tecnologia espaciais, 
inclusive quanto a meio ambiente e sensoriamente 
remoto, missões satelitais conjuntas, foguetes e lan
çadores, e outras, com estas conexas (art. 22). Essa 
cooperação será regulada, caso a caso, por instru
mento próprio a ser oportunamente acordado (art. 
32). Prevê o Acordo ainda as fórmulas de financia
mento dos programas específicos pelas agências 
executoras, regras de tratamento dos técnicos e es
pecialistas e de seu respectivo intercâmbio, bem as
sim cláusula normadora da questão dos direitos au
torais (arts. 42 , 52 e 62.) As atividades a serem de
senvolvidas no âmbito do Acordo dar-se-ão sem pre
juízo do funcionamento regular do Grupo de Traba
lho Conjunto Brasileiro-Argentino sobre Usos Pacífi
cos do Espaço Exterior (art. 7º) 

As demais cláusulas acordo são as tradicio
nais em c!iploma da espécie, relativamente à legisla
ção interna e internacional, à notificação das partes 
quanto à ratificação do Acordo e assim por diante. 
Anteriormente, a República Federativa do Brasil ce
lebrou acordo-quadro semelhante, com a República 
Popular da China, assinado em Beijing em 8 de no
vembo de 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo 
n2 191, de 15 de dezembro de 1995. 

Ao Projeto de Decreto Legislativo n2 12/97 não 
foram oferecidas emendas no prazo regimental. 

11- Pa;ecer 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 12/97, com 
a redação dada pela Câmara dos Deputados, apro
va sem ressalvas o Acordo Brasileiro-Argentino para 
o uso pacífico do espaço exterior. Com efeito, o 
Brasil, prosseguindo com sua política militante de 
integração e de desenvolvimento científico e tecno
lógico, une-se à Argentina na exploração pacífica do 
espaço exterior. O crescimento da coopeação cientí
fica, tecnológica e industrial entre os dois Países, 
acelerado desde a implantação e os progressos do 
Mercosul, estende-se agora, de forma consolidada, 
à tecnologié! espacial. 
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Além da justeza da iniciativa e da conveniência 
da cooperação intemacional nesta e em outras maté
rias, tem o Brasil assim praticado de fonna ativa e 
transparente a obediência ao arl 42, da Constituição 
Federal, quanto à cooperação intemacional, e a seu 
parágrafo único, com respeito à integração latino-ame
ricana Tais providências, como agora a que se cele
bra com a Argentina. bem demonstram estar o País tri
lhando a senda correta quanto ao uso do espaço exte
rior, como o fez- e faz - com relação à exploração da 
Antártida e ao uso pacífiCO da energia nuclear. 

O PDS n2 12/97 satisfaz os requisitos constitu
cionais, ajusta-se ao quadro legal vigente e está la
vrado em termos tecnicamente corretos e regimen
tal.mente exatos. 

Concluo, pois, favoravelmente à aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo n2 12/97, na forma em 
que foi encaminhado pela Câmara dos Deputados. 

Sala das Reuniões, 12 de abril de 1997.- José 
Samey, Presidente - Romeu Tuma, Relator- Bernar
do Cabral - Humberto Lucena - Joel de Hollanda -
Emília Fernandes - Abclias Nascimento - Bello Par
ga-José Bianco-José Alves-casildo Maldaner. 

PARECER N2108, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 17, de 1997 (n2 
321196, na Câmara dos Deputados), que 
• Aprova o texto do Acordo sobre Segu
rança Técnica Relacionada ao Desenvol
vimento Conjunto dos Satélites de Recur
sos Terrestres celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em 
Beijing, em 13 de dezembro de 1995". 

Relator: Senador Carlos Wilson 

1- Relatório 

Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República subme
teu ao Congresso Nacional, devidamente acompa
nhado de exposição de motivos do Ministro das Re
lações Exteriores, o Projeto de Decreto Legislativo 
n2 17, de 1997 (n2 321, de 1996, na origem}, que 
"Aprova o texto do Acordo sobre Segurança Técnica 
Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Sa
télites de Recursos Terrestres celebrado entre o Go
vemo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Popular da China, em Beijing, em 
13 de dezembro de 1995". 

Da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
das Relações Exteriores que acompanha o texto do 
Acordo em epígrafe, cabe destacar o seguinte: 

·o Acordo tem por objetivo estabelecer 
diretrizes gerais e mecanismos concretos que 
garantam a segurança técnica relacionada ao 
desenvolvimento conjunto de satélites de re
cursos terrestres. Nesse sentido, aplica-se a to
dos os estágios do projeto CBERS ("China
Brazil Earth Resources Satellites"} incluindo de
senvolvimento, montagem, integração e teste 
(Ail), transporte e lançamento dos satélites 
sino-brasileiros de sensoriamente de recursos 
terrestres. O Acordo trata, ainda, dos dispositi
vos de segurança técnica necessários no que 
conceme ao tratamento e proteção de informa
ções e dados considerados sigilosos originários 
do desenvolvimento de projetes conjuntos de 
construção e lançamento de satélites. 

A cooperação espacial entre o Brasil e a 
China remoofa a meados da década de 80 e tem 
merecido aterção especial por parte de sucessi
vos govemos brasileiros, por sua importância, 
dimensão e significado político. Inicialmente 
idealizada como altemativa política de aliança 
estratégica, a cooperação com a China em ma
téria espacial tO!TlOIJ-Se o primeiro exef1lllo bem
sucedido de associação entre países em ~ 
voMmento em áreas de tecnologia de ponta. 

O presente Acordo sobre Segurança Téc
nica vem somar-se ao arcabouço juódico que 
tem regido o chamado projeto CBERS de cons
trução e lançamento conjuntos de satélites de 
observação da Terra. Previsto, em princípio, 
para compreender a construção e lançamento 
de dois satélites, o programa deverá ser esten
dido para quatro, com vistas a promover a con
tinuidade da prestação de serviços de sensoria
mente remoto. A ampliação do projeto deman
da, naturalmente, um aperfeiçoamento dos ins
trumentos legais que regem a cooperação entre 
os dois países na matéria, para o que o presente 
Acordo deve contribuir de maneira eficaz e equi
librada.. 

A cooperação sino-brasileira, especialmente no 
campo da tecnologia de satélites, que se vem de
senvolvendo desde o início da década de 80, tem 
merecido especial atenção do govemo brasileiro. 

Trata-se, a toda evidência, de cooperação que 
transcende o plano científico e, politicamente, apro
xima de forma substancial as duas portentosas na
ções. 
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Não se pode negligenciar, em tal dinâmica, que 
nas projeções do Banco Mundial já em 2.020 a Re
pública Popular da China será a maior economia do 
planeta, sendo previsível um desenvolvimento cientí
fico e tecnológico sem precedentes e que fatalmente 
abrangerá países com os quais mantém relações 
mais estreitas de cooperação. 

A oportunidade e conveniência da adesão do 
Brasil ao presente Acordo não, dessarte, de todo pa
tentes, ressaltando-se ainda a sua natureza comple
mentar, haja vista o caráter acessório que comporta 
em relação ao Protocolo de Desenvolvimento Conjunto 
de Recursos Terrestres de Satélites, que lhe é anterior. 

11- Voto 

Por todo o exposto, sendo o Acordo sob exame 
oportuno e conveniente aos interesses nacionais 
constitucional e legal, somos pela sua aprovação n~ 
forma do presente Decreto Legislativo nº17/97. 

Sala das Comissões, 1º de abril de 1997. -
José Samey, Presidente - Carlos Wilson, Relator 
- Abdias Nascimento - Casildo Maldaner - Emí
lia Fernandes - Joel de Hollanda - Humberto Lu
cena - Bello Parga·- José· Bianco -José Alves
Romeu Tuma- Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Os Projetes de Resolução nº 45, de 1997 e n" 
46, de 1997, cujos pareceres foram lidos anteriormen
te, ficarão perante a Mesa, durante cinco dias úteis, a 
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, "f', 
do Regimento Interno, combinado com o art. 4º da Re
solução n2 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- A Presi
dência recebeu a Mensagem nº 85, de 1997 (n2 
381/97, na origem), de 2 do corrente, encaminhan
do, nos termos do inciso 11 do art. 7º da Lei n2 9.069, 
de 1995, o demonstrativo das emissões do Real re
ferentes ao mês de fevereiro de 1997, as razões de
las determinantes e a posição das reservas interna
cionais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econôrricos. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- A Presi

dência recebeu a Mensagem n2 86, de 1997 (n2 

383/97, na origem), de 2 do corrente, pela qual o 
Presidente da República, nos termos do arl 52, inci
so V, da Constituição Federal, solicita seja autoriza
da a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da União, no valor de seis bilhões e 
vinte milhões de ienes japoneses, entre o Governo 
do Estado do Ceará e o Fundo de Cooperação Eco
nómica Ultramarina, destinada ao financiamento 
parcial, do Projeto de Energia Eólica do Ceará. ' 

A matéria vai aComissão de Assuntos Econõmicos. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- A Presi

dência recebeu a Mensagem nº 87, de 1997 (nº 
379/97, na· origem), de 2 do corrente, através da 
qual o Presidente da República encaminha, nos ter
mos do art. 52 da Constituição Federal, contrato ce
lebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado 
de Minas Gerais, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, des
tinado à capitalização do Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais S.A.- CREDIREAL 

A matéria, anexada ao processado do Projeto 
Resolução nº 133, de 1996, vai à Comissão de Assun
tos Económicos, que terá o prazo de 15 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 (Ramez Tebet)- Encerrou
se ontem o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução nº 42, de 1997, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que estabelece a composição e a 
infra-estrutura dos Gabinetes do Senado Federal. 

Ao Projeto foram oferecidas oito emendas. 
O Projeto vai à Comissão de Constituição, Justi

ça e Cidadania para exame do Projeto e das emendas; 
e à Comissão Diretora para exame das emendas, jun
tamente com Projeto de Resolução n" 119, de 1995, 
por versar o mesmo assunto, por decisão da Mesa 

São as seguintes as emendas apre
sentadas: 

EMENDAS (de Plenário) 

Oferecidas ao Projeto de Resolução 
n2 42, de 1997, da Comissão Diretora, que 
estabelece a composição e a infra-estru
tura dos gabinetes do Senado Federal. 

EMENDA N2 1-PLEN 

O art. 52 do projeto passa a vigorar com a se
guinte redação: 

'Art. 52 Compõem a estrutura organizacional dos 
gabinetes dos Senadores, das Uderanças e dos de
mais membros da Mesa, exceto o gabinete da Presi
dência, as seguintes funções e cargos comissionados: 

1 Chefe de Gabinete 
1 Subchefe de Gabinete 
2 Assistentes Técnicos de Gabinete 
2 Secretários de Gabinete 
3 Auxiliares de Gabinete Parlamentar 
1 Motorista 
1 AssessorTécnico 
1 Coordenador de Ação Parlamentar 
1 Coordenador de Ação Parlamentar Adjunto 
3 Secretario Parlamentares 
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§ I o - Ao Coordenador de Ação Parlamentar compete a 
coordenação dos trabalhos de representação-política e social do Senador. 

§ 2°- Ao Coordenador de Ação Parlamentar Adjunto compete 
auxiliar na coordenação dos trabalhos de representação politica e social do 
Senador e substituir o Titular em seus impedirl}entos. ·· 

JUSTIFICAÇÃO 

A Emenda tem por objetivo ampliar a 
possibilidade de escolha dos Senadores nos cargos de livre provimento, 
elevando de 04 para 06 o número de funcionários dessa natureza. ao mesmo 
tempo em que cuida de garantir o nível de qualificação ao scr.•iço de 
assessoramento. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1997. · { . 

1 ~~ s.lnljd&\~n SUASSt::\'A 
I \ .' . 

EMENDA N° 2- PLEN 

Ao Projeto de Resoiução n° 42. de 1997, que 
estabelece a composição e a infra-estmtura dos 
gabi_netes do Senado Fedt:ral 

Suprima-se o art. 6° do projeto. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Emenda proposta visa a compatibilizar o texto com a estmtura 
organizacional sl!gerida na Emenda anterior. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 199. ~. j .. 
11t't' ~ 

Se.n=t,do\.J.N -f SUASSUNA 
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EMENDA N° 3 - PLEN 

Inclua-se no Projeto de Resolução no 42, de 1997, artigo 11, 

renumerado o atual e o que se lhe segue, com a seguinteredação: 

"Art. 11 - É vedada a nomeação para os cargos em 
comissão do Senado Federal, de cônjuge, companheiro 
ou parente, até o terceiro grau, inclusive, dos Senadores, 
salvo a de servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo das carreiras dos Quadros de Pessoal do Senado 
Federal e dos Órgãos Supervisionados". 

JUSTIFICAÇÃO 

Parece-nos impositivo que adotemos a previsão normativa contida 

nesta Emenda, haja vista que idêntica proibição foi inserida nos últimos projetas 

de lei que tramitaram nesta Casa e que alteraram planos de carreira ou criaram 

varas ou juntas de conciliação e julgamento no Poder Judiciário. 

Com a preocupação, pois, de sermos coerentes, apresentamos a 

presente Emenda. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1997. 

,~~ 
CIO ALCÂNTARA 

EMENDA N° 4- PLEN 

Acrescente-se. onde couber, no Projeto de Resolução f'!8 ._.A21_47. _dél _ÇQrnissão 
Diretora, o seguinte artigo e seu parâgrafo único, procedendo-se a renumeração que se fizer 
necessária: ---- ----- ------

Art. É vedado nomear ou requisitar cônjuge, companheiro ou parente, 
consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil, para os cargos ou empregos em comissão, bem 
como mantê-los nesses cargos ou empregos sob sua chefia imediata. 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos em comissão terão 
o prazo de 60 (sessenta) dias para se adequarem ao disposto no caput deste artigo. 

JUSTIFICAÇÃO 

. E absolutamente necessária a inclusão deste dispositivo no PRS 42197, uma 
vez que este assunto já foi analisado, votado e aprovado no seio da CCJ- PLS n•. 86195- e no 
dia 22111195. aprovado pelo plenário desta Casa. 
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Vale ressaltar que recentemente a Cãmara dos Deputados e o Senado 
Federal, analisaram e aprovaram uma Mensagem Presidencial que se transformou na Lei n•. 
9.421, de 21 de dezembro de 1996, que em seu art. 1 O estabeleceu idêntica vedação: "No 
âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, é vedada a nomeação ou designação para os 
cargos em comissão e para as ·funções comissionadas de que trata o art. 9°., de cônjuge, 
companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes 
vinculados. salvo a de seJVidor ocupante de cargo de provimento efetívo das carreiras 
judiciãrias, caso em que a vedação é referida ã nomeação ou_designação pàra servir junto ao 
magistrado determinante da incompatibilidade~. -

Já que a Câmara e o Senado aprovaram esta dispoSição para o Poder 
Judiciário é justo e coerente que o Senado Federal adote norma idêntica. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1997. 

EMENDA No 5- PLEN 

Inclua-se no art. 4° do Projeto de Resolução n° 42/97 
§ 3° e dê-se ao Anexo desse mesmo Projeto a seguinte redação: 

"Art. 4" 

§ 3" É dispensada para as funções 
comissionadas de Chefe de Gabinete de 
que trata esta Resolução, a correlação 
com os níveis da carreira estabelecidos 
no Anexo V do Rehruiamento do Senado 
FederaL"' 

ANEXO 

1- LOTAÇÃO DO GABINETEDAPRESIDÊNCIA 

Assistente Técnico de Gabinete 
Secretário de Gabinete 

Auxiliar de Gabinete Parlamentar FC-04 
Motorista FC-03 

.~DECARGOS 

01 

02 
02 
05 

02 
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~ - Caraos em Comissão - ~ 

· '._ · -.,DENOMINAÇÃO . .'.',:.·. - SJMBOLO 
''" N"DECARGOS 

Chefe de Gabinete 
. 

FC-09 01 
Assessor Técnico FC-08 02 
Secretário Parlamentar 75% da FC-08 04 
Assessor Técnico ou FC-08 ou 01 ou 
Assistente Parlamentar 25% daFC-08 04 

II- LOT AÇAO DOS GABINETES DOS MEMBROS DA MESA, 
DAS LIDERA!\'ÇAS E DOS SENADORES 

I - Funcões Comissionadas 
. • DENOMLNAÇÃO .. 

ll\1BOLO 
~ Chefe de Gabinete FC-09 

Subchefe de Gabinete I FC-07 01 
Assistente Técnico de Gabinete I FC-06 02 
Secretário de Gabinete FC-05 02 
Auxiliar de Gabinete Parlamentar FC-04 03 
Motorista FC-03 01 

' -Caro o em Comissão - -
•: DENOMINAÇÃO SIM BOLO N"DECARG 

Assessor Técnico FC-08 02 

I 

I Secretário Parlamentar 75% da FC-08 ou 03 
I Assessor T écmco ou FC-08 ou i O I ou li ' -!Assistente Parlamentar 25% da FCOS -~ 04 

JUSTIFICAÇ.ÃO 

Sob apreciação do Senado Federal, o Projeto de 
Resolução 11° 42/9r merece os nossos aplausos pela busca de adequação da 
estrutura administrativa e téc:niC<l do g<JbÜletej)arlarn_erltar _ ª nov<l _ 
mentalidade organizacional e política que impera nesta Casa Legislativa. 

Estabelecrda em 1984. já está inadequada e quase 
obsoleta a composição atualmente existente. 

Impõem-se transformações como as propostas pelo 
projeto. No entanto, tais alterações são merecedoras d~ pequenos reparos 
aperfeiçoadores que visem hierarquiz<!f as funções g_erenciais,_ tot!laildo:::se 
como base o modelo já amplamente praticado nos demais Poderes da 
República. A emenda em questão não trará acréscimo sil,'llÍficativo de 
despesa. confonne comprovam os quadros abaixo discriminados. mantendo 
o espinto de remanejamento de recursos disponíveis estabelecidos pelo 
autor do Projeto. · 
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QIIAiliH> llEI\IONSTRATI\'0 llA LOTAÇÃO 
no GABINETE I>A PRESIDÊNCIA 

11 SITUAÇÃO A TUA L I SITLIAÇÃO PROPOSTA I DIFERENÇA (R$) 1 
O I Chefe de Gabinete FC-09 O I Chefe de Gabinete FC-09 -
O I Subchefe de Gabinete FC-06 O I Subchefe de Gabiuete FC-07 626,74 
02 Assistente Técnico FC-06 02 Assistente Técnico de Gabinete FC-06 -
O I Coord. de Publ. Esp. FC-05 - -
O I Oficial de Gabinete FC-04 - -
05 Auxiliar de Gabinete FC-03 05 Auxiliar de Gabinete Parlamentar FC -04 (') -
03 Motorista FC-03 02 lvfotorista FC-03 (') -
04 Contínuo FC-O I - -
O I Mecanógrafo - -
04 Requisitados - -
O I Assessor Técnico FC-07 02 Assessor Técnico FC-08 (') 5.583,40 

O I Assessor Técnico FC-08 ou até 04 Assistcnlc 4.887,27 
Parlamenlar 25% da FC-08 

04 Secretário Parlamentar 04 Secretário Parlamentar -
- 02 Secretário de Gabinete FC-05 -

TOTAL . ' .. .. : .. . . 11.097,41 

(I) Os valores expressos conespondem à soma da remuneração paga a 02 (dois) Cargos cm Comissão de Assessor Técnico e à 
elevação do símbolo do cargo atualmente existente, não cousiderando os casos de requisição de outros órgãos da administração, cuja 
remuneração é paga na forma da opção prevista na Resolução n• 74/94. · 
(2) Não houve aumento de despesa, embora tenlw havido elevação do subtotal da FC, em face da Representação Mensal. 
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QliAI>IW OEMONSTRATIVO I>A LOT~ÇÃO 
OOS 81 (;ABJNETES !>OS SENAI>OIUcS 

11. .. SITUA@OATUAL . I SITUAÇÃO PROPOSTA I DIFERENÇA (R$) . 11 

O I Chefe de Gabinete FC-08 O I Chefe de Gabinete FC-09 278,02 
O I Subchefe de Gabinete FC-06 O I Subchefe de Gabinete FC-07 626,7~ 

, O I Assistente Técnico FC-06 02 Assistente Técnico de Gabinete FC-06 260,68 

03 Auxiliar de Gabinete FC-03 03 Auxiliar de Gabinete Parlamentar FC-04 ('} -
O I Motorista FC-03 O I Motorista FC-03 (') -
02 Contínuo FC-O 1 - -
O 1 Mecanógrafo - -
04 Requisitados - -
O 1 Assessor Técnico FC-07 02 Assessor Técnico FC-08 (

1
) 5.583,40 

O 1 Assessor Técnico FC-08 ou a.té 04 Assistente 4.887,27 
Parlamentar 25% da FC-08 

03 Secretário Parlamentar 03 Secretário Parlamentar -
02 Secretário de Gabinete FC-05 (<) -

IQI~L. :._· ,/ :;, •-· -·-··· .'........- •. • ... . . . • .. · ... · ..... ·. .. . 

1 1.636,1 I 

(I) Os valores expressos cotrespondem à soma da remuneração paga a 02 (dois) Assessores Técnicos c à elevação do símbolo do 
cargo atualmente existente, não considerando os casos de requisição de outros órgãos da administração, cuja remuneração é paga na 
forma da opção prevista na Resolução n• 74/94. 
(2) Não houve aumenlo de despesa, embora tenha havido elevação do sublotal da FC, cm face da Rcprcscnlaçào Mensal. 
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QliAiliW DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO 
DOS I" e 2" VICE-PRESII>ENTES E I" SECRETÁIUO I>A MESA DIIU;;TORA 

11 'SITUAÇÁOATUAl:i '<\. I SITUAÇÃO PROPOSTA .. I DIFERENÇA (R$) I] 

O I Chefe de Gabinete FC-08 O I Chefe de Gabinete FC-09 278,02 
O I Subchefe de Gabinete FC-06 O I Subchefe de Gabinete FC-07 626,74 
02 Assistente Técnico FC-!l6 02 Assistente Técnico de Gabinete FC-06 -
O I Oficial de Gabinete FC-04 - -
03 Auxiliar de Gabinete FC-03 03 Auxiliar de Gabinete Parlamentar FC-04 (') -
02 Motorista FC-03 01 Motorista FC-03 (") -
02 Contínuo FC-O I - -
O I Mecanógrafo . -
04 Requisitados . . 
O I Assessor Técnico FC-07 02 Assessor Técnico FC-08 (

1
) 5.583,40 

O I Assessor Técnico FC-08 ou até 04 Assistente 4.887,27 
Parlamentar 25% da FC-08 

03 Secretário Parlamentar 03 Secretário Parlamentar . 
. 02 Secretário de Gabinete FC-05 (') . 

TOTAL .. ' 'L> . . . . ,. . . r . • ·. '·'•'·•·> .. I 1.375,43 

• (I) Os valores expressos coJTespondem à soma da remuneração paga a 02 (dois) Assessores Técnicos e à elevaçfio do símbolo" do 
cargo atualmellle existente, não considerando os casos de requisição de outros órgHos da administração, cuja remuneração é paga na 
forma da opção prevista na Resolução n• 74/94. 
(2) Não houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotal da FC, cm face da Representação Mensal. 

~ 
â' 

~ 

~ 
8 

i 
I 

~ 



QtJAI)UO I>EMONSTRATI\'0 DA J.Ol'AÇ,\0 
DOS DEMAIS MEMBROS DA MESA I)Jilf:TOilA 

,, SITUAÇÁO ATUAL . I SITUACÂO PROPOSTA I mn:RENÇA (R$} n 

O I Cl1efc de Gabinete rc:os O I Chefe de Gabinete FC-09 278,02 
O I Sullchefe de Gabinete FC-06 O 1 Subchefe ele Gabinete FC-07 626,74 

O 1 Assistente Técnico FC-06 02 Assistente Técnico de Gabinete FC-06 26D,ó8 
O I Oficial de Gabinete FC-04 . . 
OJ Auxiliar de Gabinete FC-03 OJ Auxiliar de Gabinete Parlamentar FC-04 M . 
01 Motorista FC-03 O I Motorista FC-03 (') . 
O I Contínuo FC-O 1 . . 
O I Mecanógrafo - . 
04 Reouisitados . . 
01 Assessor Técnico FC-07 02 Assessor Técnico FC-08 (') 5.583,40. 

01 Assessor Técnico FC-08 ou até 04 Assistente 4.887,271 
Parlamentar 25% da FC-08 

03 Secretário Parlamentar 03 Secretário Parlamentar . I 

. 02 Secretário de Gabinete FC-05 (") . 
TOTAL·.··.; '·'.'.· < .· :;· •····.:?''/ , •. ·· ·;'.· ?<';.'.i/•>:i.c .. 11.636,11 

(I) Os valores expressos concspondem ã soma da remuneração paga a 02 (dois) Assessores Técnicos c à elevação do símbolo do 
cargo atnahnente existente, não considerando os casos de requisição de outros órgãos da adnlinistração, cuja remune1·ação é paga na 
fonna da opção prevista na Resolução n• 74/94. 
(2} Nilo houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotal da FC, em face da Representação Mensal. 
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QliAilRO DEMONSTRATIVO llA LOTAÇAO 
llAS LIDERANÇAS 

rr SITUAÇÃO ATUAL I SITUAÇÃO PROPOSTA I n- mffinENÇ,\(R$)- 1\ 

-------- ~ - - - ~ --------
, O I Chefe de Gabinete FC-08 O I Chefe de Gabinete FC-09 278,02 
O I Subchefe de Gahinctc FC -06 O I Subchefe de Gabinete FC -07 626,7~ 

O I Oficial de Gabinete FC-04 - -
03 Auxiliar de Gahinele I'C-03 OJ Anxiliar de Gahinclc Parlamentar FC-0·1 (') -
02 Motorista FC-03 O I Motorista I'C -03 (l -
02 C:ontínuo FC-O I - -
O I Mecanógrafo - --
04 Requisitados - -
O I Assessor Técnico FC -07 02 Assessor Técnico FC-08 ( ) 5 583,<10 

01 Assessor Técnico FC-08 ou até 04 Assistente 4.887,27 
Parlamentar 25% da FC-08 

03 Secretário Parlamentar 03 Secretário Parlamentar -
- 02 Assistente Técnico de Gabinete FC-06 521,36 

- 02 Secretário de Gabinete FC-05 e) - ' 

TOTAL 11.896,79 

i (I) Os valores expressos conespondem à soma da remuneração paga a 02 (dois) Assessor Técnico c à elevação do símbolo do cargo 
I atualmentc cxisterllc, não cou~iderando os casos de requisição de outros órgãos da administr'nçilo, cuja remuneração é paga na forma 
. da opção prevista na Resolução n• 74/94. 
· (2) Não houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotal da FC, em face da Represen!açiio Mensal. 
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OBSERVAÇÕES: 

I) As transformações propostas pela Emenda implicam o remanejamento 
de recursos conforme quadro· abaixo: 

Gabinete da Presidência 
81 Gabinetes de Senador 
06 Gabinetes de Membros da Mesa 
07 Gabinetes de Líder 
Opção Res. SF 74/94 

(+) 11.097,41 
\+) 942.524,91 
(+) 68.148,54 
(+) 83.277,53 
H-395~868.üo 

.TOTAL= (+) 709.180,39 

Extinção de 199 cargos efetivos de Técnico Le!,>islativo (-) 425.840,10 
Extinção de 33 cargos efetivos de Analista Le!,>islativo (-) 109.807.17 

SUBTOTAL = (-) 535.647,27 
A serem extintos 447 cargos efetivos de Técnico Le~,>islativo(-) 956.535.00 

TOTAL=(+) 1.492.182,27 

2) Os reflexos financeiros calculados tomaram como base o Padrão 45 
para o nível superior e o Padrão 30 para o nível médio, considerando que a 
maioria dos servidores já se encontr:;~ nos refendas padrões, bem como a 
Representação Mensal, de RS 816.,00 e RS 1.088,00, para os servidores de 
nível médio e superior. respectivamente. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1997. ;__--·· . J 
<_cR·>-i -~ 
Senador Edison Lobão 

~ EMENDA No 6 - PLEN 

O Anexo do Projeto ·de Resolução n• 42, de 1997, que estabelece a 
composição e a infra-estrutura dos Gabinetes do Senado Federal, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: · 

"ANEXO" 

I - LOTAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

I - Funções Comissionadas 

Subchefe de Gabinete FC-07 O! 

II - LOTAÇÃO DOS GABINETES OOS MEMBROS DA MESA;' DAS 
LIDERANÇAS E DOS SENADORES 

Subchefe de Gabinete FC-07 01 

Janeiro 1997 
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JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda visa, primordialmente, corrigir urna distorção existente há 
vários anos, buscando posicionar corretarnente a figura do Subchefe de Gabinete na 
hierarquia existente nos Gabinetes Parlª"'entares, _tlmª y_ezser urna d"_s'!"S_atJiiJIJiçõ~_ 
regimentais, substituir ao Chefe de Gabinete nos seus impedimentos, uma das razões pela 
qual sua posição hierárquica não pode ser igual a figura do Assistente Técnico, sem 
contudo desmerecer a mesma. 

Convém salientar que, na Área Admirustrativa da Casa, já existe tal 
distinção, urna vez que os Chefes de Serviços ocupam funções FC-07 e os Assistentes 
Técnicos ocupam as FC-06. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1997. 

EMENDA N° 7- PLEN 

Dê-se ao .\nexo II do projete. a seguinte redação: 

II - LOTAÇÃO DOS GABINETES 
LIDERANÇAS E DOS SE:--JADORT.S 

DOS MEMBROS DA MESA. DAS 

I - Funções Comissionadas ---- ·----· -·------

DENOMINACAO SIMBOLO N°DECARGOS 
Chefe de Gabinete FC-09 01 
Subchefe de Gabinete FC-07 01 
Assistente Técnico de Gabinete FC-06 02 
Secretário de Gabinete FC-05 02 
Auxiliar de Gabinete Parlamentar FC-04 03 
Motorista FC-03 01 

JUSTIFICAÇÃO 

Pretendemos com a presente iniciativa, alterar o .t\nexo II do projeto 
para restabelecer. no tocante aos cargos de Chefe de Gabinete, Subchefe de Gabinete e 
Assistente Técnico de Gabinete. a redavão-c·ontida no Anexo II do projeto elaborado 
pela C omissão Diretora antecesson; da atual, que foi objeto de amplas discussões por 
senadores e Lideranças, sob a coordenação do Senador Edson Lobão. 
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Os parâmetros ali definidos, em relação a esses cargos. tem o objerivo 
de tomar atranvo o exercício das funções de maior responsabilidade nos~ Gabinetes 
Parlamentares por servidores mais qualificados da Casa. Com a recente reforma na 
esrrutura administrativa do Senado, implementada pela Resolução n° 9. de I 997, criou
se uma situação mais vantajosa em termos de remuneração dos servidores lotados nos 
novos órgãos criados e reestrorurados,-causando com isso uma narural evasão de 
talentos para aquelas áreas, o que vem dificultando o recrutamento de bons servidores 
para ocuparem os postos-chaves nos Ga,binetes. . 

EMENDA N° 8- PLEN 

Modifica o Anexo ao Projeto na parte referente às 
alterações propostas na Emenda ao art. 5° 

II - LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS ME:tv!BROS 
DA MESA. DAS LIDERANÇAS E DOS SENADORES_ _ ______ -~ 

1 -Funções Comissionadas 

2 - Cargo em Comissão 

DENOMINAÇÃO SIMBOLO WDECARGOS 
Assessor T écniêo FC-08 01 
Coordenador de Ação FC-08 01 
Parlamentar 
Coordenador de Ação FC-07 01 
Parlamentar Adjunto 
Secretário Parlamentar 75% da FC-08 03 

JUSTIFICAÇÃO 

Janeiro 1997 

A iniciativa tem por escopo compatibilizar o 
Anexo com as alterações introduzidas pela Emenda ao art. 5°. i . c 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1997.1 ( /.. /~ 
Sena~n~_.'\Er:-SUASSCSA 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora). 
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação d~ emen
das ao Projeto de Resolução n2 10, de 1995-CN, 
que institui o Prêmio Ulysses Guimarães do Mérito 
Democrático. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -A Presi

dência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofí· 
cio n° S/30, de 1997 (nº 23/97, na origem), de 31 de 
março último, encaminhando cópia do acórdão tran
sitado em julgado, proferido na ação originária n° 
378-4/210, e do parecer do Ministério Público Esta
clual emitido nos mesmos autos, para os fins previs
tos no art. 52, X, da Constituição Federal, tão-so
mente quanto à Lei n2 1.115, de 09/12188, do Estado 
de Santa Catarina, uma vez que a Lei estadual n° 
6.747 (arts. 2º e 32) já foi suspensa pela Resolução 
n2 79, de 1996, publicada no Diário Oficial da União 
de 25 de outubro do mesmo ano. 

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet) A Presi
dência comunica ao Plenário que, em aditamento à 
pauta prevista para o próximo dia 15, terça-feira, agen
dou o Requerimento rf. 217, de 1997, do Senador Fran
celina Pereira, que solicita a criação, de comissão tem
porária estema para representar o Senado em eventos 
que ocorrerão em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n° 1.571, adotada em 
12 de abril de 1997 e publicada no dia 2 do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre amortização e parce
lamento de dívidas oriundas de contribuições sociais 
e outras importãncias devidas ao Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS pelos Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, e pelas entidades e hospitais in
tegrantes do Sistema Único de Saúde- SUS, ou 
com este contratados ou conveniados, introduz alte
rações na Lei n2 8212, de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

RomeroJucá 

Edison Lobão Júlio Campos 

PMDB 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho Garlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

José Carlos Vieira Sérgio Barcellos 
Ursicino Queiroz Rogério Silva 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

José Luiz Clerot 
Roberto Valadão 

Regina Uno 
Neuto de Conto 

PSDB 

Roberto Rocha Welson Gasparini 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 7-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até 7-4-97- prazo para recebimento de emen

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

Até 16-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12..5-97- prazo no Congresso NacionaiSe

rá feita a devida comunicação à Câmara. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Há ora: 

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli

cy. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Valmir Campe

lo. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor-

ge. 
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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- Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ontem, 
aproveitando o encontro de Municípios que se reali
za em Brasília, prefeitos representantes de oito Es
tados do País levaram ao Ministro Kandir uma pro
posta relacionada à privatização da Vale do Rio 
Doce, tema muito importante para todos eles. 

Quero lembrar que esse tema tem sido polêmi
co no que diz respeito aos Municípios desses o!to 
Estados, onde a Vale do Rio Doce atua através de 
projetes importantes para essas regiões. É o caso 
dos Estados de Minas Gerais, Pará, Espírito Santo, 
Maranhão, Sergipe, Bahia, Tocantins e Mato Grosso 
do Sul. 

Caso seja privatizada a Vale do Rio Doce, 
duas são as inquietações, as preocupações dos pre
feitos desses oito Estados onde a Vale tem projetes. 
O primeiro deles diz respeito à destinação de recur
sos da venda de ações da Vale. Nesse sentido, há 
tramitando na Casa projetes de Senadores repre
sentantes de Minas Gerais e do Pará, propondo que 
50% do valor das ações sejam destinadas a projetes 
prioritár, .;s nos Estados onde a Vale atua. Espera
mos que o Senado, oportunamente, possa examiná
los. 

Uma outra grande preocupação dos Municípios 
diz respeito aos chamados fundos da Vale do Rio 
Doce. V. Ex"s sabem que quando foi criada a Vale, 
em 1942, decidiu-se que ela alocaria até 8% do seu 
lucro liquido a investimentos nos Municípios de sua 
área de influência De fato, isso tem ocorrido, não 
digo que cumprindo os 8%, mas variando de 4 a 8%. 
Assim, desde o período de sua implantação, até 
hoje já foram investidos 300 milhões desse Fundo .. 

O edital de privatização da Vale do Rio Doce 
definiu, entre seus aspectos relevantes, que R$85;9 
milhões seriam destinados ao BNDES para que fos
sem aplicados recursos dessa fonte da Vale .do Rio 
Doce em projetes de desenvolvimento regional. Sig
nifica dizer que, implicitamente, o Fundo desapare
ceria e que a nova empresa não teria absolutamente 
nada a ver com os Municípios da área do entorno e 
se aplicaria R$85,9 milhões, através do BNDES, em 
projetes por ele considerados relevantes para o Brasil. 

A filosofia base do Fundo seria exatamente 
aplicar recursos para infra-estrutura econômica e so
cial nos Municípios envolvidos por projetes da Vale 
do Rio Doce que trazem impacto ambiental, econõ
mico, social negativos. Esses recursos teriam um 
efeito compensatório para minimizar as ações nega
tivas desses projeto$ nesses Municípios. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sénadores, isso tem 
ocorrido no meu Estado, em Minas Gerais e em ou-

tros Estados. Ou seja, há 43% Municípios engloba
dos na área de jurisdição dos projetes da Vale do 
Rio Doce. Então, Senadores e prefeitos tentaram 
avaliar essa situação, propondo ao Ministro Antônio 
Karidir tillla-sóluçaõ ·alternativa. Há dois dias esta
mos reunidos com os prefeitos e conseguimos, junto 
à Vale do Rio Doce, uma solução alternativa. Primei
ro, a destinação desses recursos para o BNDES -já 
previstos no Edital - seriam encaminhados para a 
Fundação Vale do Rio Doce, que não tem nada a 
ver com o processo da privatização. Portanto, a Fun
dação seria responsável pela gestão desses re<iur
sos, que seriam destinados para os Municípios da 
área de influência da Vale. 

Um outro aspecto é que 80% dos recursos do 
Fundo são reversíveis: 20% aplica-se no social a 
fundo perdido, e 60% são aplicados em projetes de 
infra-estrutura com juros subsidiados de 1% ao ano. 
Mas, de qualquer maneira, há uma reversão. Portan
to, o Fundo se realimenta desses recursos. Ora, par
te de,:;ses R$300 milhõe~ '3ão recursos reversíveis, e 
o p· rio Edital não co: 'ta esse aspeç Então, 
o qL se propôs é que.. .<CUrsos, que de,arão re-
tomar, não sejam reaJn,., .• te incorporados à nova 
empresa que adquirir as ações da Vale e sim a esse 
Fundo. Portanto, recursos atuais destinados ao 
BNDES iriam consíituir esse Fundo de natureza con
tábil. Os recursos que deveriam retomar dos finan
ciamentos anteriores seriam incorporados também a 
esse Fundo. Ora, para isso precisávamos alterar o 
edital. Fomos negociar com o Ministro Kandir, preli
minarmente, mostrando-lhe a necessidade, pelo me
nos, já que se vai privatizar a Vale, de se salvar 
esse Fundo em favor do desenvolvimento dos Muni
cípios e de sua área de atuação. Então, o Ministro 
chamou a equipe do BNDES e garantiu que há pos
sibilidade de alterar esse item no edital;' atiavés de 
aditivos; tendo em vista: que isso não alteraria o pro
cesso de privatização, já que se trata de uma doa
ção da Vale para o BNDES com um fim específico. 
Com isso, nossa proposta foi no sentido de que se 
altere o edital - e hâ possibilidade jurídica pana isso 
- sem alterar prazo da licitação, e nele já se amar
r.asse esse valor, que pana nós é ínfimo. Então, mos
tr.amos ao Ministro que os R$85 milhões são um pro
duto de uma projeção dos prováveis recursos de cin
co anos que a Vale teria do Fundo, que seriam desti
nados ao BNDES. O BNDES não é um Banco para 
trabalhar com pequenos projetes de impacto social. 
Não, o BNDES é um gr.ande Banco destinados a 
projetes de investimentos na atividade privada e não 
pana esse tiabalho que, tradicionalmente, a Vale dj> 
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Rio Doce fazia através de um segmento. São peque- ma compensatória nos Estados e nos Municípios 
nos projetes, mas são importantes para a infra-estru- onde a Vale hoje atua. A. idéia do fundo é realmente 
tura econômica e social dos Municípios, não há dúvi- exemplar, porque, de um lado, ao fazer emprésti-
da É o caso de Parauapebas, onde se localiza o mos, isso gera crédito para o Poder Público e abate-
maior Projeto da Vale - Emblernático/Carajás -que se a dívida líquida corno se pretende, atende-se a 
depende desse Fundo, porque ele realmente minimi- esse objetivo específico. Por outro lado, atende-se à 
za os impactos negativos do Projeto nesse Municí- reivindicação dos municípios de não serem prejudi-
pio de Parauapebas, no Pará, para dar um exemplo, cados com a privatização da Vale. Até teria uma su-
sem falar nos 43 Municípios de Minas Gerais. O Mi- gestão a fazer, já que V. Ex'l vai participar de todo 
nistro Antônio Kandir foi sensível à nossa proposta. esse processo, porque representa o Estado do Pará, 
Com isso, ontem fizemos uma reunião no Plenário onde a Vale tem uma extensa, ampla atuação. Não 
do Congresso, onde, através de um documento ar- creio que seja aconselhável que 20% sejam dados a 
gumentando a respeito desses aspectos alinhava- fundo perdido, Senador Coutinho Jorge. Acredito 
dos anteriormente, se fez uma proposta concreta ao que todo fundo deveria ser reversível. Vinte por cen-
Ministro, inclusive de alteração do edital. Reunimo- to- explico a V. Ex"- atendendo mesmo à parte so-
nos com os prefeitos dos oito Estados - dois repre- cial poderiam ser aplicados em empréstimos de lon-
sentantes de cada Estado - e encaminhamos ao Mi- go prazo, com juros baixos, exclusivamente, para o 
nistro - na minha presença e na de outros Parla- fomento de microempresas nesses municípios. Até 
mentares da Câmara- , de tal ordem que o Ministro sugeriria a V. Ex" que ocupasse parte do seu tempo 
se mostrou sensível - isso é importante - com a no estudo de uma experiência altamente.exitosa no 
possibilidade de mudar o edital, e com uma decisão Chile, que é a Fundação Chile. Tenho algum mate-
a ser tomada até essa próxima semana, o que, de ria! que poderia passar às mãos de V. Ex". A Funda-
qualquer maneira, criou uma esperança para esses ção Chile foi criada, nesse país, com parte dos re-
prefeitos que atuam na área de influência da Vale do cursos decorrentes da nacionalização da antiga ITT, 
Rio Doce. Não tenho dúvida de que seria uma im- lntemational Telephone and Telegrafic Corporation, 
portante mudança, que não alteraria o processo de por um acordo feito com a empresa que lutava na Jus-
privatização e que se faria justiça, porque não vai tiça pela indenização que lhe fora negada - parte des-
mexer em nenhum recurso do Governo, porque já ses recursos foi constituir a Fundação Chile. É um fun-
existem recursos que estão retomando da aplicação do rotativo, reversível, que já fomentou, Senador Coo-
tradicional do Fundo da Vale que, é claro, irá desa- tinho Jorge, dezenas e dezenas de pequenas empre-
parecer. A obrigatoriedade dos 8% não estão incor- sas no Chile, inclusive exportadoras, com taxa de rnor-
porados à privatização. Nós não estamos apelando talidade zero. O grande problema desses fundos no 
para isso, Srs. Senadores, apelamos para que com Brasil tem sido a alta taxa de mortalidade dessas em-
os recursos disponíveis, com a doação que está pre- presas e o grande desperdício desses recursos. A for-
vista no edital se crie efetivamente um Fundo com ma corno está organizada e corno funciona a Funda-
os critérios atuais, envolvendo claramente os muni- ção Chile, que é exemplar, assegurou uma taxa zero. 
cípios da área de atuação. Para isso é preciso que o Creio que·20"k desses recursos, obrigatoriamente des-
edital contenha todas essas condições. E há uma tinados a microempresas com assistência técnica des-
proposta de mudança do edital. sa fundação, e no Chile há um corpo técnico de primei-

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me v. Ex" ríssima classe, acho que atenderia a todos os objeti-
um aparte? vos visados com a privatização da Vale. 

O SR. COUTINHO JORGE - Antes de concluir, O Sr. Ramez Tebet- Senador Coutinho Jorge, 
gostaria de ouvir o nosso ilustre Senador Jefferson serei breve, muito breve. 
Péres. 

O Sr. Ramez Tebet _ Pediria a V. Ex" que O SR. COUTINHO JORGE- Pois não, Senador. 

também me concedesse um aparte. o Sr. Ramez Tebet - Eu pediria a V. Ex'l que 
O Sr. Jefferson Péres - Senador Coutinho aceitasse os meus cumprimentos pela luta que vem 

Jorge, conquanto o Estado do Amazonas não se in- travando em defesa dos Municípios do seu Estado e 
clua na área de atuação da Vale do Rio Doce, a pri- de outros Estados da Federação, inclusive do Esta-
vatização dessa empresa interessa a todo o-País - - - do âeMafcl Grosso do Sul. A luta aos Prefeitos, de 
obviamente. Concordo com V. Ex" que parte dos re- V. Ex" e de todos nós tem toda procedência. Veja V. 
cursos da privatização da Vale seja aplicada de for- Ex' que no meu Estado, Mato Grosso do Sul, a 
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Companhia Vale do Rio adquiriu ações a preço vil, 
de fonna nebulosa. Existe lá uma ação popular, a 
matéria está sub judice, e mesmo assim as minas 
de Urucum, que constituem a maior reserva de mi
nério de ferro do mundo, vão ser privatizadas. Onde 
elas se localizam? No Município de Corumbá, que é 
a Capital do pantanal do meu Estado. Corumbá já 
sofre terrivelmente por ser fronteira com a Bolívia. 
Por quê? Ali, os comerciantes brasileiros - para lhe 
dar uma idéia - estão abrindo estabelecimentos co
merciais na Bolívia, porque não têm condições de 
competir com o mercado boliviano. Então, a cidade 
está em crise. Existe uma riqueza extraordinária ali. 
O minério de Urucum está localizado nas fronteiras, 
dentro dos limites do Município de Corumbá. E esse 
Município, com a privatização, ainda vai ficar- falan
do na linguagem popular- a ver navios? Isso, natu
ralmente, é inconcebível. É preciso defender mesmo 
a aplicação de parte desses recursos, seja através 
de um fundo, seja através de uma fundação, seja 
como for, mas que recursos sejam efetivamente 
destinados aos Municípios e aos Estados onde a 
Vale atua. Parabenizo-o pelo pronunciamento. 

O SR. COUTINHO JORGE - Em relação ao 
aparte do Senador Jefferson Péres, gostaria de re
ceber a documentação da Fundação Chile. Já vivi 
um ano e meio no Chile, conheço realmente o pre
paro técnico, freqüentei o ILPES, Instituto Latino
Americano de Planificatión, o mesmo curso onde o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso foi professor 
de Sociologia de Desarollo, e o curso que fazia era 
de Planificatión de Desarollo Economico para os 
Países Subdesenvolvidos. Conheço realmente expe
riências positivas no Chile e gostaria de receber 
essa documentação porque tenho quase certeza, 
pela conversa que tivemos com o Ministro Antonio 
Kandir, que é possível, em função desse fundo em 
favor dos Municípios da área de atuaçãô, alterar-se 
o edital nesse item, sem prejuízo da privatização. 

Foi um entendinento que senti nesse ponto, tanto que 
há uma propos1a de alteração do tex1o do edital, que gostaria 
rapidamente de lerrbrar. A idéia básica é a seguinte: 

"XVII - Fazer com que a CVRD, em 
cumprimento ao disposto no art. 82, III, da 
Resolução ... • - que é aquele artigo que 
dava 8% do lucro líquido para atuação em 
projetas prioritários dos Municípios - • ... efe
tue doação à Fundação Vale do Rio Doce, 
(no valor previsto de) R$85,9 milhões, em 
moeda corrente nacional, assim como os 
créditos ora existentes em razão dos emprés
timos realizados com recursos provenienteS 

do Fundo de Reserva da CVRD, destinado à 
realização de investimentos em projetas de 
natureza social, nos municípios de área de 
atuação da CVRD, nos moldes até então 
praticados pela empresa, dentro de 90 (no
venta) dias após a data da liquidação finan
ceira do leilão, conforme deliberação a ser 
tomada na Assembléia Extraordinária da 
CVRD a ser realizada na data de liquidação 
financeira do leilão, que deliberarão sobre a 
alteração do Estatuto Social da CVRD, con
forme previsto no item 3.1 do edital. A Fun
qação Vale do Rio Doce assumirá a condi
ção gestora -dOs referentes recursos, através 
de um Fundo de Natureza Contábil, cuja de
liberação ficará condicionada às alterações es
tatutárias que se fizerem necessárias para a 
gestão dos recursos, as quais deverão ser fei
tas de comum acordo e com a participação dos 
representantes dos municípios das áreas de 
atuação da CVRD." 

Significa dizer que nós temos que ter esse 
Fundo e um Conselho Curador com um repre
sentante de cada Estado, para evitar distorção. Essa 
é ·a proposta. Isto aqui obrigaria a uma alteração no 
edital. Senti, da parte do Ministro, e S. ExA disse aos 
oito Prefeitos dos Estados que estavam presentes, 
que é possível. Chamou a equipe do BNDES e, atra
vés de uma tenninologia técnica, não me lembro 
qual foi, um aditivo, poderiam alterar. A rigor não al
teraria o edital como um todo, porque é uma parte 
mais ligada, digamos, à decisão do Governo. 

Então, sinto que há possibilidadé de·que ainda 
se altere o edital, criem-se as pré-condições para a 
implantação desse fundo contábil. Pelo. ~.nos isso, 
embora não seja· aquilo que sonhávainos. Pessoal
mente, tenho restrições à privatização da val6, uma vez 
que a considero uma empresa estratégica para o Brasil 
e fundamental para a minha Região Amaz!)nica. 

· · Tenho uma série de dúvidas. O próprio. Senador 
Ramez Tebet falou sobre as inquietudes relacionadas 
ao projeto de Urucum. Houve, inclusive, a eonvocação 
dO Ministro Antônio Kandir para que S. ex-·aqui viesse 
explicar o problema da modelagem da venda da Vale, 
a fim de nos convencer como seriam valoradas as jazi
das que estão sendo descobertas e que ainda não es
tão sendo cubadas. Que garantias o Governo teria? 
Bes falam, realmente, do instrumento das debêntures. 
Muito bem! Há uma série de propostas ... 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Sena
dor Coutinho Jorge, pediria a V. ex-, não obstante a 
importância do seu pronunciamento, que procurasse 
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conclui-lo, porque o tempo de V. Ex" já está ultra
passado. 

O SR. COUTINHO JORGE - Vou cumprir, Sr. 
Presidente. 

Gostaria de informar aos Srs. Senadores que 
há uma perspectiva favorável quanto ao fundo da 
Vale em favor dos municípios da área de explora
ção, com possibilidade, inclusive, de alterar o edital 
e, a partir daí, criar-se verdadeiramente um fundo 
contábil que possa minimizar as ações negativas de 
projetes que exploram recursos naturais renováveis, 
em várias partes do Brasil - particularmente nesses 
oito Estados a que me referi -, e que podiam ser mi
nimizados com efeito compensatório desse fundo. 

Vou levar em consideração as propostas do Se
nador Jefferson Péres, que são importantes, e aguardo 
a informação da experiência da Fundação Dei Chile 
para, quem sabe, incorporá-la - após, é claro, a apro
vação desse fundo, que é possível ser criado e, assim, 
pelo menos, minimizar problemas graves que afligem 
os municípios na área de atuação da Vale do Rio Doce. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Exm•Sr. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. COUTINHO JORGE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Brasília-DF, 3 da abri da 1997 

Ministro do Planejaman1o e Orçamento 

Dr. Antonio Kandir 

Brasilia- DF 

Senhor Ministro, 
Nós, Pmfeilos dos Municípios da área de inftuéncia da 

CVRD, raunidos no dia 3-4- do conenta, no 2" Congresso Brasileiro 
de Municípios no Salão Buri1i do Centro de Convenções, apre5!lll1a
mos assim a Vossa Excelência as seguintes considerações: 

Considerando que, quando da criação da Companhia Vale 
do Rio Doce, através do Decreto-lei n• 4.351, de 1• de junho de 
1942, criou-se também, conforme o artigo·41 desta diploma legal, 
o Fundo de Melhoramen1o e Desenvohrimen1o do , Vala do Rio 
Doce da área de influência da CVRD, com a Obriga1oíiedada de 
se aplicar parcelas dos seus lucros liquides junto aos Municípios 
da área de inftuência da empresa; 

Considerando que, no periodo compreendido de sua cria
ção até 1996 foram aplicados cerca da 300 milhões de dólares 
nos municípios da áreà de influência, em projekls de desenvolvi
mento econõmico e social que redundaram na melhoria da quali
dade da vida destas comunidades; 

Considerando que, para os próximos 1 O anos, o retomo ao 
caixa da Empresa "Privada" de cerca de 80 milhões de reais rafe
rente aos empréstimos subsidiados realizado pata Empresa "Es· 
talai" nos anos antariores; 

Considerando que, após a realização do leilão a da As· 
sembléia Geral Extraordinária, será retirado do aluai estatuto so
ci21 a obriga1oriedade da CVRD destinar 8% dos seus futuros lu
cros llquidos para financiar projetos de natureza social e econômi· 

· ca junto aos municípios em sua denominada área de iilfluência, que 

abrange atualmente os Estados de Minas Gerais, Espírito Sarito, 
Pará, Maranhão, Sergipe, 8ahia, Tocantins e Mato Grosso do Sul· 

Considerando que, conforma o e<i1al de privatização da CVRri, 
doará ao BNDES a ~ de 85,9 rtllhõas de reais para que 0 
citado banco apique esta irnporfãncia em projetos de desEinvolviment 
mgional, _sem detal!ar em que periodo de tampo serão aplicados, 
onde serao aplk:ados, e quais os critérios a ser u1iizados. 

Propomos: 
1 - Que os recursos, 85,9 milhões de reais, sejam aloca

dos jun1o à Fundação Vale do Rio Doce para que a mesma exe
cute o programa de relações com as comunidades, junlo aos mu
nicípios da região de influência da CVRD nos moldes até então 
praticados pata empresa; 

2- Que sejam alocados à Fundação Vale do Rio Doce os 
recursos que retomarão à CVRD advindos de 9mpléstimos conce
didos pela Empresa nos úHinos 10 anos, estas somados aos 85,9 
milhões de Reais constituam um Fundo de Natureza Corrtábil; 

3 - O conselho Curador da FVRD será ajustado para que 
dele participe 1 reprasanlante de cada Estado da Federação es
colhido pelos municípios da área da influência, além de ser consti
tuída uma comissão para estudar as bTms legais de rnr:fao;:a e 
adaptação da Fundação. 

Dessa fonna, solicifamos a alteração do capítufo 42, parágm.
fo XVII constante do edital de privalização PND-A-Q1J971ç;VRD ajus· 
lado aos moldas desta proposta, sugerimos a seguinta redação: , 

"Xvll - fazer com que a CVRD, em cumprimento 
ao disposto no artigo 8", inciso (üi) da Resolução, efetue 

doação à Fundação Vale do Rio Doce, R$85.9 milhões, 
em moeda corrente nacional, assim corno os créditos 
ora existentes em razão dos empréstimos realizados 

com recursos provenientes do Fundo de Reserva da 
CVRD, destinada à realização de inves1imentos em pro-

- --- ---- -

jetos de natureza sociais, nos municípios de área de 

atuação da CVRD, nos moldes até anião pm.ticada pela 

empresa. dentro de 90 (noventa) dias após a da1a da li

quidàção financeim. do leilão, contonne deliberação a 

ser tomada em Assembléia Geral Extraordinária da 

CVRD a ser reafiZBda na da1a da fiquidação financeira 

do leilão, que deliberarão sobre a alteração do Estatuto 

Social da CVRD, conforme previsto no item 3.1 do edi-
1al. A Fundação Vale do Rio Doce assumirá a conálçáo 

de gestora dos referentes recursos, através de um Fun

do de Natureza Contáb~. cuja liberação ficará condicio

nada às attarações estatutárias que se fizeram neces

sárias para a gestão dos recursos, as quais deverão ser 

feitas de conun acordo e com a participação dos repre
sentan1es dos mtricípiosdas áreas de atuação da CVRD." 

Espetando conter com a valiosa compreensão de Vossa 
Excelência, servimo-nos da oportunidade para antecipar nossos 
agradecimentos, pela deferência. 

l:!.-.-r.1~ ,.,~~'" 
~Utl' t_-/ 
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Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúcio 
Alcântara. 

O SR. P~ESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Con
cedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res, pelo tempo de 20 minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- .Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, aproveito 
esta melancólica sessão matutina de sexta-feira, 
com meia dúzia de Senadores presentes, apenas 
para fazer o registro do meu desconforto ante dois 
fatos ocorridos na semana que ora finda: um, mais 
rumoroso, ocorrido fora; e o outro, menos destaca
do, acontecido dentro do Congresso Nacional. 

O Sr. Eduardo Suplicy - De melancólica, po
derá se tomar vibrante em virtude das suas pala
vras, Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - E com a pre
sença e a atuação de V. Ex&, Senador Eduardo Su
plicy, certamente. 

Creio que esses dois episódios, Sr. Presidente, 
denotam que a sociedade brasileira ainda é marca
da por duas coisas extremamente negativas: a hipo
crisia e o egoísmo. O primeiro fato a denotar a hipo
crisia reinante em nossa sociedade foi o episódio 
chocante da violência praticada pela Polícia Militar 
de São Paulo, que entrou em nossos lares através 
da televisão. Hipocrisia porque suscitou uma série 
de discursos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, supos
tamente indignados, como se aqueles acontecimen
tos fossem excepcionais, corno se aquilo não fosse 
rotina que ocorre todos os dias, porque todos nós 
estamos fartos de saber que as polícias militares 
dos Estados se transformaram em guardas pretoria
nas, infiltradas de sicários truculentos, que praticam 
esses atos diariamente. 

Ainda há poucos dias, o jornal O Globo publi
cou urna série de reportagens sobre a prostituição 
infantil em Manaus, feita com a cumplicidade de 
agentes policiais e com a tolerância da cúpula poli
cial do meu Estado. 

Todos nós sabemos que, em todos os Estados, 
existe também cumplicidade do aparato policial com 
o narcotráfico e com a indústria de seqüestros, que 
os espancamentos e as violências ocorrem todos os 
dias nas ruas e nos quartéis das polícias militares. 

No entanto, a reportagem da Rede Globo suscitou 
pronunciamentos como se aquilo fosse algo inteira
mente novo e do desconhecimento de todos. Como 
disse o editorial do Jornal do Brasil, foram discur
sos com grande recheio de retórica e baixo teor de 
sentimento. 

O que importa é a adoção de medidas efetivas, 
que já deveriam ter sido tomadas e, felizmente, este 
Congresso começa a tomá-las. 

No ano passado, o Senado rejeitou o projeto 
que tirava os policiais militares do foro especial da 
Justiça Militar. Felizmente, ontem, açulado pelo im
pacto emocional da reportagem, finalmente o Sena
do tipificou o crime de tortura, aprovando um projeto 
que estava engavetado aqui há meses. 

Oxalá corra com celeridade o projeto do Depu
tado Hélio Bicudo, que insiste e renova a proposta 
rejeitada pelo Senado! Oxalá também tenha mais 
agilidade o projeto do Executivo que federaliza os 
crimes contra os direitos humanos, finalmente ontem 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça 
da Cãmara dos Deputados! 

O que deveríamos fazer, Sr. Presidente, em 
vez de discursos falsamente indignados, seria um 
mea-culpa pela inação do Senado e da Câmara dos 
Deputados na adoção dé medidas para minimizar 
esse gravíssimo problema. 

O Sr. Lúcio Alcântara- Concede-me V. Ex& 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte com muito prazer, Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Jefferson 
Péres, nesta manhã, nem tão melancólica assim 
porque estamos tendo oportunidade de assistir a 
pronunciamentos importantes como este de V. Ex&, 
penso que temos que dar prioridade à solução de 
certos problemas. Evidentemente que essa questão 
da segurança, da violência, dos direitos humanos já 
assoma no Brasil como um assunto da maior impor
tância. Não apenas esse caso de São Paulo, como 
recentemente no Ceará· mais 1Jm caso de seqüestro 
com reféns em presídio e depois evasão de prisio
neiros; enfim, por todo lado há problemas muito sé
rios nessa área. Acho que o Congresso, inclusive, 
perdeu uma oportunidade até para celebrar, mais do 
que com discursos, a Campanha da Fraternidade, 
que deu prioridade ao tema dos encarcerados. Infe
lizmente esses assuntos se arrastam, muitos deles 
são complexos. O projeto do Deputado Hélio Bicudo, 
se tem algumas imperfeições, temos que corrigi-las, 
mas, na verdade, acena com uma postura nova em 
relação à questão do aparelho policial militar. E há, 
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por toda parte, denúncias, explodem informações de 
indisciplina, de mau comportamento, tanto da Polícia 
Civil como da Polícia Militar, para não dizer conluio 
com o <:rime que há no tráfico de drogas, na inter
ceptação de roubos. Enfim, há aí um tumor que pre
cisa ser lancetado. Ainda hoje ouvi o Ministro Sepúl
veda Pertence, num desses programas matinais de 
rede de televisão, dizer - ao responder a uma per
gunta do entrevistador - que não era a aprovação 
desse projeto que iria conferir celeridade processual. 
Não era isso. Porque, na verdade, repetindo o que 
disse na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania do Senado, o que há é uma grande crise do 
Judiciário brasileiro, que precisa ser examinado no 
seu conjunto e, portanto, ser modernizado para po
der prestar os serviços de que a sociedade necessi
ta V. Exª fere, portanto, um tema de grande relevân
cia, indo além, cobrando algo além desses discursos 
indignados, inflamados que ecoam por aí, mas que 
terminam com o fim do eco. O Plano Nacional de Direi
tos Humanos tem várias conquistas nessa área, inclusi
ve com o pagamento de indenizações, enfim, com urna 
série de previdências que tem adotado, mas há muito 
por fazer, inclusive na área da lei, modificaçõeS legais 
que precisam ser feitas para que o problema dos direitos 
humanos tenha realmente o realce necessário. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ouço o seu 
aparte com muita satisfação, Senador Lúcio Alcânta
ra, até porque sou testemunha de que V. Exª tem 
sido recorrente neste plenário na abordagem de as
suntos dessa natureza. 

Além da hipocrisia a que acabo de me referir, 
Sr. Presidente, outro episódio que demonstra o 
egoísmo e a prevalência dos interesses individuais 
sobre o interesse público aconteceu na Câmara dos 
Deputados, com o adiamento, mais urna vez, da vo
tação da reforma administrativa, dada a resistência 
de uma minoria de Deputados à instituição do teto 
salarial de R$10.800,00. Tudo indica que, na iminên
cia de ver a reforma ser rejeitada, o Governo cedeu 
à pressão desses Deputados e, finalmente, pelo 
acordo feito, será admitido o acúmulo de duas apo
sentadorias, com o limite de R$21.600,00. 

Mais uma vez, o Congresso cedeu às pressões 
corporativistas, mais uma vez vai legislar em causa 
própria e perde a oportunidade de dar o exemplo, à 
sociedade, de desprendimento e de espírito público. 
Oxalá o Senado, quando o projeto chegar aqui, pos
sa ratificar esse equívoco dos Deputados e restabe
lecer o teto pretendido pelo Governo e pelo Relator. 

De qualquer maneira, os dois episódios de
monstram, Sr. Presidente, que estamos longe, muito 

longe - se é que algum dia alcançaremos no Brasil e 
mesmo no mundo - da utopia de uina sociedade re
gida por princípios éticos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Peres, o Sr. Lúcio Alcântara deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Val
mir Campe/o. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minutos, nos termos do art. 14, VIl; do Regimento 
Interno. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (P,F.L-BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na 
sessão de 24 de março último, eu trouxe ao conheci
mento do Senado correspondência da Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Maríti
mos, Aéreos e Auviais pedindo providências ao Go
verno para a situação do Uoyd Brasileiro. Especifi
camente, a correspondência reclamava a regulariza
ção do funcionamento da empresa em liquidação. E, 
de modo particular, salientava a situação vexatória 
de tripulações de navios que se encontravam em 
portos estrangeiros, sem qualquer condição de so
brevivência. 

Como solicitado, pedi ao Senado que solicitas
se ao Sr. Ministro da Fazenda a liberação da verba 
necessária para que se regularizasse essa situação. 
~gora, reeebo outra correspondência da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Marítimos, Aéreos e Fluviais. Renova a solicitação, 
salientando que a situação continua a mesma. 

· Diz o ofício: 

'Até a presente data, tais recursos la
mentavelmente ainda não foram liberados 
pelo Governo Federal e a resuHante é a caó
tica situação social dos trabalhadores, que 
se encontram com três meses em atraso sa
larial, vale-transporte, vale-refeição e assis
tência médica suspensos, escassez de ali
mentos, água e Combustível a bordo dos na
vios de sua frota 

Acrescenta: 
Os navios Rio Coari e Rio Assu encon

tram-se em portos da China, respectivamen
te em Xangai e Hong Kong, sendo que o Rio 
Assu está fundeado ao largo do Porto de 
Hong Kong, com risco de apagar por falta de 
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combustível. O mesmo ocorre com o Rio Ja
guaribe 11, ao largo de Vitória, no Brasil." 

E insiste a comunicação: 
Os navios fundeados no exterior (Rio 

Assu) e no Brasil (Rio Jaguaribe) correm ris
co de, sem energia a bordo (apagados), 
causar graves acidentes à navegação nas 
zonas de intenso tráfego portuário. 

Ao lado disso, vem um rádio do comandante do 
navio Rio Assu, apelando para uma solução, porque o 
pessoal a bordo se encontra em estado de necessidade. 

Porém, há um documento final, a cuja leitura 
vou proceder, por sua significação. Trata-se de ofí
cio do Vice-Aimirante José Luiz Feio Obino, Diretor 
da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Ma
rinha. Ele é dirigido ao destinatário, ao liquidante da 
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro S/ A: 

"Participo a V. s• que esta diretoria re
cebeu o Fax n2 01828, de 26 de março de 
1997, do Ministério das Relações Exteriores, 
no qual o Cônsul-Geral do Brasil em Xangai re
trata a critica situação em que se encontra a tri
pulação do navio Rio Coari, dessa empresa. 

Solicito a V.SO empenho para a solução 
de problema de tal gravidade, visando o não 
comprometimento das vidas humanas e fa
zendas de bordo, bem corno o possível com
prometimento da segurança da navegação, 
devido à desassistência de um navio atracado 
em porto estrangeiro por mais de seis meses. • 

Este ofício bastaria para traduzir a gravidade 
da situação. Como, segundo demonstrado, os recur
sos não foram liberados, a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Aé
reos e Fluviais solicita já que se peça ao Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República que adote 
as providências para essa liberação. 

É o que faço, Sr. Presidente, pedindo a V. Ex" 
que, com a presente correspondência que encami
nharei à Taquigrafia, solicite à Casa Civil da Presi
dência da República as providências necessárias 
para a liberação dos recursos, já que esses navios 
se encontram em situação calamitosa e que não é 
decente para o Governo brasileiro. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSAPHAT MARINHO EM SEU 015-
CURSO: 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM TRANSPORTES MARÍTlMOS, AÉREOS 

E FLUVIAIS- CONTTMAF 

Brasllia- DF, 3 de abril de 1997 

Exm0 Senhor 

Senador Josaphat Marinho 

F.OC 311~1241 Tel:311'31731323-4979 

URGENTE 

1 - tem a presente o objetivo de passar as informações a 
respeito da centenária Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, 
com respectivo drama social porque passam seus 340 funcioná· 
rios de terra e mar a seguir expostas: 

I - Há um ano e seta meses, por Deaelo Presidencial a 
empresa foi colocado no processo de fiquidação, passando suas 
funções, salários, encargos saciais para inteira e direta responsa
bilidade do Ministério da Administração Federal a Re!onna do Es
tado; 

11 - desde novembro próximo passado, a administração da 
liquidação solicitou os recursos financeiros necessários para dar a 
necessária sustentação aconõmico-financeira da empresa evitan
do assim a liquidação predatória através de leilões judiciais avil
tantas ao Patr"TlÕniO Púbijco; 

III - até a presente data tais recursos lamentavelmente ain
da não foram fiberados pelo Governo Federal e a resultante é a 
caótica situação social dos trabalhadores que se encontram com 
três meses em atraso salarial. vale transportes, vale refei9ões a 
assistência médica suspensos, escassez de alimentos, égua e 
cornbusüvel a bordo dos navios de sua frota; 

IV - os navios Rio Coari e Rio Assú encontram-se em por
los da China respectivamente em Changai e Hong Kong, sendo 
que o Rio Assú está fundeado ao largo do Por1o de Hong Kong, 
com risco de apagar por falta de combustível. O mesmo ocorre 
com o Rio Jaguaribe 11, ao largo de Vdória no Brasil; 

V - os navios fundeados no exterior (Rio Assú) e no Brasil 
(Rio Jaguanbe 11), correm riscos de sem energia a bordo (apaga
dos), causarem graves acidentas à navegação nas zonas de in
tenso tráfego portuário, pois à deriva, ficará<. sem controle pelas 
tripulações. Agrava mais ainda a situação pela exposição em mar 
aberto à tempestades ocorrentes nos refaridos locais e os incalcu
láveis incidentes diplomáticas que refletirão contra o Governo bra· 
sileiro, indusive ressarcimenlo de danos à propriedade, carga e 
ecologia maritima internacional. (conforme Fax anexos). 

2. Face ao exposto, solicitamos o empenho de V. Excelên
cia junto à Casa Civil da Presidência da República. para que tais 
recursos sejam urgentemente liberados e agradecendo desde já a 
atenção dispensada ao assunto, subscrevemo-nos com nossos 
protestos de mais elevada estima e consideração. 

ZCZC FTX695 241450 FAX551 241749 TBR092 PPR957 

F0212428783 

RENECBR 

FM RIO ASSUIPPYD RIORADIO 1 97185 24031652 

0212428783 

FNM 
Assu/016 trips Rio/Assu EstataliLB em/pleno prQC8SSO li

quidação GOV/FHC, parado Prox/Arong em/Estado Abandono 
Plfalla numerário plabastac Oleo!Comb, água, af111191ltos, 56fdias 
confinados bordo s/condução pllerra, vivendo pior/que presidiá· 
rios, tOdos e/mais de/6 meses embarcados, afastadoslfamflia, 
e/rancho racionado, águaJSOH 01HR!dia, sllrocar roupa/cama, 
toalhas, drficii/ET cara/coml!nicação famflia. 1V/Siaudio (SIST/di
ferente), famüias c/3 meses salário atrasados, passandQinecess 
dada, estamos submetidos verdadeiro este/resistência, todos/es
tressados, perdurando indefinição, muitos desejam dasembar. 
Onde/estão direitos humanos? RCBI/ZOMAR ajudahlumanilária 
oonsui!HK como/complemenlo alimentação atáJ01ABR exis
te/água Ati29MAR. SoVplena divulgação auloridades'ET lmpren-
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sa, sentido urgente solução. Espero não/ter recorrer ITF 
SOSICOMTE LEUDO 

MINISTÉRIO DA MARINHA 

Dire!Dria de Portos e Cos1as 

FAX 
Destina1ário/Send To: Liquidante de Cia de Navegação Uoyd Bra
sil Fuo SIA 

Oala/Data: 31/rnar/96 

Dept"IDept 

N011l111Name: Dr. Ivan Ramos Castro 

Fax: (021) 263-5806.1253-2240 

Remelen1e: Dire!Dria de Porlos e Costas 

OocumeniD/Oocument, 33.43197 

N011l111Name: Va José Luiz Feio Obino 

Endereço: Rua 12 de Março, 118-152 andar 

Fax; (021) 216-5217 

T elelone!Phone: (021) 216-5207 

Prezado Senhor, 
Participo a V. 5" que esta Direloria reoebeuo Faxn2 0182B 

de 26 de março de 97, do Ministério das Relações Exteriores, no 
qual o Consul-Geral do Brasil em Xangai, relrata a critica situação 
em que se onconlra a lripulação do navio "Rio Coari", dessa em
presa. 

Solicito a v. s• empenho para a solução do problema de tal 
gravidade, visando o não cornprornetimenlo das vidas humanas e 
fazendas de bon:k>, bem corno o possível cornprometimenlo de 
segurança da navegação, devido a desasistência de um navio 
alracado em porto estrangeiro por mais de seis meses. 

Atenciosamen1e, José Lulz Feio Oblno, Voce-Almiran1e -
Diretor. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. 
Ex& será atendido na fonna regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Uma. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. S. ExB dispõe de até 20 minutos para o 
seu pronunciamento. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, no último dia 14 
de março completaram-se 150 anos do nascimento do 
grande poeta baiano Antonio de Castro Alves, na cida
de de Curralinho, interior da Bahia. O último dos gran
des românticos da poesia brasileira viveu apenas 24 
anos antes de ser vitimado pela tuberculose, quando 
estava em Salvador. Passou boa parte de sua vida em 
Recife, mas esteve também no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. No período em que viveu no Recife, Castro 
Alves escreveu 41 poemas. Foi a cidade em que ele 
mais produziu. São Paulo lhe deu inspiração para 24 
poemas, inclusive Vozes dÁfrica e Navio Negreiro. Em 
Salvador, ele compôs 17 poemas. 

A obra de Castro Alves, contudo, não pode ser 
medida pelo número de peças literárias que ele pro
duziu nu!Tia eJ(js_tência tão curta, __ entre 14 de março 
de 1847 e 6 de julho de 1871. As lutas sociais e polf-

. ticas, t~nl>fonnadas_eiTl_versos_ª-rrE!batadQs, _fpr<lJTI 
os temas_que _Q_tomaram popular, venerado por toda 
a gente, especialmente os jovens. Esses poemas in
cendiários propugnam contra o escravagismo, incen
tivam as lutas pela independência do País e auxiliam 
insurreições no estilo de Palmares e de outros tan
tos movimentos libertários. Castro Alves foi o grande 
poeta das liberdades. 

Ao lado desse conteúdo explosivo para a épo
ca, devemos lembrar que seus versos foram quase 
sempre declamados em teatros, sacadas de edifí-

- - cios, praças públicas ou nas chamadas grandes sa
las. Essa característica fez de Castro Alves o grande 
poeta-tribuno, e a cidade do Recife certamente foi o 
palco principal desses arroubos de patriotismo e alto 
nível de civismo. Além dessa característica, Castro 
Alves foi um romântico inimitável. Ele sofria da an
gústia do infinito, que lhe determinava um impulso 
sobre-humano para suprimir distâncias e limitações 
perante o desconhecido e os enigmas da vida 

Por essas razões, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, a cidade do Recife também comemora o 
sesquicentenário de nascimento do poeta. Lá, ele vi
veu entre janeiro de 1862 e maio de 1867. Fez o 
curso anexo à Faculdade de Direito. Foi reprovado 
na primeira tentativa. Conseguiu aprovação na se
gunda vez, em fevereiro de 1864. Retomou à Bahia 
no ano seguinte e de lá voltou, em companhia de 
Fagundes Varela, para as festas de aniversário da 
instalação dos cursos jurídicos no Brasil. Em 1866, 
quando cursava o segundo ano de Direito, fundou 
uma sociedade abolicionista com Rui Barbosa, Re
gueira Costa, Plínio de Lima. Lançou, então, o jornal 
de idéias A Luz, origem de sua polêmica pela im
prensa de Tobias Barreto. Em junho daquele ano, 
passou a residir numa cela do Convento de São 
Francisco, onde compôs, entre outras, a poesia "Ho
ras do Martírio". 

Em dezembro de 1866, Castro Alves divulgou, 
sem assinatura, no jornal O Tribuno, a poesia •o 
Povo ao Poder", que era um protesto contra a disso
lução de um comício republicano. 

Em abril de 1867, de uma das janelas da Rua 
do Imperador, o poeta improvisou versos de crítica à 
polícia, que havia espancado o estudante Torres 
Portugal - o que mostra a atualidade do pensamen
to de Castro Alves, quando assistimos também à po
lícia espancando cidadãos civis indefesos em São 
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Paulo. Pois bem, ainda em abril desse ano, diante 
de um círculo de intelectuais reunidos no Teatro 
Santa Isabel, ele fez a primeira leitura da peça 'Gon
zaga ou A Revolução de Minas•. 

Em Recife, Castro Alves compôs o livro de 
poemas 'Os Escravos', quando morava na Rua do 
Lima, em Santo Amaro. Em agosto de 1865, ele se 
alistou no Batalhão Acadêmico de Voluntários para a 
Guerra do Paraguai, apesar de jamais ter tido a in
tenção de lutar naquele conflito. Castro Alves deixou 
Recife, em definitivo, em maio de 1867, com destino 
a Salvador, na companhia de Eugênia Câmara. Lá, 
ele encenou, pela primeira vez. a peça 'Gonzaga'. 

Na opinião de Afrânio Peixoto, 'o entusiasmo 
de Castro Alves por Eugênia Câmara tomou decisão 
e resolução em 1866, quando a mocidade do comér
cio e das escolas se dividiu em dois grupos, sendo 
um partidário da atriz Adelaide Amaral, musa de To
bias Barreto, e outro apologista da também atriz Eu
gênia Câmara, inspiradora e, depois, amante do 
poeta baiano•. As discussões públicas, verdadeiras 
tertúlias, terminaram por separar definitivamente To
bias Barreto e Castro Alves, que, antes, eram "bons 
amigos. 

Em verdade, Castro Alves veio para o Recife, 
em 1862, cumprir o destino da maioria dos 'filhos d~ 
famllia' daquela época: estudar Direito. Mas não 
buscou esse objetivo, porque, no íntimo, sua vonta
de era outra. Ele preferiu namorar, fumar e fazer ver
sos. As mulheres se apagaram como brasas de ci
garro, mas os versos continuam vivos. Castro Alves 
permanece como um elo de ligação entre os adora
dores da beleza sem preconceito. Somente uma 
poesia realmente sólida, densa, despojada pode so
breviver a gerações tão diversas. 

O Sr. Josaphat Marinho· Permite-me V. EJ<!! 
um aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com muita ale
gria, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - A Bahia lhe é grata 
pela voz de um dos seus representantes nesta 
Casa, pelo recordar da passagem de Castro Alves 
por Pernambuco. Pode assinalar-se, como V. Exª 
está fazendo, que boa parte da glória de Castro Al
ves é devida a sua presença em Pernambuco. Ali, 
ele viveu um período excitante de sua vida, que V. 
Exª tão bem descreve. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço com 
muita alegria o aparte que me acaba de fazer, nobre 
Senador Josaphat Marinho, e incorporo, com muita 
satisfação, as observações-lúcidas- e-Inteligentes 
com que me distinguiu. E eu diria, nobre Senador 

Josaphat Marinho: Pernambuco também se orgulha 
muito de ter sido hospedeiro desse grande poeta 
que foi Castro Alves. 

Prossigo, Sr. Presidente: e a poesia de Castro 
Alves passou pelos simbolistas, pamasianos e mo
dernistas. Vive até hoje, mais de cem anos após a 
sua morte. Esse poeta da liberdade, preocupado em 
viver com intensidade a sua vida, deixou sua marca 
indelével no improviso, feito de uma das janelas da 
Rua do Imperador, no Recife, em abril de 1866, em 
protesto contra o espancamento, pela polícia, do es
tudante cearense Torres Portugal. É o seguinte o im
proviso: 

Moços! A inépcia nos chamou de estúpidos! 
·Moços! O crime nos cobriu de sangue! 
Vós, os luzeiros do país, erguei-vos! 
Perante a infâmia ninguém fica exangue! 

Protesto santo se levanta agora; 
De mim, de vós , da multidão, do povo; 
Somos da classe da justiça e brio, 
Não há mais classe ante esse crime novo! 
Sim! mesmo em face da Nação, da Pátria, 
Nós nos erguemos em soberba fé! 
A lei sustenta o popular direito, 
Nós sustentamos o direito em pé!' 
Esse foi o improviso magistral, da janela de 

uma das ruas do Recife, mediante o qual o moço 
Castro Alves, já naquela época, Sr. Presidente, re
pudiava a violência da Polícia Militar contra jovens 
estudantes. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. JOEL DE HOLANDA - Com prazer, no
bre Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Joel de Ho
landa, primeiramente, cumprimento-o porque, como 
tenho notado, ao longo do tempo em que somos co
legas, v_ Ex" normalmente fala sobre temas median
te os quais pode mostrar sua sensibilidade para a 
realidade de injustiça social no Brasil. Noto que há 
uma consistência na escolha de temas que V. Ex" 
traz à tribuna do Senado Federal, ora preocupando
se com as desigualdades sociais regionais, ora 
preocupando-se, como neste instante, com o des
respeito aos direitos à cidadania, aos direitos huma· 
nos. Dessa vez, invoca V. Ex" a palavra tão bela do 
poeta Castro Alves, de quem recorda episódios de 
vida. Hoje temos, diante de um episódio como o de 
Diadema, a felicidade da divulgação pelos modernos 
meios de comunicação. Uma emissora levou ao ar o 
flagrante da violência, da tortura, da extorsão e do 
assassinato por PMs de populares em Diadema. Ao 
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tempo de Castro Alves, não havia a televisão, mas a 
sua palavra era tão forte, tão bela, quando denuncia
va o espancamento de um rapaz em Recife, que 
provocou à época repercussão de natureza seme
lhante. Há pouco, o nobre Senador Jefferson Péres 
comentava o episódio de Diadema, Percebo que 
esse episódio está alcançando reação cada vez 
maior. Ainda ontem, nobre Senador Joel de Hollan
da, telefonaram-me de São Paulo para informar que 
nas diversas favelas de São Paulo começa a haver 
um extraordinário movimento no sentido de que as 
pessoas que tantas e freqüentes vezes são espan
cadas pelo abuso de autoridades policiais se enco
rajem e denunciem o cotidiano de violência a que 
são submetidas. O episódio de Diadema não é isola
do. Ainda ontem as emissoras de televisão, e hoje 
os jornais, denunciaram que cerca de 12 soldados e 
oficiais da PM, daqueles que agiram em Diadema, 
estavam indiciados em inquérito por violências que 
haviam cometido. Entretanto, a Comissão da As· 
sembléia Legislativa, em visita à delegacia e ao dis
trito policial em Diadema, constatou que aqueles in
quéritos estavam sendo arquivados em virtude do 
procedimento que normalmente ocorre na Polícia 
Militar. O Senador Jefferson Péres mencionou há 
pouco o projeto do Deputado Hélio Bicudo, que in
felizmente no Senado Federal acabamos distor
cendo. Eu gostaria que esse projeto tivesse sido 
aprovado da maneira como propôs inicialmente 
Hélio Bicudo. Mas, graças a Deus, esse episódio 
ganhou extraordinária repercussão, devido ao tra
balho corajoso de um cinegrafista amador, com o 
seu aparelho de vídeo. As palavras de Castro Al
ves correspondem àquilo que foi também detecta
do pelo cinegrafista. Passadas tantas décadas, as 
palavras de Castro Alves, aqui trazidas por V. Exi', 
constituem uma força muito grande ao justo grito 
de justiça que ecoa de todas as favelas, não ape
nas da Grande São Paulo, mas de todas as cidades 
brasileiras. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Agradeço, com 
satisfação, ao nobre Senador Eduardo Suplicy pelo 
aparte que incorporo, com muita alegria, ao meu 
modesto pronunciamento. 

Na verdade, nobre Senador Eduardo Suplicy, 
como nordestino, até porque trago na alma a marca 
das desigualdades, das injustiças que a minha re
gião sofre, tenho pautado a minha presença no Se
nado com medidas que buscam alertar para essas 
injustiças, para essas desigualdades. Tenho tentado 
mostrar ao povo brasileiro os exemplos de homens e 
mulheres que procuraram também, ao seu tempo, 

denunciar essas injustiças, essas violações dos di
reitos humanos. 

Na verdade, ao trazer o tema dos cento e cin
qüenta anos de nascimento de Castro Alves, preo
cupei-me em salientar, sobretudo para os estudan
tes que estão freqüentando as galerias deste Sena
do, o exemplo de Castro Alves, ora denunciando a 
escravidão, ora denunciando as desigualdades so
ciais, ora denunciando a violência e a arbitrariedade 
da polícia da época. E é como se hoje ouvíssemos o 
eco de sua voz dizendo: "A lei sustenta o popular di
reito, nós sustentamos o direito em pé". Trata-se da 
afirmação do Estado de Direito, trata-se do alerta 
que faz Castro Alves, no sentido de que todos deve
mos defender o direito em pé, o direito de o cidadão 
ser respeitado na sua dignidade e, sobretudo, de 
não sofrer, como aquele estudante cearense sofreu 
espancamento da Polícia em Pernambuco. 

Sr. Presidente, retomo o meu discurso para di
zer que, com esse pronunciamento, quéro associar 
Pernambuco às comemorações dos 150 anos de 
nascimento desse genial brasileiro, Antonio de Cas
tro Alves, autor, entre outros poemas memoráveis, 
de "Vozes DÁfrica" e "Navio Negreiro". 

Sr. Presidente, hã algumas décadas, no tempo 
em que ainda se elegia o príncipe dos poetas, fize
ram um concurso entre intelectuais para saber qual 
era o mais belo verso da poesia brasileira. Resulta
do: "Auriverde pendão da minha terra", que pode ser 
lido na entrada da Acaclemia Brasileira de Letras, no 
Rio de Janeiro. Faço questão de juntar minha voz, 
de pernambucano, às homenagens e comemoraçõ
es dos 150 anos de nascimento desse excepcional 
poeta, o tribuno das liberdades e o último grande ro
mântico: Castro Alves. 

O Sr. Jefferson Péres- V. ExJI me permite um 
aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA • Ouço, com sa
tisfação, o nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Joel de Hol
landa, lamento que o Senado não tenha realizado 
uma sessão especial para homenagear o sesquicen
tenário do nascimento de Castro Alves, o poeta que 
se toma mais atual do que nunca, como disse o Se
nador Eduardo Suplicy, na medida em que foi uma 
constante em sua poesia a indignação contra a tira
nia, a iniqüidade e a defesa da liberdade e da justi
ça. Castro Alves foi um ícone da minha juventude. 
Seus versos ficaram na memória e hoje são moeda 
corrente no País. Quem nunca usou da tribuna, de 
um palanque num comício, que é a praça do povo, 
como Serra do Condor? Como esquecer o "Deus! 6 
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Deus! onde estás que não respondes?' - para cia
mar contra a escravidão-, o "Auriverde pendão da 
minha terra", que V. Ex!' acaba de relembrar, e o "Eu 
sou pequeno, mas só fito os Andes"? Enfim, como 
esquecer aquele homem genial, que morreu aos vin
te e quatro anos? À vezes me pergunto o que não 
teria produzido se tivesse vivido ao menos mais vin
te e quatro anos e que formidáveis poemas não teria 
produzido hoje, ante as injustiças que todos conti
nuamos a assistir. Era isso o que tinha a dizer, pe
gando carona no seu discurso. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço a V. 
Ex!' pela gentileza do seu aparte e o incorporo, com 
muita alegria, a este pronunciamento. Na verdade, a 
figura de Castro Alves marcou não somente nós, 
pemambucanos e baianos, mas também toda a ju
ventude, a qual continua marcando, em iodos os re
cantos do País, pela força dos seus poemas, pela 
sua capacidade de denúncia, pela sua capacidade 
de mostrar e· demonstrar que este País precisa, defi
nitivamente, diminuir as suas desigualdades e injus
tiças. Tanta atualidade nos ve·· ; de Castro Alves 
nos faz meditar sobre a sua i·· · rtância cada vez 
maior e mais presente em nossa sOCledade. 

Sr. Presidente, concluo dizendo que Pernam
buco se sente extremamente envaidecido por ter 
tido em sua terra, durante algum tempo, a presença 
de Castro Alves, ora estudando, ora debatendo, mas 
sempre buscando, por intermédio do seu gênio e da 
sua poesia, construir um Brasil melhor para todos os 
brasileiros. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa, mais uma vez, se associa às manifestaçõ
es do Senado à figura de Castro Alves, que repre
senta o símbolo da poesia brasileira e o gênio tão 
bem cantado pelos homens de letras, de cultura e 
pelo povo brasileiro, numa produção que jamais tal
vez um poeta tenha alcançado no mundo em tão 
pouco tempo de vida. E o pronunciamento do Sena
dor Joel de Hollanda cabe muito bem, porque parte 
de sua curta e longa vida foi vivida no Recife, onde 
não só produziu, como viveu intensamente os seus 
aspectos afetivos. 

Daí por que, mais uma vez, o Senado presta 
homenagem a Castro Alves e, quanto mais prestar, 
ainda estará em dívida com esse grande poeta bra
sileiro, símbolo da liberdade, símbolo da coragem, 

símbolo maior que tivemos na é'põca da luta contra a 
escravidão e 'tã.moem um poeta que soube cantar os 
seus amores, a sua vida, com vinte e quatro anos, 
permanecendo, como permanece ainda hoje, na 
História do País e daqueles que cultuam a gradeza 
do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo 
fazer alguns comentários, hoje, sobre as declaraçõ
es do Ministro Sérgio Motta, relativas à privatização 
da Vale, e também sobre a própria Comissão Parla
mentar de Inquérito que estamos tentando criar para 
investigar esse processo de avaliação da Compa
nhia Vale do Rio Doce. Mas antes gostaria de fazer 
um comentário a resoeito de um fato ocorrido em 
meu Estado. 

Não ouvi, ont€ : pronunciamento do Sena-
dor José Alves, do PFL de Sergipe, mas tomei co
nhecimento de seu conteúdo através do Jornal do 
Senado. S. Ex", membro de um Partido que integra 
a base de apoio do Governador Albano Franco, fez 
uma crítica a um episódio que aconteceu naquele 
Estado, capitaneado pelo Governador. 

Sou um Senador de oposição em Sergipe, po
rém, sem defender o Governador, quero registrar o 
meu apoio à ação praticada por S. Ex". 

Recentemente, há cerca de quinze dias, no Pa
lácio do Planalto e na presença do Governador do 
Estado de Sergipe, do Presidente da República e do 
representante do Movimento Sem-Terra no Estado 
de Sergipe, Daniel, foi assinado um protocolo de in
tenções entre o Governador e o Movimento Sem
Terra, que, a meu ver, foi um avanço muito grande 
nesse processo de pacificação do campo. Para isso, 
foi fundamental e decisiva a atuação do Secretário 
de Segurança Pública do Estado de Sergipe, Dr. 
Wellington Mangueira,· que, talvez pelas medidas 
que tem adotado, vem sendo tão bombardeado por 
setores mais direitistas e conservadores do Governo 
Albano Franco. 

Nesse protocolo de intenções, o Estado se 
compromete, num período que dependerá da libera
ção das verbas, a assentar mil e quinhentas famfiias 
de trabalhadores numa área denominada Jacarecu
rituba, no Estado de Sergipe. Essa área, inicialmen
te, estava destinada, em sua totalidade, a um projeto 
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de irrigação para a produção de frutas para exporta
ção, mas houve uma revisão de todo o processo e 
uma parte sua será destinada a esse assentamento. 
O Movimento dos Sem-Terra, por sua vez, âssumiu 
o compromisso de não promover ocupações no Es
tado de Sergipe, durante cem dias. 

Naturalmente, esse protocolo de intenções de
sagradou a setores mais reacionârios e mais conser
vadores da própria base política do Governo Albano 
Franco. 

Fomos surpreendidos, no último dia 2 de abril, 
pela seguinte manchete de um jornal de Sergipe: 
"MST quebra protocolo de intenções". Segundo a 
matéria, o MST teria ocupado, ao contrário do que 
havia prometido, a Fazenda Alto Bonito, em Poço 
Redondo. 

Porém, depois os fatos demonstraram que, na 
verdade, o próprio dono da fazenda, Sr. Antônio 
Messias, incentivou a ocupação. Quando a Polícia e 
os representantes do Incra lá chegaram para verifi
car a ocupação, constataram a existência de quatro 
famílias, as quais tinham ocupado aquela ten:a sim
plesmente para motivar essa manchete. 

João Daniel, coordenador do MST em Sergipe, 
através de fax enviado para o Governador Albano 
Franco, reafirmou que não houve ação alguma do 
MST nessa ocupação. E os fatos estão demonstran
do que, na verdade, foi uma jogada do próprio fa
zendeiro para tentar destruir esse protocolo de inten
ções estabelecido entre o Governo do Estado de 
Sergipe e o MST. 

Então, gostaríamos de denunciar a ação prati
cada por esse fazendeiro, que foi apoiado por políti
cos mais reacionários e conservadores de Sergipe, 
contrários ao protocolo de intenções porque, na ver
dade, são contra a reforma agrária, porque querem 
continuar criminalizando o MST. Mas continuamos 
convictos de que esse prot<?CQio de intenções será 
cumprido, sefá feito esse assentamento e haverá 
essa contribuição para agilizar a reforma agrária no 
meu Estado. 

Sr. Presi'dente, Sr4s e Srs. Senadores, ontem 
pretendia abordar esse terna, mas não tive oportuni
dade, de o Ministro das Comunicações, Sérgio Mot
ta, mais uma vez, usar da sua verve para atacar di
versos setores. Vou me debruçar exclusivamente so
bre o que S. ex- áiSS6 a respeito de D. Luciano, da 
CNBB. 'Precisa manter a Vale por quê? Pam dar di
nheiro pam alguns Municípios? Pam a CNBB e D. Lu
ciano Mendes de Almeida receberem a sua graninha?' 

Na verdade, essa declaração teve essa reper
cussão, inclusive saiu na grande imprensa, mas o 

Ministro Sérgio Motta não foi o primeiro a dizer isso. 
Quem o disse primeiro, com essas mesmas pala
vras, foi o Presidente da República, Fernando Henri
que Cardoso. A Comissão Brasileira de Justiça e 
Paz, que é vinculada à CNBB, publicou em janeiro 
deste ano uma cartilha, onde ela reproduz o trecho 
do depoimento de D. Luciano, que foi feito em um 
seminário promovido por essa Comissão de Justiça 
e Paz, sobre a privatização da Vale do Rio Doce -
esse seminário aconte<:eu na Câmara dos Deputa
dos, em dezembro do ano passado. Essa cartilha 
também reproduz o trecho de uma entrevista que o 
Presidente da República concedeu à Rede Católica 
de Rádio, em 23 de dezembro de 1996. Diz o trecho 
inicial a respeito da Vale do Rio Doce em que o en
trevistador - também vou abordar daqui a pouco 
esse assunto -diz o seguinte: "Há uma preocupação. 
O. Luciano Mendes de Almeida está preocupado 
com isso" - com a questão da privatização da Vale. 
"0. Luciano inclusive falou comigo que tem que falar 
com o Presidente sobre isso." Vem, então, a respos
ta do Presidente: "O. Luciano pode ficar tranqüilo, 
porque o "dinheirinho" que ele recebe, vai continuar 
recebendo". Isso está gravado e foi dito não pelo Mi
nistro Sérgio Motta, mas pelo Presidente da Repúbli
ca em entrevista à Rede Católica de Rádio, no dia 
23 de dezembro de 1996. 

Nessa mesma entrevista há alguns outros pon
tos colocados pelo Senhor Presidente da República 
que vão no mesmo caminho de pronunciamentos 
feitos pelo Presidente do BNDES, Dr. Luiz Carlos 
Mendonça de Barros, pelo próprio Ministro Sérgio 
Motta, um caminho que não deveria ser tomado 
por um bom comerciante. Vou até alijar a discus
são do papel estratégico da Vale do Rio Doce, da 
SUl:! importância para o Brasil. Apenas abordarei 
do ponto de vista do comerciante. Ou seja, alguém 
que vai vender uma propriedade, um patrimõnio, 
um carro, uma casa, e quer adquirir por ele um 
bom preço, não fica fazendo críticas ou exaltando 
os possíveis defeitos daquilo que será vendido. No 
entanto, por incrível que pareça, o comportamento 
das autoridades brasileiras em relação à Vale do 
Rio Doce é exatamente em sentido contrário_ O 
Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, quando as
sumiu a Presidência do BNDES, disse que a Vale 
precisava ser vendida logo, porque o minério de 
ferro está se desvalorizando, e caso sua venda 
demorasse, o preço seria ainda menor. É como se 
alguém fosse vender um carro e dissesse que o 
carro está bom, mas que a caixa de marcha vai 
"bater" daqui a duas semanas. 
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O Presidente da República, nessa entrevista, 
segue essa mesma linha. A entrevista diz o seguin
te: 

·o entrevistador : O que é que se vai 
vender através da privatização da Vale do 
Rio Doce? 

O Presidente: O que é a Vale do Rio 
Doce? É uma empresa que pega minério, 
pedra, põe num vagão, leva para o porto e 
manda embora. Ela não tem nenhuma, não 
acrescenta nada, digamos, não agrega va
lor, tecnicologicamente falando, não tem 
uma. Agora, o Brasil tem muito minério, e 
tem uma boa companhia que é a Vale do 
Rio Doce que é uma transportadora eficaz, 
tem uma logística eficaz. • 

São palavras do Presidente da República. São 
palavras, no mínimo, de uma ignorância grassa. É 
não saber, por exemplo, que a Vale do Rio Doce 
tem mais de vinte patentes registradas em seu 
nome, oriundas de geração de tecnologia de desen
volvimento de processos de extração e de beneficia
mento de minério. Isso está registrado, por exemplo, 
no relatório da Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados, que chegou à conclusão de uma suba
valiação feita pelo consórcio, capitaneado pela Mer
ryl Unch, em que se definiram as regras e o preço 
da Companhia Vale do Rio Doce. E é com base nes
se relatório que estamos sim tentando criar uma Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito para investi
gar esse processo de avaliação. As Lideranças do 
Governo estavam, naturalmente, usando de todos 
os métodos para evitar que os Srs. Senadores assi
nem o requerimento de convocação da CPI. Mas 
será possível que o Congresso Nacional não vai se 
dispor a esclarecer uma série de episódios que es
tão absolutamente obscuros e que envolvem a priva
tização da Companhia Vale do Rio Doce? Já foi de
nunciada a ligação da compra, pela Menyl Unch, da 
SBH, uma corretora que é conhecida na África do 
Sul como a corretora da Anglo American. E, ao res
ponder a essa denúncia, o Presidente, Mendonça de 
Barros, disse o seguinte: "Nós fizemos uma consulta 
à Merryl Unch. A Merryl Linch nos informou que não 
tem nada a ver, e que a relação da SBH com a An
glo American é uma questão meramente ou simples
mente administrativa•. Primeiro, não entendo por 
que o adjetivo "simplesmente". O que significa "rela
ções simplesmente administrativas"? Para um leigo, 
relações administrativas é quase tudo. E o que é en
graçado é. o que o Presidente do BNDES esperava: 
que à Menyl Linch mandasse uma carta se descul-

pando, dizendo que havia essa relação, mas não 
pensávamos que fosse tão séria. Pedimos descul
pas. Será que ele esperava que a Merryl Unch des
se uma resposta dessa natureza? Será que ele es
perava uma resposta diferente da que a Menyl Unch 
deu? 

Em segunoo lugar, o que tem que ser investi
gado pelo Congresso Nacional é por que se estabe
leceu um modelo de privatização que, na prática, 
aponta para a Anglo American? Porque, na medida 
em que se proíbe a compra de mais de 10% das 
ações de qualquer empresa que seja uma grande 
produtora de minério de ferro do mundo, por um 
lado, e, por outro, proíbe-se que qualquer grande 
consumidor de minério de ferro do mundo venha a 
comprar também mais do que 10% das açõés, con
siderando que a Anglo American é a maior empresa 
de mineração do mundo, mas que não tem uma 
atuação voltada para o minério de ferro áté agora, 
ela é uma das poucas grandes empresas de minera
ção do mundo que estão habilitadas a participar do 
consórcio, ou melhor, do leilão, em condições de 
comprar o controle acionário da Companhia Vale do 
Rio Doce. Esse aspecto está no relatório da Comis
são Externa da Câmara dos Deputados e que esta 
Casa deveria ter a vontade de investigar. Isso sem 
contar a subavaliação em pelo menos US$2 bilhões, 
mesmo utilizando-se dos mesmos critérios de avalia
ção calculados pelo consórcio que está avaliando a 
Companhia Vale do Rio Doce, mesmo abstraindo-se 
de qualquer discussão de estratégia de uma política 
industrial a médio e longo prazos. 

Há outra questão suspeita, que é legal, como 
já dissemos aqui uma vez, mas que é, no mínimo, 
ilegítima, e que demonstra essa relação promíscua 
entre o Estado brasileiro e os agentes privados, é o 
fato, que tive oportunidade de registrar aqui, de a D..
Eiena Landau, que era Diretora de Privatização do 
BNDES e que participou do processo de seleção 
das empresas que fizeram a avaliação da Compa
nhia Vale do Rio Doce, ser atualmente Diretora-Ge
rente do Bear Steams & Co. Não sei se ela compa
receu, mas estava confirmada a sua presença em 
um seminário promovido pela Abamec para fazer 
uma exposição sobre a visão dos investidores no 
processo de privatização. Quer dizer, a mesma que 
há seis meses estava do lado de cá do balcão repre
sentando o Poder Público no processo de avaliação 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

Pergunto: por que será que várias pessoas, vá
rias personalidades, dos mais diferentes espectros 
político-ideológicos, têm-se manifestado contra a pri-
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vatização da Vale do Rio Doce, mas o Presidente d& · guu', apesar da marcação cerrada que está sendo 
República insiste em ouvir apenas o~necnocra:ta:s-do- ~eita pela Liderança do Governo. Mas acreditamos 
BNDES? Por que será que uma revista, como a Car- que, através de um terço do Senado e da Câmara 
ta Capital, que não pode ser classificada como uma dos Deputados, o Congresso Nacional poderá inter-
revista de esquerda, faz uma matéria sobre a privati- vir de forma definitiva nesse processo de privatiza-
zação da Vale do Rio Doce, que na capa escreve: ção da Companhia Vale do Rio Doce. 
'Enterro barato de um projeto de país', matéria essa Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
que joga por terra uma série de argumentos daque- dores, lamento um fato que me surpreendeu. No Se-
les que tentam justificar a participação da Vale? nado, existe Liderança do Governo, existem Sena-

O argumento da eficiência, por exemplo, que dores que dizem ser a favor da privatização da Com-
era um argumento muitas vezes brandido pelo ex- panhia Vale do Rio Doce, mas a TV Senado está 
Ministro e atual Deputado Federal Roberto Campos, tentando fazer um debate sobre esse assunto há 15 
que era uma possível baixa eficiência da Vale do Rio dias. Desde o início, coloquei-me à disposição para 
do Doce, em comparação com outras grandes em- falar contra a privatização; no entanto, não apareceu 
presas, e apresentava um balanço que demonstrava nenhum Senador para defender a privatização da 
que a Vale tinha um retomo sobre ativos de 3,1 %, Companhia Vale do Rio Doce. Depois de 15 dias, os 
enquanto as outras empresas tinham retomo sobre produtores da TV Senado desistiram e foram buscar 
ativo da ordem de 10% a 12%. Só me esqueci de di- um Deputado. Então, na próxima quinta-feira, have-
zer que a fomna de calcular esse retomo sobre ati- rá um debate entre mim e o Deputado Roberto 
vos era a forma de contabilidade brasileira, que leva Brant, do PSDB de Minas Gerais - ele defendendo a 
em consideração a correção monetária dos ativos. E privatização e eu sendo contra. 
a Carta Capital mostra uma tabela comparativa de É de se estranhar que na TV Senado não te-
rentabilidade das maiores empresas de mineração nha aparecido nenhum Senador para defender a po-
do mundo, utilizando os critérios internacionais de sição do Governo. Isso é até sintomático. 
contabilidade, e chega aos seguintes números: a Muito obrigado. 
West Mine, que é uma grande empresa de minera- DOCUMENTO A QUE SE REFERE o 
ção australiana, rentabilidade 9,4%; a RTZ, outro gi- SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA EM SEU 
gante da produção mineral, do Reino Unido, rentabi- PRONUNCIAMENTO: 
!idade 14.1 %; CRA, da Austrália, 11 %; BHP, da Aus
trália, 10,2%; CVRD, do Brasil, 11,3%- perdendo 
apenas, portanto, para a RTZ, do Reino Unido; mas, 
analisando por ordem de grandeza, todos na faixa 
entre 10% e 14%. Revista Carta Capital! Não é a 
Teoria e Debate do PT, não é a revista do PCdoB. 

Por que o ex-Prefeito César Maia, do PFL, é 
contra a privatização da Vale? É por ranço ideológi
co? É por 'neobobismo"? Por que o Chile não priva
tizou a Codelco, Empresa de Mineração de Cobre? 
É por ranço ideológico? É por •neobobismo'? 

Até quando o Presidente da República vai con
tinuar ouvindo apenas os seus tecnocratas? Até 
quando o Presidente da República vai ficar de cos
tas para uma série de Pariamentares, personalida
des, inclusive da sua base, do seu Partido, como o 
Deputado Almino Affonso, do PSDB de São Paulo, 
que já participou inclusive de seminários e de atos 
contra a privatização da Vale do Rio Doce? 

O Congresso Nacional ainda pode retomar em 
suas mãos essa prerrogativa. Continuamos insistin
do em coletar assinaturas para investigar esse pro
cesso de avaliação da Companhia Vale do Rio Doce 
e a sua modelagem. Acred:tamos que vamos conse-

TRECHO DE ENTREVISTA DO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, SENHOR FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO, À REDE CATÓUCA DE RÁDIO, EM 23 DE 

DEZEMBRO DE 1996 

O entrevistador, Padre César Moreira: Presidents, a ques
tão da privatização: oullindo discursos no Congresso, fala-se que 
privatizar, prindpa/mente a Vale do Rio Does, é um crime. E até 
um crime de /esa-pátria. O senhor quer cometer esse crime. 

O Presidente: Deus me livre! Crime é utilizar mal os recur
sos do Governo, do Pais, do povo. Por que privatizar? Porque nós 
não temos mais condições de pedir mais impostos para que o 
povo pague investimen1os que serão investimentos que podem 
ser feitos pelo selar privado. No caso específico da Vale do Rio 
Doce - eu já disse mais da uma vez - nós vamos fazer o que se 
chama uma "golden share•. Ou seja, o Governo continuará com o 
controla da carias questões decisivas. Em segundo lugar, no caso 
da Vale do Rio Doce, os minérios que não foram ainda medidos, 
ou não foram descobertos, o Governo no fu1uro ..• 

O entrevistador: O que é que se vai vender através da pri
vatização da Vale do Rio Doce? 

O Presidente: O que é a Vale do Rio Doce? É uma empre
sa que pega minério, pedra, põe num vagão, leva para o porto e 
manda embora. Ela não tem nenhuma, não acrescenta nada, di
gamos, não agrega valor, tecnotvgicamente falando, não tem 
uma. Agora, o Brasil tem muito minério, e tem uma boa compa
nhia que é a Vala do Rio Doce que é uma transportadora eficaz, 
tem uma logística eficaz. Isso é mutto imponante. Mas não é es
tratégico. Foi no passado. Hoje, não. Mais estratégico era a Em-
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braer. Que fez aviões. E o Governo Itamar Franco, com meu 
apoio, privatizou. Se não tivesse privatizado, nós não teríamos 
produzido o Embraer t 45, no qual eu \'oei ao Chile. Porque lá, 
sim, tem tecnologia nova. No caso da Vale do Rio Doce não há 
lea1ologia nova. 

Outro jornalista: O Senhor não correu riscos nessa via
gem? 

O Presidente nada! É conversai O avião é étimo! Então 
nOs vamos privatizar sempre olhando para o interesse do povo. 
Não é uma privatização selvagem, não. E usar os recursos de 
uma maneira correta, ou seja não é para pagar juros, é para aba
ter o principal para não ter mais que pagar. E para usar o dinhei
ro, ai sim, economizar em investimeniDs produtivos. 

O entrevislador: há uma proocupação D. Luci8110 Mendes 
de Almeida está proocupado com isso. 

O Presidente: Por causa dos 8% da Vale. A Vale da 8% 
para as comunidades. lslo vai continuar assim. 

O entrevistador: D. Luciano inclusive falou comigo, tem 
qtJ8 falar com o Presidenta sobre isso. 

O Presidente: O. Luci2no pode ficar tranqüilo, porque o di
nheiro que ele recebe, vai continuar recebendo. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Dutra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE {Valrnir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça S. 
Ex- dispõe de até 20 minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, pretendo, com o 
assunto que trago, fazer alguns esclarecimentos. 
Nessa semana que passou, realizei várias reuniões 
com lideranças ,da Câmara dos Deputados, Líderes 
do Senado, a respeito de uma tarefa da qual me en
carregou o ilustre Presidente desta Casa, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que é relatar na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e no Plená
rio a proposta de emenda constitucional que altera o 
sistema de votação das Medidas Provisórias. 

Minha proposta já havia sido apresentada em 
setembro do ano passado, já havia sido aprovada no 
final do ano na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e, portanto, ela está na Ordem do Dia da 
próxima semana, segundo o próprio cronograma es
tabelecido pela Mesa Diretora do Senado. 

Estou percebendo, Sr. Presidente, Srl's e Srs. 
Senadores, que, na proposta que fiz, há uma clara 
controvérsia a respeito de um ponto crucial, um pon
to nevralgico da proposta, que é a que se refere à 
chamada Comissão Mista Única Permanente. 

Explico, Sr. Presidente. Hoje, as medidas pro
visórias, segundo o Projeto de Resolução n2 1, do 
Congresso Nacional, são apreciadas mediante pare
cer e relatório de uma Comissão Mista, integrada 

por Deputados e Senadores. Há, portanto, uma Co
missão Mista para cada medida provisória que é 
emitida. Assim, se ao final do ciclo de 30 dias uma 
medida provisória é reemitida, forma-se, também 
com ela, uma nova Comissão Mista para apreciar a 
matéria. 

O resultado disso, Sr. Presidente, Sr«s e Srs. 
Senadores, é que hoje temos tramitando no Con
gresso Nacional cerca de 50 medidas provisórias, 
sendo que a maioria já está muito além da décima 
reedição. 

O que estamos constatando é que, a par de os 
Governos anteriores e este Governo terem se utiliza
do largamente do poder de editar medidas provisó
rias, a par disso, ocorre também um grande absen
teísmo por parte do Congresso Nacional. Há uma 
notória omissão do Congresso relativamente a votar, 
apreciar, rejeitar ou aprovar as medidas provisórias 
em curso no País. 

E fazemos essa constatação examinando cui
dadosamente o fato de que, no atual Governo, o nú
mero de medidas provisórias originais, novas, é até 
pequeno em relação ao número de medidas provisó
rias que tiveram iniciação ou a sua edição original ou 
a sua primeira edição nos governos José Samey, 
Fernando Collor e Itamar Franco. Esses três gover
nos anteriores chegaram a emitir cerca de oitenta, 
até noventa, medidas provisórias em um ano, en
quanto o atual Governo emitiu trinta em 1995, e trin
ta e uma medidas provisórias em 1996. 

No entanto, o atual Presidente tem uma tarefa 
ingrata: reeditar não só as suas medidas provisórias, 
aquelas que ele originariamente produziu, como 
também todas as medidas provisórias remanescen
tes ainda dos governos anteriores. 

Percebemos, claramente, que há hoje uma de
fecção do Congresso Nacional, há uma falha funcio
nal no sistema de votação das medidas provisórias. 
Conseguimos reunir o Congresso Nacional, neste 
ano, nesta Sessão Legislativa, apenas urna vez, e 
desta feita houve votação de medidas provisórias, 
sim, mas houve porque elas foram realizadas por 
consenso, por acordo de lideranças. Assim que hou
ve um veto polêmico, que precisava ser derrubado, 
foi feito o pedido de verificação e a sessão caiu, não 
se sustentou. 

Portanto, esta é uma característica notória das 
sessões de Congresso: o absenteísmo, a falta de 
quorum. É preciso registrar isso enfaticamente, 
para entender um dos pontos da nossa proposta. 
Esta~os propondo, Sr. Presidente, que se retirem 
as medidas provisórias da sessão do Congresso, 
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qüe é a sessão conjunta das duas Casas, e se pas
se a proceder à votação nas duas Casas separada
mente, por um processo de alternância simples, ini
ciando uma medida provisória numa Casa e a medi
da provisória subseqüente na outra Cása. E, assim, 
de forma alternada, pelo critério da simplicidade al
ternativa. 

Creio, Sr. Presidente, que uma medida provisó
ria que caia no plenário do Senado, em regime de 
urgência, não tem como não ser votada, não tem 
como não ser objeto de apreciação, de debate, de 
discussão, de emendas, de rejeição, de modificação 
ou até de aprovação plena, total e absoluta. 

Uma medida provisória que caia no plenário da 
Câmara dos Deputados, tenho certeza também que 
está fadada, inevitavelmente, a ser votada, o que é 
muito positivo, o que é muito saudável. 

Este é o primeiro instrumento que propomos: 
separar a votação nas duas Casas. 

O segundo instrumento que queremos introdu
zir e que é também inovador diz respeito a não mais 
se constituírem tantas comissões mistas quantas 
medidas provisórias existam. A proposta que esta
mos fazendo trata da criação de uma comissão mis
ta permanente e única para todas as medidas provi
sórias em tramitação na Casa. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Exª um aparte, Senador José Fogaça? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - E vou tentar explicar 
o porquê, coisa que ainda não fiz em meu pronun
ciamento, Senador José Eduardo Outra. Percebo 
claramente que não há uma reflexão, um aprofunda
mento de análise a respeito da criação dessa comis
são. Há várias alegações, mas todas elas baseadas 
numa profunda incompreensão do que é e para que 
serve essa comissão. 

Note-se bem, quando vamos votar matérias no 
Congresso Nacional, primeiro votamos na Câmara 
dos Deputados e é uma votação estanque, contan
do-se apenas os votos dos 513 Deputados, que não 
são mesclados com os votos do Senado. Portanto, a 
sessão é conjunta, mas a votação é separada. 
Quando a matéria vai para o Senado, ocorre uma 
votação portanto estanque também - uma votação 
que não tem qualquer ligação, qualquer vínculo com 
a votação da Câmara, não tem subordinação, pode 
ser uma votação completamente oposta, é totalmen
te autônoma. Qual é o poder que o Senado tem 
como segunda Casa no Congresso Nacional? O Se
nado, no Congresso, pode ser chamado de Casa re
visora? Ele pode, na segunda votação, emendar a 

matéria, alterar o texto e mandá-la de volta para a 
Câmara? Não. 

Então, note-se bem o seguinte detalhe: no 
Congresso, no sistema de votação das medidas pro
visórias, a segunda Casa, que circunstancialmente é 
o Senado, só tem um poder, que é o poder de veto 
ou o poder de homologação. Homologação e veto! 
Ou aprova aquilo que foi majoritariamente aprovado 
na Câmara ou veta, derrubando a matéria. 

Portanto, é importantíssimo constatar isto: a 
segunda Casa só pode ter o poder de veto. Ela não 
passa a matéria por novas Comissões, ela não sub
mete a matéria a novas emendas, ela apenas veta 
ou aprova, derruba ou homologa. 

Ora, Sr. Presidente, se reproduzinnos esse sis
tema, só que em sessões separadas, devemos tam
bém repetir a fórmula: a matéria vai alternadamente. 
Se for primeiro para o Senado, a segunda Casa é a 
Câmara; se a matéria for para a Câmara, a segunda 
Casa é o Senado. Mas registre-se o seguinte: a se
gunda Casa, em nome da celeridade, só pode ter o 
poder de veto, ela não emenda, não reforma a maté
ria, não modifica o texto. 

E, aí, vem a seguinte questão: se a segunda 
casa só tem o poder de veto - e isto é importantíssi
mo para dar aceleração ao processo de votação -, 
eu pergunto: sendo a segünda Casa, por exemplo, a 
Câmara dos Deputados, depois de a matéria ter 
passado pelo Senado, como podem os Deputados 
emendar, se só terão o poder de veto? Há quem 
queira que as medidas provisórias passem pela Co
missão de Constituição e Justiça de uma Casa, a 
Casa iniciante, para não ter que criar uma nova co
missão mista permanente. 

Mas, aí, eu insisto na pergunta: passa pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania do Se
nado, passa pela Comissão de Mérito do Senado, a 
matéria é aprovada pelo Senado, vai para a Câma
ra, que só tem poder de veto ou de homologação, e 
como é que podem os Deputados, lá na Câmara, in
troduzir modificações no texto, fazer emendas, se 
eles só têm poder de veto? Esta pergunta é respon
dida no momento em que respondemos como é que 
os Senadores emendam uma medida provisória Como 
é que os Senadores emendam uma lllf!dida provisória 
se, na hora de votar, eles só têm poder .... veto? 

Se os Senadores só têm o poder de vetar ou 
homologar, qual é o ambiente, qual é o fórum, qual é 
o local onde eles podem emendar a matéria? Na 
hora de votar eles não podem! 

Só há um lugar para esse sistema funcionar, 
que é o das comissões mistas, Sr. Presidente. Tem 
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que haver uma Comissão Mista. A Comissão Mista é 
absolutamente imprescindível. No que estamos pro
pondo, a única diferença é que, em vez de 51 comis
sões mistas como as que estão agora supostamente 
instaladas- porque, na verdade, não estão -, tenha
mos uma Comissão Mista, porque nela é que vai o 
trabalho de emenda daqueles Parlamentares da se
gunda Casa. 

Há quem defenda que a medida provisória 
deva ir para a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado, depois para o Plenário do Se
nado, depois para a Câmara, para a Comissão de 
Constituição, de Justiça e de Redação da Câmara, 
depois para a Comissão de mérito da Cãmara, aí 
emenda-se a matéria, ela volta para o Senado e, 
aqui, novamente, ela vai para a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, novamente para a Co
missão de mérito. Portanto, são nove estágios dife
rentes, situaçã:> igual à de qualquer projeto de lei re
gular que tramita nesta Casa, o que significa dizer 
12, 24, 48 meses de tramitação. 

Portanto, a Comissão Mista· única é o instru
mento de agilização, mas também o instrumento de
mocrático, participativo, de todos os Parlamentares. 

Surge aí a seguinte questão: Mas essa Comis
são vai estar dotada de excesso de poder! E o Presi
dente dessa Comissão será tão poderoso que vai 
barganhar com o Presidente da República, vai usar 
do seu poder para engavetar projetas, para engave
tar medidas provisórias e só colocá-las em votação 
se o Governo aceder às suas pressões. 

Reconheço que esse tipo de coisa acontece há 
muito tempo aqui no Congresso. Reconheço que 
essa prática vem sendo adotada há muitos anos por 
vários setores no Congresso. Só que na Comissão 
Mista isto não será possível. Porque se não votar a 
medida provisória em 45 álaS, o Presidente da Comis
são Mi~ a verá fugir-lhe, escapar-lhe das mãos. A me
dida provisória acaba sumindo, desaparecendo como 
fumaça nas mãos do Presidente da Comissão Mis1a. 

Se ele tentar dizer que vai segurar, que vai en
gavetar, que vai fazer o jogo das dificuldades para 
vender facilidades, não tenham nenhuma dúvida de 
que, em seguida, esse poder desaparecerá, porque 
a matéria, uma vez passando pela Comissão Mista 
Única Permanente, não sendo votada, não sendo 
apreciada, vai, obrigatória, inevitável, compulsoria
mente para o Plenário de uma das Casas, alternada
mente Câmara ou Senado. E nunca mais o Presi
dente da Comissão Mista verá a matéria. 

Portanto, ele só tem um poder. A sua força só 
estará em uma coisa: na rapidez e na eficiência par-

iamentar. Se ele mestrar competência no sentido de 
ter eficiência parlamentar, se ele realmente votar a 
matéria, votar, no caso, o parecer sobre a matéria e 
o relatório, se ele der acabamento ao processo le
gislativo no bojo do qual passam as medidas provi
sórias, der seqüência a esse processo, não tenho 
nenhuma dúvida de que essa pessoa, o Presidente 
da Comissão Mista, será muito respeitada, muito re
conhecida, muito importante para o bem público, 
para o interesse público. Jamais poderá ser para os 
seus interesses individuais. 

Então, esse poder negativo, que é o poder de 
chantagem, o poder de barganha que supostamente 
teria o Presidente da Comissão Mista, ou que teria 
essa Comissão como um todo, na verdade, é um po
der fugidio. Se tentar amarrar a matéria para não vo
tar e impor exigências ao Governo, o Presidente da 
Comissão verá a medida provisória escafeder-se, ir
se embora, desaparecer como fumaça das suas 
mãos, porque ela não ficará. na Comissão mais do 
que45dias. 

De modo, Sr. Presidente, que devo dizer que 
há ainda uma grave incompreensão da funcionalida
de da Comissão Mista, há ainda desentendimento, 
há ainda contradição até agora não resolvida entre 
diversos Líderes, diversos setores políticos e parti
dários desta Casa. Por isso, só posso lamentar que 
possivelmente, na votação da matéria, venhamos a 
constatar que o próprio Congresso não sabe o que 
fazer para propor um novo modelo de medidas pro
visórias. 

FICa, portanto, o registro da importãncia dessa 
Comissão Mista, porque sei que quando ela funcio
nar e quando o Congresso funcionar assim ele sabe
rá que uma medida provisória, editada hoje, dentro 
de 30 ou 40 dias estará votada, com crítica, com 
emenda, com análise pública, com repercussão na
cional, depois de passar por um fórum onde há aná
lise e debates e, muitas vezes, até corr. a rejeição da 
medida provisória. De modo que posso, seguramen-
te ... 

O .Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
ExJI um aparte? · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador José Eduar
do, darei o aparte a V. Ex" em seguida. 

Posso seguramente dizer, Sr. Presidente, que 
8 a 10 meses depois de termos limpado a pauta das 
medidas provisórias, deverá se reduzir em cerca de 
80 a 90% o número de medidas provisórias editadas 
no Brasil. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita honra dou 
o aparte ao Senador José Eduardo Outra. 
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O Sr. José Eduardo Outra - Senador José 
Fogaça, em primeiro lugar, quero registrar que V. 
Ex" vem tendo um papel muito importante ·nesse 
processo que já se arrasta pelo Congresso Nacional, 
de tentar disciplinar a questão das medidas provisó
rias. A meu ver, a base da discussão, a base de um 
possível acordo envolvendo o Congresso e o Execu
tivo, ou o Governo e a Oposição - até entendo que 
nem é uma questão de Governo e Oposição, porque 
isso valerá para outros governos; quem é Governo 
hoje poderá passar a ser Oposição amanhã, o que 
espero que aconteça daqui a dois anos -, a base a 
partir da qual as negociações deveriam se desenvol
ver é a resposta para a pergunta: Por quanto tempo 
uma medida provisória vai estar em vigor enquanto 
tal, ou seja, enquanto medida provisória? Qual é o li
mite a partir do qual a medida provisória deixará de 
ser provisória - porque virou lei ou foi rejeitada? A 
partir da definição desse tempo, a fonna que o Con
gresso Nacional terá que encontrar para cumprir 
esse prazo vai ser muito mais fácil. Particula~nte, 
sou a favor de limitarmos ao mínimo possível a figu
ra dessa chamada terceira Casa Legislativa, que é a 
sessão conjunta do Congresso Nacional. No meu 
entendimento, um prazo razoável para que essa me
dida provisória vigorasse seria o de 120 dias. Se se 
chegasse a esse acordo, seria possível estabelecer, 
com prazos rígidos, a tramitação da matéria nas 
duas Casas, inclusive de a segunda Casa ser Revi
sora. Concordo com o rodízio de entrada da medida 
provisória, como está proposto no parecer de V. (:x§. 

Por exemplo: seria proibida a sua reedição, e o pra
zo de vigência seria de 120 dias improrrogáveis. Va
mos ·exemplificar com uma medida provisória que 
chegasse ao Senado: esta Casa teria 45 dias para 
apreciá-la; a medida provisória entraria na Comissão 
Técnica e teria um prazo improrrogável de 30 dias 
para ser apreciada. Se não houvesse parecer, a ma
téria automaticamente seria incluída na pauta do Se
nado. Se o Plenário não a tivesse votado até o 4&1 
dia, a matéria entraria na pauta, como primeiro item, 
em regime de urgência. Em 45 dias, voltaria ao Se
nado e iria para a Câmara com os mesmos prazos. 
Se a Câmara a modificasse -como a volta ao Sena
do é uma simples escolha -, não seria necessário 
um prazo de 45 dias; bastariam 30. Penso que, des
sa forma, evitaríamos essa comissão mista, com a 
qual concordo. Se mantivermos a tramitação em 
apenas uma Casa, sem revisão, seria necessária a 
comissão mista, porque senão aconteceria o que V. 
Ex" disse: os Senadores ou Deputados não teriam 
como emendar, apenas homologariam ou rejeitariam 

a matéria. Mas se permitirmos esse retomo à Casa 
de origem, sob forma de rodízio, com esses prazos 
rigidamente cumpridos, é possível o Congresso Na
cional apreciar medida provisória num prazo de 120 
dias. Para isso é preciso que haja essa decisão polí
tica da Casa, no sentido de se definir qual é o prazo 
máximo para uma MP estar em vigor - essa é ape
nas uma sugestão, entre outras. A partir daí, avalio 
que a forma de tramitação para se cumprir esse pra
zo, com certeza, seria mais fácil. Não tenho dúvida 
de que ao Governo interessa sempre 'colocar o pé 
na porta' para evitar a discussão de prazo, porque a 
ele interessa manter como está; o Governo edita, 
reedita, o Congresso não se reúne, não vota e a si
tuação fica por isso mesmo. Portanto, a, posição do 
Governo será sempre a de evitar a definição desse 
prazo. A discussão é esta: o Congresso Nacional, 
enquanto instituição, vai submeter-se a essa chanta
gem do Governo? Essa é a pergunta que teremos 
de responder. Avalio que, definido esse prazo que 
estou sugerindo de 120 dias- estou aberto a outras 
sugestões-, a fonna que o Congresso Nacional ado
tará para cumprir esse prazo dependerá da criativi
dade dos Senadores e Deputados, que, com certe
za, encontrarão o caminho. 

. O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
José Eduardo Outra, pelo seu aparte. 

Creio que essa análise tem muita validade, e a 
Oposição está participando dos debates. É evidente 
que há pontos que são nós não desatados ainda, 
mas sinto que há uma disposição de parte dos parti
dos oposicionistas em contnbuírem para uma efetiva 
mOdificação. 

Há pontos nevrálgicos, que são claramente 
não resolvidos. Por exemplo: V. Ex" fala em 120 
dias, em prazos rígidos; ao final de 15 dias, sai da 
comissão e vai para o plenário; ao final de tal prazo, 
sai do plenário, vai para a outra Casa e assim por 
diante. E quando chegar ao finardes -120 días, se a 
matéria não tiver sido votada, o que ocorre com a lei 
que está em vigor, gerando efeitos, estabelecendo 
contratos, relações jurídicas novas? A lei deixa de 
valer, de vigorar, de viger ou continua vigorando por 
um processo de prorrogação? 

O Sr. José Eduardo Outra - Estou partindo do 
princípio que esses prazos terão que ser rigorosa
mente cumpridos - e podem ser, regimentalmente. 
É possível introduzir-se no Regimento dispositivos 
de Qbrigatoriedade quJLtomem _impossível o _!'Ião
cumprimento desses prazos. Isso é possível, a não 
ser que não haja quorum etc. Mas, do ponto de vis
ta da prática parlamentar, é lógico que se pode até 
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prever uma prorrogação, para que seja aceita exclu
sivamente nessas questões de natureza parlamentar 
que levantei, falta de quorum, verificação etc. Estou 
sugerindo 120 dias como um prazo base, mas en
tendo que o fundamental é a definição desse prazo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Entendi perieitamente 
e vejo que V. Ex" realmente trata o assunto com 
muita seriedade. Quem propõe 120 dias, como V. 
Ex", tem consciência de que não há tanto dinamismo 
assim no Congresso Nacional, mesmo nas duas Ca
sas separadas, como gostaríamos. 

Trata-se de uma espécie de instrumento básico 
do regime parlamentar o poder de obstrução; essa 
obstrução pode até não ser ·feita pela Oposição. Se 
há um projeto de conversão para ser votado, com 
emendas que alteram a medida provisória de modo 
a que o Governo não se interesse por aquela apro
vação, pode o Governo ou a Oposição obstruir a 
matéria, mas pode ocorrer que ela não seja votada 

Então, Sr. Presidente, ainda há pontos nevrál· 
gicos não resolvidos que esse bólide no espaço do 
Congresso, que é a medida provisória, nos traz 
como problema permanente. 

Eu, mais uma vez, ressalto a importância des
sa reforma, dessa mudança. Vejo que, ora aqui, ora 
ali, há tentativas de se discutir problemas relativos 
às medidas provisórias, como o caso do Proer, por 
exemplo. Em que fórum? Em que lugar? Onde al
guém pode discutir o Proer? No Senado, não, por
que a matéria não está aqui; na Câmara também 
não, porque a matéria não está lá. Onde é isso?! 
Onde se discute emendas e se debate o assunto? 

Ontem, essa recente medida provisória foi ob
jeto de discurso do Senador Josaphat Marinho. Hou
vesse uma comissão mista, não seria ali o local para 
um debate candente, sério, amadurecedor dessa 
questão? O assunto medidas provisórias, no Senado 
ou na Câmara, ainda é vazio e se dilui, porque ainda 
não há o poder de fato, nas duas Casas separada
mente, de se votar a matéria. 

Quero agradecer ao Sr. Presidente a tolerância 
do tempo que me concedeu e o aparte importante 
do Senador José Eduardo Outra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con· 

cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá, em permuta com o Senador Valmir Campelo. 

O SR. ROMERO .JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sris e Srs. Senadores, temos discutido 

no plenário do Senado e nas comissões uma ques
tão fundamental para equilibrar o desenvolvimento 
do País e melhorar a vida da nossa população. Tra
ta-se de um projeto de desenvolvimento regional 
harmônico para o Brasil. 

Ao longo do tempo, diversos Senadores e Se
nadoras têm manifestado a necessidade de que o 
Governo Federal, o Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, esboce efetivamente um pro
jeto harmônico e integrado de desenvolvimento para 
as diversas regiões do País. No entanto, essa dis
cussão, na Casa, tem-se dado no plenário e em di
versas comissões, como a Comissão de Economia, 
a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de 
Educação e a Comissão Serviços de Infra-Estrutura 

Venho ao plenário hoje para registrar que rece
bi cópia de uma proposta do Senador Coutinho Jor
ge, do PSDB do Pará, segundo a qual será criada a 
Comissão de Assuntos Regionais, Urbanos e de 
Meio Ambiente, no Senado Federal. A meu ver, a 
sugestão é extremamente válida, e deve ser encami
nhada. 

Sem dúvida nenhuma, o Senador Coutinho 
Jorge foi feliz ao propor que tenhamos, no Senado 
Federal, um fórum técnico, um local próprio, para 
que possamos discutir a vertente fundamental da re
tomada do processo de crescimento e de eqüidade 
social no nosso Pais. 

Uma Comissão de Assuntos Regionais trataria, 
por exemplo, da questão ambiental, da questão hí
drica, supervisionaria-e prof)oiia-diretiizes báSicas. 
para as Superintendências de Desenvolvimento, 
para a Sudam, para a Sudene, enfim, para as enti
dades corno a Suframa e os bancos de· desenvolvi
mento, corno o BASA. o BNDES e o Banco do Nor
deste, no sentido de que se pudesse aprofundar li
nhas de financiamento inseridas nos contextos re
gionais. 

Nunca é bom lembrar, Sr. Presidente, que há 
pouco tempo o BNDES, Banco Nacional de Desen
volvimento Social, lançou linha de crédito para a 
Amazônia, de R$ 1 bilhão, para que pudessem ser 
financiados projetes de desenvolvimento na Amazô
nia Mas, como a linha, a proposta e os mecanismos 
estavam desarticulados em função da realidade na 
nossa região, o que ocorreu? Praticamente ninguém 
foi buscar esse recurso. 

No meu Estado de Roraima, por exemplo, ne
nhum empresário se habilitou. Em toda a Amazônia, 
parece-me que quatro ou cinco financiamentos fo
ram concedidos. Portanto, o PAI, Programa da Ama
zônia Integrada, fracassou. 
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------- ----------------

Tenho certeza, se o BNDES tivesse discutido ga de levar à nossa casa todos os dias. A polícia mi-
no Senado e na Câmara, se tivesse procurado am- litar de Diadema extorquiu, bateu e matou pessoas 
pliar a discussão política, poderíamos ter contribuído inocentes cujo único crime consistiu em passar pelo 
no sentido de buscar caminhos diferenciados que local onde policiais faziam uma blitz. 
pudessem compatibilizar as dificuldades da Amazô- Diante da ferocidade irracional que chocou te-
nia, as precariedades dos empresários da nossa re- _ lespectadoresgo _ rnll_ndg _int~iro, 11ªº llQª_ podemos 
gião com a necessidade burocrática dos financia- furtar de trazer à tona a discussão de tema que 
mentes do BNDES. constitui o calcanhar de Aquiles do Brasil. Falo, Se-

Mas esse é apenas um pequeno exemplo para nhor Presidente, dos direitos humanos. 
mostrar que hã muito o que discutir no programa e o deprimente espetáculo de Diadema é fia-
na proposta do desenvolvimento regional que preci- grante desrespeito aos direitos fundamentais, que 
sa ser aplicado ao Brasil. incluem todas as pessoas, sem discriminação de 

Portanto, hã aspectos de extrema importância cor, sexo, nacionalidade ou classe social. Mulheres, 
para o Nordeste, para o Centro-Oeste e também negros, homossexuais, índios, idosos, portadores de 
para a Amazônia: a questão ambiental, a questão da deficiências, populações de fronteiras, estrangeiros, 
habitação, a questão dos recursos hídricos, o desti- migrantes, refugiados, portadores de HIV, crianças, 
no dos fundos constitucionais, como ampliação de adolescentes, presos, despossuídos todos devem 
cota e recursos para projetes de financiamento e ser respeitados e ter a integridade física protegida. 
muitos outros assuntos correlatas. A violência das cenas de Diadema não consti-

Registro, com satisfação, a proposta do Sena- tui fato isolado em nosso país. Veio se somar à de 
dor Coutinho Jorge. Mais do que isso: conclamo os Carandiru, Candelária, Carajás, Pixote e tantas ou-
outros Srs. Senadores e Senadoras, principalmente tras. Ela expõe a brutalidade primária, irracional, ani-
dos Estados mais pobres, do Norte, do Nordeste e malesca. A pOlícia, cujo papel é defender a popula-
do Centro-Oeste, ao debate em tomo dessa propos- ção, espalha terror e desespero entre indefesos que 
ta. Buscando consenso e caminho próprio, podere- não têm como se livrar da barbárie. 
mos criar, implantar uma comissão que, tenho certe
za, vai aprofundar a discussão e vai apontar cami
nhos para que efetivamente o discurso e os pleitos 
que temos feito no plenário e nas comissões pos
sam fluir de maneira organizada e técnica na comis
são que estã proposta. 

Parabenizo o Senador Coutinho Jorge pela ini
ciativa e digo que serei um defensor dessa proposta, 
porque entendo que as regiões mais pobres do País 
precisam ampliar o debate com o Governo Federal 
para que tenhamos rapidamente o desenvolvimento 
regional harmónico, integrado, que diminua as dife
renças, que melhore a condição de vida dos mais 
pobres e que, efetivamente, traga justiça social para 
todo o País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Os 

Senadores Lúcio Alcântara, Júlio Campos, a Sena
dora Regina Assumpção e o Senador José Serra en
viaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

S. EJcls serão atendidas. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, na última segun
da-feira, assistimos a uma das cenas mais cruéis 
entre as tantas cenas cruéis que a tevê se encarre-

Cenas como essa nos angustiam, Senhor Pre
sidente. Nos angustiam e comprometem o gigantes
co esforço do governo brasileiro no sentido de pre
gar os direitos humanos como direito de todos, ca
paz de abrigar sob seu manto de proteção os excluí
dos e desamparados. 

Mais. Mancham a imagem do país no exterior. 
As cenas de terror reveladas pela TV mereceram 
destaque na imprensa falada, escrita e televisiva do 
mundo inteiro. É amargo, Senhor Presidente. O país 
que luta por um assento no Conselho de Segurança 
da ONU não consegue pôr em prática os direitos 
universais da pessoa humana definidos pela própria 
ONU há exatos 49 anos. 

Democracia não rima com violação dos direitos 
fundamentais. Violação não só como a registrada 
em Diadema. Mas violação nas suas diferentes fa
ces: a violência sexual, o trabalho forçado, o traba
lho infantil, a discriminação das mulheres, dos ido
sos, das minorias e dos excluídos. 

Respeito aos direitos humanos, Senhor Presi
dente, constitui condição sine qua non à existência 
digna e civilizada de qualquer pessoa. As cenas que 
presenciamos no dia-a-dia de nossas cidades reve
lam que a sociedade -brasileira ainda tem muito chão 
a percorrer até chegar lá. 
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Basta observar cenas do cotidiano para chegar 
a essa conclusão. A violência do trânsito, os maus 
tratos impingidos aos encarcerados, a marginaliza
ção dos menores carentes, a discriminação das mi
norias, a intolerância aos diferentes são prova mais 
que suficiente do exercício que precisa ser feito para 
mudar a mentalidade dos brasileiros, muitos ainda 
vivendo como se ainda estivéssemos divididos em 
casa grande e senzala. 

A mutação cultural impõe mudança nas práti
cas do governo e dos poderes em suas diferentes 
esferas. É nessa direção que caminha o Programa 
Nacional de Direitos da Pessoa Humana, implantado 
recentemente pelo governo federal em cumprimento 
aos compromissos assumidos interna e externamen
te pelo Brasil na luta contra a violência. 

O programa tem um objetivo claro: eleger prio
ridades e apresentar propostas concretas que bus
quem equacionar os graves problemas relacionados 
à promoção e proteção dos direitos humanos no 
Brasil. 

As propostas, traçadas democraticamente em 
conjunto com diversas organizações da sociedade 
civil, seguem três grandes linhas. A primeira é a pro
teção do direito à vida; a outra, a proteção do direito 
à liberdade; a última, mas não menos importante, a 
proteção do direito a tratamento igualitário perante a - -
lei. 

No primeiro grande título a proteção do direito 
à vida estão previstas ações relacionadas à segu
rança das pessoas e à luta contra a impunidade. En
tre elas, a elaboração de mapas da violência urbana 
e da violência rurai para possibilitar análise mais 
aprofundada da atuação do Estado; a implementa
ção de programas de desarmamento; a promoção 
de cursos de direitos humanos para as polícias esta
duais; o apoio a experiências de polícias comunitá
rias ou interativas; a atribuição à Justiça comum da 
competência de processar e julgar os crimes cometi
dos por policiais militares no policiamento civil ou 
com arma da corporação. 

No tocante à proteção do direito à liberdade, 
destacam-se ações relacionadas à liberdade de ex
pressão e classificação indicativa, trabalho forçado e 
penas privativas de liberdade. Aí, Senhor Presiden
te, merecem aplauso especial as propostas voltadas 
para a humanização das prisões e do tratamento 
dado aos presidiários e às respectivas famílias. 

Ações nesse sentido não podem esperar. Cla
mam urgência. Nenhum país que se quer mediana
mente civilizado pode conviver com um sistema car
cerário como o nosso. As prisões em nosso país não 

recuperam o infrator. Ao contrário, especializam-no 
no crime. Esse é um quadro que precisa mudar. 

Por fim, Senhor Presidente, nobres Senadores, 
o Programa Nacional dos Direitos Humanos arrola 
uma série de propostas relacionadas à proteção do 
direito a tratamento igualitário perante a lei. 

Neste país desigual, em que alguns são mais 
iguais perante a lei, são sempre bem-vindas ações 
que proíbam a discriminação com base em origem, 
sexo, raça, etnia, classe social, idade, credo religio
so, convicção política e orientação sexual. 

O programa está aí. As linhas foram traçadas. 
Deu-se o primeiro passo. É importante, mas não su
ficiente. Cabe a nós, membros da sociedade organi
zada, atuar e cobrar para que as intenções não se 
tomem letra morta. Ao contrário, virem realidade e 
tomem cenas como as de Diadema, Caruaru, Cara
jás e Candelária pesadelos de um passado que a 
ninguém agradaria reviver. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, 
em sua recente visita à Itália e ao Vaticano, o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso experimen
tou, nos meios políticos, intelectuais e religiosos, a 
acolhida respeitosa que merece o Chefe de EStado 
de uma nação da importância do Brasil. Em todas 
essas ocasiões -no Parlamento Italiano, na Univer
sidade de Boionna e iia Santá Sé .;.:., em meio às 
saudações pelo sucesso na consolidação da demo
cracia, no combate à inflação e na inserção do País 
no mercado mundial, nosso Presidente teve, repeti
damente, de ouvir uma pergunta a que, incapaz de 
esconder um sorriso amarelo, não conseguiu dar 
resposta satisfatória. Trata-se da questão fundiária 
no Brasil, problema que o levou até mesmo a rece
ber do Papa João Paulo 11 uma leve admoestação -
mas admoestação de Papa, o que não é coisa pou
ca, nem mesmo para um recém~nvertido. 

Esse episódio demonstra como somente os 
muitos iludidos podem seguir crendo que o mundo 
ignora os conflitos armados que vêm enodoando o 
chão de nosso País com o sangue de fazendeiro, 
grileiros e camponeses sem-terra. Dois fatos devem 
bastar para nos privar da pretensão de esconder do 
mundo esses eventos: primeiro, se a luta pela terra 
não é nova, mas o resultado de séculos de injustiça, 
a verdade é que a situação se vem agravando nos 
últimos anos, tomando explosivas áreas como o 
oeste paulista; por outro lado, o programa dos meios 
de comunicação tende a tomar público e universal o 
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conhecimento - que antes ficava restrito às comuni
dades locais - de casos como os de Corumbiara ou 
Eldorado de Carajás. 

No que diz respeito ao primeiro desses aspec
tos, e do agravamento dos conflitos, constata-se que 
a drástica redução dos empregos industriais, trazida 
pela infonnatização, tem feito acrescerem-se, à mul
tidão de camponeses expulsos das terras tomadas 
pelas culturas mecanizadas de exportação, novas 
levas de desempregados urbanos que vêem, na vol
ta ao campo, uma solução possível para seu deses
pero. Quanto ao segundo aspecto mencionado aci
ma, o da publicidade, um fato vem-se tomando evi
dente: redes internacionais de notícias, cujo melhor 
exemplo é a CNN, enviam para milhões de lares no 
mundo imagens como as dos morticínios do Sul do 
Pará simultaneamente aos acontecimentos. 

Pode até ser que, para a maioria das donas de 
casa e dos chefes de família do Primeiro Mundo, ce
nas como essas sejam indistinguíveis daquelas dos 
documentários sobre a Pré-História do canal Disco
very, que eles vêem e esquecem em seguida. Para 
os articuladores políticos, porém, bem como para os 
investidores, essas imagens formam uma imagem 
negativa do País, que certamente o prejudicará em 
sua busca de inserção competitiva no mercado glo
bal. 

Por essa razão, é da maior importância que 
programas sensatos visando à reforma agrária se
jam postos em execução, e que os já existentes e 
bem sucedidos não sejam prejudicados pela ação 
deletéria de agentes governamentais desastrados 
ou desonestos. Reforma agrária é assunto sério de
mais para ficar nas mãos de pessoas mesquinhas, 
que põem seus interesses pessoais acima daqueles 
do País. 

Senhores Senadores, tracei essa argumenta
ção tendo em vista a gravidade dos fatos que me 
trazem hoje a esta tribuna: de acordo com denúncia 
que recebi do vereador Adão Passamani, dê- Bras
norte, no Mato Grosso, isso é precisamente o que 
vem acontecendo aos parceleiros assentados na 
gleba Tibagi, naquele município, com os recursos do 
Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrá
ria - PROCERA. Segundo o vereador Passamani, 
fazendeiros credenciados pelo Incra, estão infligindo 
aos assentados prejuízos consideráveis. Sempre de 
acordo com a citada denúncia, os assentados são 
obrigados a adquirir em outras regiões, por preço 
mais alto, gado de qualidade inferior, apesar da exis
tência de gado de melhor qualidade por menor preço 
no próprio município de Brasnorte. 

Com o intento de colocar em números Õ prejuí
zo dos parceleiros da Tibagi, de modo que meus no
bres Pares tenham a justa medida do descalabro, ci
tarei alguns preços praticados pelos fazendeiros, 
contrastando-os com os vigentes em Brasnorte. O 
gado leiteiro, disponível no município por duzentos e 
trinta reais a -rês~ fo1 aêquiridõ ãlhtires ão preÇo de 
trezentos e cinqüenta; as novilhas, disponíveis por 
cento e cinqüenta, foram compradas a duzentos e 
cinqüenta reais a cabeça; a vaca nelore com cria, 
disponível por duzentos reais, andou sendo compra
da a trezentos e cinqüenta. As diferenças para mais 
são, respectivamente, de cinqüenta e dois, sessenta 
e sé is e setenta e cinco por cento. 

Mais absurdo que não fazer a reforma agrária 
é, sem qualquer sombra de dúvida, fazê-la mal, ou 

- faZê-faeâetXaf que s8ja -saootã:Cfa. Pemlffir-que as: - ----- ----- ---
sentados pobres, que tentam se estabilizar como 
produtores, sejam explorados por um agente cre-
denciado do Governo é uma das maneiras mais vis 
de se desmoralizar uma proposta legítima e realista 
de redistribuição da renda nacional. 

Considerando a gravidade da denúncia, Se
nhor Presidente, foi que tomei a providência, ainda 
no mês de fevereiro, de enviar um ofício ao Sr. Nes
tor Fetter, do Incra, transmitindo-lhe o conteúdo das 
declarações do vereador Passamani. Ao trazer es
ses fatos à tribuna desta Casa, meu propósito é o de 
trazer ao conhecimento de meus Pares e da Nação 
os fatos denunciados, de modo a pressionar as au
toridades competentes a tomarem as providências 
devidas para pôr fim a esse abuso. 

-- Muito obrigado. 
A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB - MG) -

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, indignação e 
revolta! 

Esses os sentimentos de quantos tomara co
nhecimento da violência da Polícia Militar de São 
Paulo. Um episódio que se repete e não é isolado. 
Mais acentuados esses sentimentos entre os que 
assistiram às imagens terríveis daquele bando de 
celerados espancando, torturando, extorquindo, rou
bando e matando cidadãos humildes e trabalhado
res. São sentimentos positivos que devem alimentar 
uma reação da sociedade e, em particular, a todos 
que como nós representam a sociedade nos paria
mentes. O Senado Federal e o Congresso Nacional 
não podem ficar passivos diante de tal barbárie. 

No Senado Federal, a primeira reação, em res
posta ao clamor da sociedade, foi a aprovação - por 
unanimidade - da lei que define o crime de tortura. 
Já há, portanto, instrumento legal para punir os res-
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pensáveis por esse tipo de crime hediondo e contra 
a humanidade. Outras modificações legais se fazem 
necessárias. 

Medo, vingança e descrédito! 
Sentimentos negativos que certamente tam

bém invadiram grande parte dos espectadores da
quelas cenas dantescas. Sentimentos que afetam o 
relacionamento produtivo entre as sociedades e 
seus aparatos policiais. Como acreditar em uma po
lícia capaz de tais atitudes? O grau de violência e de 
desrespeito à lei e à dignidade humana desta pe
quena mas significativa parcela da Polícia Militar 
paulista denigre e prejudica a imagem de todas as 
polícias estaduais. É um crime que não pode ficar 
circunscrito unicamente à Jurisdição do Estado de 
São Paulo. O Governo Federal não pode alegar o 
princípio federativo para deixar de tomar providên
cias urgentes e profundas em relação a esse crime 
hediondo. É preciso levar em consideração que es
sas imagens prejudicam enormemente a imagem do 
Brasil no exterior, onde não são poucas nem novas 
as denúncias dos excessos das polícias brasileiras, 
particularmente as militares. 

Diadema, Corumbiara, Candelária, Vigário Ge
ral, Carandiru ..• 

Quantos outros eventos funestos serão neces
sários para que se tomem providências contra esse 
estado de coisas? Esta cobrança não se restringe 
ao Executivo, mas é extensiva ao Ministério Público 
- Federal e estaduais - e ao Judiciário. Mas é, tam
bém, o reconhecimento antecipado de que o nosso 
sistema legal é inadequado, ineficiente, anacrônico. 
E, nesse aspecto, temos nós, como legisladores, de 
reconhecer parcela da culpa pelo atraso na revisão 
de nossa legislação penal e processual, do nosso 
sistema carcerário, e do Judiciário. 

Fatos como este devem, além da indignação, 
da revolta, do ódio ou do desejo de vingança, acica
tar nossa consciência cívica no sentido de apressar
mos ao máximo as reformas de caráter legal que 
nos compete, entre elas a revisão global dos siste
mas federais, estaduais e municipais de segurança 
pública. 

O País não pode assistir placidamente à de
sestruturação dos sistemas de correição dos siste
mas policiais, judiciais e do próprio Ministério Públi
co, corroídos pelo corporativismo danoso à socieda
de, em pretensa defesa de privilégios, impunidades 
e inoperãncias. 

Senhor Presidente, Nobres Colegas, 
Encerro este breve pronunciamento com um 

apelo para que se constitua, com urgência, um gru-

po de trabaiho no Senado Federal para analisar em 
profundidade a legislação vigente e propor as refor
mas que se fazem indispensáveis, antes que cenas 
como as que assistimos recentemente se banalizem 
e se proliferem diante da impunidade. 

O exame da situação impõe como uma das prio
ridades a verificação da conveniência e oportunidade 
de se propor a unificação das polícias, desmilitarizan.. 
do-as, definitivamente. A militarização da polícia é um 
corolário da politização da própria polícia, promovida 
pelos regimes ditatoriais, seja no Brasil ou no exterior. 
Não mais se justifica em uma sociedade democrática 

O militar é formado para a guerra e não para a 
defesa dos direitos do cidadão, da preservação de 
sua segurança, de sua vida e de seu património. 
Sua formação é agressiva e, no Brasil, de uma hie
rarquização discriminatória que elimina a possibilida
de de ascensão e impõe treinamento humilhante e 
desumano, sem qualquer serventia para os objeti
vos-fins ideais de uma corporação policial. 

A dicotomia entre a polícia judiciária e a pre
ventiva-repressiva tem ainda como grave defeito 
segmentar de forma altamente prejudicial a elabora
ção do inquérito policial, contribuindo para sua fragi
lidade e nulidade posterior em juízo ou instrução do 
processo pelo Ministério Público. Este, também, é 
de se assinalar, deveria ter revisto seu papel, no 
sentido de acompanhar a elaboração do inquérito. 

A polícia deve ser essencialmente civil, ainda 
que hierarquizada, inclusive com títulos militares que 
identifiquem tal hierarquização, num sistema que 
permita a progressão funcional por mérito e tempo 
de serviço. Nada impede que o policiamento ostensi
vo venha a ser exercido por policiais civis devida
mente fardados, retomando a antiga e tão cara tradi
ção da "polícia civil", majoritariamente desarmada. 

Homens rigorosamente selecionados em testes 
físicos e psicológicos, mas pertencentes à polícia ci
vil, poderão e deverão receber treinamento específi
co e militarizado para fazer frente a situações de ex
trema. gravidade, em que se faça necessário o uso 
de armamento pesado f! força física de persuasão, 
repressão ou resgate de reféns ou de salvamento de 
pessoas em situações de perigo extremo. 

A sociedade civil não pode estar à mercê de 
uma estrutura militarizada e distante de seu dia-a
dia, segregada em quartéis e trabalhando em turnos 
que tanto lhes tira a efetividade como reforça com
portamentos autoritários e violentos. 

Esta é a preocupação que trago e que lhes 
peço, Senhor Presidente e Nobres Colegas, a ava
liem com profundidade e urgência que merece. 
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Muito obrigada! 
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP) -Sr. Presi

dente, Sr% e Srs. Senadores, volto a pedir a aten
ção de V. Ex" e desta Casa para um epis!)dio que 
vem se impondo à reflexão de todos, já exaustiva
mente tratado e retratado pela mídia, mas que, a 
meu ver, necessita de alguma distância para ser 
adequadamente tratado. Refiro-me ao episódio de 
violência, extorsão e arbítrio que envolveu membros 
da Polícia Militar de São Paulo em Diadema. 

Alguns dos aspectos desse episódio revoltante 
e lamentável sob todos os pontos de vista, parecem 
ser objeto de um amplo consenso: 

- não é admissível que pessoas revestidas de 
autoridade pública se prevaleçam dessa autoridade 
e dos recursos do poder que essa autoridade confe
re, para auferir vantagens pescais, oprimir seus se
melhantes, empregar violência indiscriminada contra 
vítimas inocentes indefesas, cometer crimes hedion
dos, como a tortura, e atentar contra a vida de seus 
concidadãos; 

- não é mais admissível, num contexto de ple
na democracia e irrestrita liberdade de informação e 
de expressão, que crimes dessa natureza sejam en
cobertos ou permaneçam impunes; 

- episódios como esse, pelo caráter exemplar 
de que se revestem, exigem exemplaridade também 
na sua punição, de modo que não reste dúvida nas 
mentes dos cidadãos de que a lei existe para todos 
e o seu desrespeito tem um custo, que será cobrado 
duramente pela sociedade. 

Infelizmente, Senhor Presidente, o consenso 
termina quando se trata de saber a quem, e em que 
cincunstâncias esses axiomas do Estado de Direito 
se aplicam, e que lições políticas se deve tirar de 
episódios dessa natureza. Não posso admitir, -se
nhor Presidente, e creio que esta Casa me acompa
nhará nesse sentimento, que o império da lei seja 
condicionado a interesses e _visões particulares e 
que, em bom pôrtuguês, o respeito à lei e aos direi
tos humanos dependa da cara do freguês. 

É inadmissível, Senhor Presidente, que um 
princípio de tal magnitude, não só na Constituição 
do Estado de Direito, mas em toda a vida em socie
dade, seja submetido às visões estreitas do particu
larismo. Um episódio como esse, deve servir, em 
primeiro lugar, distribuir justiça. Infelizmente, interes
ses menores utilizam-se dele para tirar vantagens 
políticas distribuindo c~lpas mas, como muito bem 
observou a jornalista Dora Kramer, em artigo publi
cado ontem (3 de abril) no Jornal do Brasil, "há 
muitas culpas nesse cartório". 

Em primeiro lugar, há uma reversão deliberada 
da relação de causa e efeito. Urna versão simplista 
tenta acreditar a idéia de que a culpa pelo episódio 
cabe à Polícia Militar de São Paulo e ao • Mário Co
vas. A PM de São Paulo é uma corporação de elite, 
disciplinada e bem preparada profissionalmente, e é 
necessário um alto grau de precipitação para atribuir 
a uma corporação de 70 mil homens os desmandos 
de algumas dúzias ou mesmo centenas de malfeito

. res. T6dos sabemos qu-e nenhiuna instituição está 
isenta de contar, entre seus membros, um punhado 
de maçãs podres. O que não se pode, o que não 
queremos, é o espírito de corpo acobertando crimes. 
Sr. Presidente, prisões foram efetuadas, as investi
gações estão em pleno curso, elos da cadeia de co
mando, suspeitos de leniência, foram removidos. In
sisto: no mínimo precipitação - para 'rião falar em 
má fé - utilizar o episódio para fazer generalizações 
fáceis e enganosas. 

No ano passado o governo de São Paulo, Se
nhor Presidente, loi acusado tooos os dia$, com 
uma venemência e uma regularidade que nos leva
ram à suspeita de uma orquestração, de amolecer a 
polícia, obrigando-a a prestar contas dos atos de 
violência cometidos em ação, para restringi-los aos 
limites da lei. Foi acusado de preocupar-se excessi
vamente com os direitos legais dos cidadãos, mes
mos dos suspeitos ou criminosos, limitando com isso 
o arbítrio policial. O SE!Çretário de_Segurança, Prof. 
José Afonso da Silva, jurista de reputação e passa
do irrepreensível no combate ao arbítrio, foi acusado 
de querer controlar excessivamente a polícia, cons
trangendo sua ação. 

Pois bem, muitas das vozes que defenderam 
maior tolerância para com a violência policial e 
maior margem de arbítrio na repressão; que tenta
ram incutir na população, sobretudo a mais pobre, 
mais sujeita à violência cotidiana, a noção de que 
o respeito aos direitos humanos e a obediência 
aos limites da lei só interessam aos bandidos, que 
repetem todos os dias que a boa polícia é a que 
trata a todos como suspeitos, os suspeitos como 
criminosos e os criminosos como animais; são vo
zes que hoje também se erguem para difundir a 
estranha equação: abuso policial igual a falência da 
polícia, igual a conivência do Secretário, igual a cul
pa do governo Mário Covas. 

Ora, Senhor Presidente, nesse episódio, há 
culpas graves, evidentemente, em que incorram os 
diretamente envolvidos e os que, tendo conhecimen
to dos fatos, tentaram acobertá-los. Mas também há 
culpas daqueles que alimentaram diariamente um 
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clima que favorece o arbítrio, a violência, a impuni
dade, como única forma de enfrentar os criminosos. 

O que querem fazer dos policiais vingadores, 
com os olhos voltados unicamente para o combate 
ao crime e vendo na lei apenas um estorvo e uma 
astúcia a mais dos criminosos, e também aqueles 
que vêm, em cada suposta vítima da injustiça social, 
o acusador, juiz e parte, com direito a fazer justiça 
por suas próprias mãos, estão colaborando, de fato, 
para a difusão do arbítrio e da violência. Não estra
nha que essas mesmas vozes se apressem a distri
buir culpas que, não por acaso, servem aos seus 
próprios interesses polítiC()S. 

Episódios como esse, Senhor Presidente, pro
vocam revolta, mas também provocam reações es
tranhamente perversas daqueles que pretendem 
odiar o crime e a violência, mas se comprazem em 
assistir à respeito de cenas odiosas. Esse tipo de 
exploração insensata_pode até contribuir para fazer 
com que policiais com alma de malfeitor se sintam 
motivados a protagonizar papéis de Rambo. 

Episódios como esse, Senhor Presidente, todos 
sabemos que se repetem todos os dias ao redor do 
planeta, seja em áreas superiormente urbanizadas do 
primeiro mundo, como em Los Angeles, seja em em
pobrecidas áreas rurais de um Burundi, seja por obra 
de tropas regulares, como na guerra da Bósnia, e até -
por obra de milícias revolucionárias como no Peru. É 
muito fácil individualizar o governo Covas como é mui-
to fácil, para organizações internacionais, precipitar-se 
em culpar o Governo brasileiro. 

Todos sabemos que episódios como esse have
rão de repetir-se todas as vezes em que o eventual be
nefício do crime e . da-violência for significatiVamente 
maior do que o risco de pagar por ele. Em nenhuma 
sociedade, em nenhuma época da humanidade os ho
mens renunciaram espontaneamente ao uso da força 
para obter justiça - ou o que entendem por justiça -
pelas próprias mãos. Em toda sociedade, e em qual
quer época da humanidade, é sempre a autoridade pú
blica que impõe o respeito aos direitos, aos bens, à 
vida e à liberdade dos outros, obrigando cada um a re
nunciar ao uso privado da força 

Tudo o que contribui para aumentar o risco de 
pagar pelo crime e a violência cometidos contra 
seus concidadãos, e principalmente a certeza de 
que a Lei será cumprida e, para tanto, precisa ser 
respeitada, contribui para tomar menos provável a 
re~:_ti~o de_!~s ~p_!_sódios. _ 

Tudo o aue incentiva a subordinar a legalidade 
ao senti mente · ·'! justiça de cada um, seja para su
postamente é :·•or combater o crime, seja para res
taurar a igualdade, contribui, ao contrário, para per
petuar a violência e o arbítrio. Esta Casa, que tem 
na Lei seu princípio e sua finalidade, não compactua 
com isso. 

-
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

(Levanta-se a sessão às 11h15min.) 
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Ata da 33ª Sessão Não Deliberativa 
em 7 de abril de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Carlos Patrocínio 

Jefferson Péres e Valmir Campelo 

(inicia-se às 14h e 30min) 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

tema de arrecadação. Carecem, principalmente, de 
mão-de-obra especializada. 

O problema, Sr"s e Srs. Senadores, conforme 
já aeentuei num-a abordagem antenor, só selá resol
vido com uma reforma fiscal e tributária que leve em 

-conta as dificuldades de arrecadação dos nossos 
municípios, que busque incrementar a captação de 
recursos e não suprimir receitas, como tem sido 
alardeado em diversos setores da área econõmica. 

Necessário, também, o estabelecimento de 
efetivas políticas regionais de desenvolvimento ca
pazes de gerar empregos e_ estancar o êxodo rumo 
às grandes cidades, fortalecendo a economia dos 
municípios e evitando o colapso das metrópoles bra
sileiras. 

A Presidência recebeu a Mensagem n2 380, de 
1997, na origem, de 2 do corrente, pela qual o Presi
dente da República, nos termos do art. 52, inciso V, 
da Constituição Federal, solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga
rantia da República Federativa do Brasil, entre o Go
verno do Estado do Rio Grande do Norte e o Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD, no valor de vinte e quatro milhões de 
dólares norte-americanos, destinada ao financia· 
menta, parcial, do Projeto de Combate à Pobreza Sem alternativas diante da falência dos municí-
Rural no Estado do Rio Grande do Norte. pios, o Governo acaba de editar medida provisória 

A t 
· · d d d Of" . 2 dispondo sobre uma nova forma de amortização de 

ma ena, anexa a ao processa o o 1c1o n d "b" · · · 
S/23 d 1997 

· - c · - d A t E • e 1tos de Estados e mumc1p1os para com o INSS, 
mico~. e 'vai a omlssao e ssun os _ _c:ono_-___ lrlstituto Nacional de Seguro Social. ---~----

0 SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) _ Há - As autarquias, fi.mdaÇões e empresas dos Es-
oradores inscritos. tados e municípios devedores do INSS também se-

rão beneficiados pela medida. 
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Sena-

dor Valmir Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri!s e 
Srs. Senadores, não é a primeira vez que ocupo 
esta tribuna para falar acerca da precária situação 
dos municípios brasileiros. 

O progressivo empobrecimento dos nossos 
municípios constitui uma realidade preocupante, que 
não pode mais ser ignorada. Em todas as regiões do 
País a notícia que se tem é que os pequenos muni
cípios, de há muito, não conseguem saldar seus 
compromissos nem honrar o pagamento de pessoal. 

Grande parte dos municípios brasileiros, Sr. 
Presidente, em particular as pequenas cidades do 
Nordeste, praticamente não arrecadam impostos, 
sobrevivendo quase que exclusivamente dos repas
ses do Fundo de Participação dos Municípios. 

A verdade dos fatos é que uma quantidade 
enorme de municípios não dispõe sequer de um sis-

A dívida das prefeituras com o SUS chegam a 
4,7 bilhões de reais, parte já parcelada em modali
dades diversas de prazo e a maioria não honrada. 

A medida provisória encaminhada anteontem 
ao Congresso Nacional concede prazos generosos 
para o pagamento dessas dívidas previdenciárias, ti
rando Governos estaduais e prefeituras municipais 
do sufoco e permitindo que possam ter restabeleci
dos repasses imprescindíveis da União, como o re
curso da merenda escolar por exemplo. 

-Como se sabe, prefeituras em débitos expres
sivos com a Previdência ficam impedidas de receber 
repasses e de celebrar contratos com a União. 

Pelas novas regras, os Estados e os Municí
pios passam a dispor de 96 a 240 meses para salda
rem seus débitos com a Previdência. 

Segundo dados da Secretaria Executiva do Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, 579 Muni
cípios já manifestaram interesse pelos novos prazos. 
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Sr. Presidente, Jefferson Péres, Sr"s e Srs. Se
nadores, não resta dúvida de que o Governo Federal 
se mostrou sensível aos gravíssimos problemas de 
caixa enfrentados pelas administrações municipais e 
estaduais. A solução, no entanto - não podemos 
nos iludir- é meramente paliativa e apenas empurra 
a quebradeira dos municípios para o futuro. 

No meu modo de ver, a solução definitiva só 
virá pelo desenvolvimento. Nossos municípios preci
sam sair do marasmo em que se encontram. É ne
cessário retomarmos as políticas de desenvolvimen
to regional, promovendo nos municípios brasileiros 
as condições necessárias para a geração de rique
zas, única forma de atingirmos o bem-estar social e 
melhorarmos a distribuição de renda neste País. 

Medidas como essa são louváveis e oportunas, 
mas, por si sós, não impedem a falência dos municí
pios brasileiros. O problema é muito maior e exige, 
como já disse, uma ampla e correta reforma fiscal e 
tributária, além, é claro, da firme determinação de 
tomar os nossos municípios produtivos para que ge
rem riquezas. Assim, seus cidadãos poderão ter 
uma vida digna e não sentirão a necessidade de se 
transferirem para as grandes cidades, onde, como 
toda a certeza, irão engrossar as já alarmantes ci
fras do desemprego. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta

ra. V. Exª dispõe de vinte minutos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, ontem, em São Pau
lo, por ocasião de um evento no Memorial da Améri
ca Latina, teve oportunidade de anunciar seu propó
sito de criar uma Secretaria de Direitos Humanos. 
Pretendeu, assim, demonstrar a sua preocupação e 
o interesse do Governo em contribuir com medidas 
efetivas para solucionar graves questões que ator
mentam o nosso País e a nossa sociedade em rela
ção a esses temas. 

Anunciou o nome do futuro titular da Secreta
ria, o Dr. José Gregori, que atualmente é chefe de 
gabinete do Ministro da Justiça, como aquele que 
deveria conduzir os assuntos sob a responsabilidade 
desse novo organismo que será criado pelo Governo 
Federal. 

Sem dúvida nenhuma, uma esperança que sur
ge no cenário administrativo e político do Brasil, na 
medida em que não podemos desconhecer que 
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questões muito graves em relação à proteção e à 
defesa dos direitos humanos preocupam bastante as 
lideranças políticas e a própria sociedade brasileira. 

Na verdade, os últimos acontecimentos envol
vendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
acontecimentos q-ue adquiriram uma repercussão 
enorme, principalmente pelo fato de terem sido di
vulgados por uma cadeia de televisão de gr.:mde au
diência, revelam o muito que há por ser feito em re
lação a essa questão. E vários episódios poderiam 
ser acrescentados, como o de Eldorado dos Cara
jás, em que a Polícia Militar chacinou um grande nú
mero de membros do Movimento dos Sem-Terra, os 
sucessivos episódios de insurreição nos nossos pre
sídios, que, apinhados de gente, se transformam em 
verdadeiras escolas do crime e terminam por ser 
palco de cenas de violência, de seqüestro, de toma
da de reféns e de fugas rocambolescas de presidiá
rios. 

A Igreja Católica recentemente fez um amplo 
movimento nacional a propósito da Campanha da 
Fraternidade, chamando a atenção para o problema 
dos nossos encarcerados, não apenas dos que es
tão atrás das grades, mas também daqueles que 
são encarcerados no desvio de conduta, pela avare
za, pelo egoísmo, pela luxúria, que terminam por ce
gar o homem e fazer com que não enxergue essa 
dura realidade na qual está inserido. 

Não se pode desconhecer que uma das preo
cupações que o Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso tem tido é com a questão dos Di
reitos Humanos. Neste Senado Federal tivemos a 
oportunidade de votar várias matérias que dizem 
respeito a essa grave questão. Votamos uma lei so
bre porte de armas, limitando, vedando o seu uso. 
Já votamos leis sobre a questão do julgamento de 
crimes cometidos por policiais militares. Nesse parti
cular, o Senado tem amargado uma dura reprovação 
da sociedade. 

É uma questão complexa, que não é fácil. Vo
tamos um substitutivo elaborado pelo Senador Ge
raldo Melo, a propósito de um projeto oriundo da Câ
mara dos Deputados, e S. Exª, com a experiência de 
ex-Governador e de um Senador atento aos interes
ses do País, elaborou um substitutivo aprovado pelo 
Senado Federal, inclusive, com o meu voto favorá
vel. Mas esse projeto foi muito criticado, e ainda tem 
sido. Muitos não aceitam, entendendo que o corpo
rativismo existente no seio das Polícias têm dificulta
do a punição de culpados, o julgamento mesmo de 
pessoas envolvidas em crimes cometidos no exercí
cio, ou não, da função policial. É uma questão que 
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ainda não está definitivamente resolvida e, possivel
mente, o Senado sará chamado a opinar novamen
te, uma vez que se fala em restauração desse proje
to na Câmara dos Deputados, o que, por certo, irá 
terminar com seu exame por parte do Senado. 

Sr. Presidente, aqui quero citar a declaração 
que o Dr. José Gregori fez ontem, através de uma 
emissora de televisão, quando perguntado sobre o 
encargo que iria receber na condição de Secretário 
Nacional de Direitos Humanos. Muito prudente, mui
to cauteloso, declarou que é preciso um amplo de
bate, uma ampla discussão sobre a questão, colocar 
sobre a mesa os diversos ângulos do problema, as 
visões que as pessoas têm do desempenho tanto da 
Polícia Civil quanto da Militar nos Estados e da pró
pria Polícia Federal, porque há maneiras diferentes 
de encarar a questão, há experiências diferentes no 
trato desse problema. 

O certo é que essa situação, como está, não 
pode continuar. Há uma ofensa grave aos direitos 
humanos. As Polícias Militares - não quero julgar 
essas instituições- são gloriosas, têm amplos, gran
des serviços prestados à comunidade e, portanto, 
merecem o nosso reconhecimento. Mas, sem dúvida 
nenhuma, há algo que não vai bem no seio delas. 
Alguma coisa precisa ser revista em seu funciona
mento. É preciso fazer uma revisão completa nesses 
instrumentos responsáveis pela manutenção da or
dem e da segurança. As pesquisas estão mostran
do, salvo engano, nos Estados de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, que o cidadão vê na Polícia mais um 
sinal de intranqüilidade e de insegurança que de ga
rantia da ordem. Evidentemente, uma inversão into
lerável, com a qual não podemos conviver, se esta
mos numa sociedade onde se respeita o cidadão e 
se supõe que o princípio da ordem está acima de 
tudo. 

Por outro lado, não se trata de colocar mais ho
mens nas Polícias Militares, tampouco de oferecer 
mais armas, viaturas e instalações de quartéis. Se
guramente, em muitos lugares, isso é um fator dos 
mais importantes. Mas não é somente isso! Dizia o 
Dr. José Gregori que é necessário estabelecermos 
um instrumento de avaliação do desempenho poli
cial, pois uma Polícia que não esteja sujeita a esses 
mecanismos de avaliação certamente tenderá a se 
desviar de suas verdadeiras finalidades - até por 
força de comportamento de pessoas que maculem a 
própria imagem da corporação. Todo o dia vemos 
policiais envolvidos com interceptadores, tanto os 
militares quanto os civis às voltas com o tráfico de 
drogas. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o aparte 
do nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres -Senador Lúcio Alcân
tara, na sexta-feira, pronunciei um discurso neste 
plenário repetindo o que já foi dito: que os aconteci
mentos de São Paulo diferem de outros porque fo
ram filmados e exibidos na televisão, mas aquilo é 
rotina nas polícias militares de quase todo o País. 
Há dias, o jornal O Globo publicou uma ampla re
portagem sobre a prostituição infantil em Manaus, 
com a conivência de contingentes policiais. Como V. 
~ bem acentua, há algo errado hoje com as Polí
cias Mirrtares do País, aliás com as Polícias em ge
ral. E isso, evidentemente, é um complexo de fato
res: baixos salários, militarização da Polícia Militar, 
conivência dos governantes, mas sobretudo, Sena
dor Lúcio Alcântara, urna cultura policial que precisa 
ser mudada. Entendo que há necessidade de um 
trabalho em profundidade em todas as Polícias Mili
tares, no sentido de transformá-las em Polícias cida
dãs. É mais ou menos o que está fazendo o Gover
nador Albano Franco, em Sergipe. Eu penso que é 
esse o caminho. É o que está fazendo, num outro 
contexto, o Prefeito Rudolth Giuliani, em Nova Ior
que. Parabéns pelo seu pronunciamento. É exala-
mente isso. · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, 
Senador Jefferson Péres. Realmente, V. Exª insiste 
nesse ponto que, para mim, é cruciaL Tenho o maior 
respeito pelas Polícias Militares. Fui Vice-Govema
dor do meu Estado, exerci o Governo durante vários 
períodos e sei valorizar a ação da Polícia, muitas ve
zes chamada a atuar em situações delicadas, a exi
gir bravura e a exigir sensatez, serenidade. Trata-se 
de um casamento que, muitas vezes, não é fácil, en
tre essas virtudes que deve possuir um Policial Mili
tar. Muitas vezes uni soldado despreparado, ga
nhando uma miséria. Reconheço tudo isso, mas es
tou convencido de que esse não é o único problema. 
Há algo mais que precisa ser examinado na questão 
do funcionamento das polícias e do nosso sistema 
de segurança. 

V. Ex" traz dois exemplos: um de Nova Iorque, 
que a polícia municipal, a cargo do Prefeito Rudolth 
Giuliani, e o exemplO de Sergipe, do Governador Alba
no Franco. Certamente teremos outras experiências 
que devem ser examinadas, com a convocação de es· 
pecialistas, experiências inclusive internacionais. 

O fato é que essa sucessão de episódios colo
ca o próprio Estado numa situação muito delicada. 
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Quando digo Estado não estou referindo-me à enti
dade federativa, mas ao ente Estado, numa situação 
muito delicada. 

O Senador Eduardo Suplicy está denunciando 
agora que os telefones dos sem-terra estão gram
peados pela polícia militar. Quer dizer, trata-se de 
uma ação ilícita, ilegal. 

O Sr. Jefferson Péres - Contra a lei que apro
vamos há pouco tempo. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Exatamente. 
Acabamos de aprová-la. Salvo engano, V. ExA foi o 
Relator desse projeto aqui no Senado. Em certos 
momentos, V. Ex" tinha até receio, ou melhor, muito 
cuidado em deixar bem definidas as situações em 
que esse sigilo telefõnico poderia ser quebrado. 

Em função desses episódios, estamos vendo o 
aparecimento de milícias privadas, estamos vendo a 
prática da lei de Talião, em que as comunidades se 
revoltam, se rebelam e estabelece-se a desordem,.a 
violência passa a ser a tônica do dia-a-dia Então, 
penso que a intenção já anunciada do Presidente de 
criar a Secretaria de Direito Humanos representa tal
vez uma esperança para nós, até porque o futuro ti
tular do órgão é um homem de muita experiência 
nessa área, que já tem muitos serviços prestados ao 
País. 

Temos que reconhecer, por exemplo, a impor
tância da decisão do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso de indenizar os familiares daquelas pes
soas que desapareceram durante o período dos go
vernos militares, enfrentando inclusive resistências e 
preconceitos. 

Enfim, o Governo tem um acervo de medidas 
já adotadas nesse particular; todavia, estamos verifi
cando, até pela natureza federativa do nosso País, 
pela autonomia política que os Estados têm, que 
ainda há muito por fazer nesse campo. E creio que a 
primeira providência a ser adotada é realizar-se um 
estudo amplo e profundo de toda essa questão, exa
minando realmente que o problema das polícias não 
é apenas de desaparelhamento, não é apenas de in
suficiência de efetivos ou de baixos salários; como 
diz o Senador Jefferson Péres, há uma cuHura poli
cial que precisa ser modificada; há necessidade 
também de se estabelecerem instrumentos de ava
liação que permitam maior controle da própria soCie
dade sobre essas polícias. 

Com essas palavras, Sr. Pre~idente, quero 
concluir meu pronunciamento, chamando a atenção 
do Senado para a importância dessa questão, que é 
grave. Os episódios repetem-se, desdobram-se e 
ganham, às vezes, contornos espetaculares quando 

são reproduzidos amplamente nos meios de comuni
cação de massa. Na verdade, tudo isso é do cotidia
no, é do dia-a-dia dessas populações, sobretudo das 
populações miseráveis, pobres, das favelas, da peri
feria das grandes cidades, dos desempregados, dos 
que estão à margem da sociedade. Enquanto isso, 
os que podem o que fazem? Contratam polícias par
ticulares, armam os seus empregados, constroem 
muralhas altíssimas para proteger seus domicílios. 
Ninguém vai ficar a salvo desse clima de violência. 
Ele pode atingir qualquer um. Atingirá certamente to
dos. Deus guarde cada um para evitar essa situa
ção! Mas, na verdade, como as coisas estão-se de
senrolando, vamos terminar vivendo numa socieda
de onde a insegurança será a norma; o estado de in
tranqüilidade será a situação com a qual vamos con
viver no nosso dia-a-dia. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Concede-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Exª 
comprazer. 

O SR. Eduardo Suplicy - Vou tratar do mes
mo tema: os abusos da polícia militar que ocorrem 
sobretudo no Estado de São Paulo e, infelizmente, 
em todo o Brasil. Quero cumprimentar V. Ex" pelo 
alerta que aqui faz e para que tenhamos de fato ou
tros procedimentos, no conjunto da Polícia Militar em 
cada Estado brasileiro. Infelizmente, estamos assis
tindo a cenas recorrentes. Aquilo que aconteceu em 
Diadema vem ocorrendo em diversos bairros, sobre
tudo os mais pobres, na grande São Paulo e tam
bém em muitos outros lugares do território brasileiro. 
Prosseguirei neste debate, mas quero cumprimentar 
V. ExA por estar trazendo à tona este tema. Também 
falarei do descumprimento do inciso XII do art 52 
dos Direitos e Garantias Fundamentais, ocorrido em 
São Paulo. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy. V. Exª é uma pessoa 
sempre preocupada com essa questão dos direitos 
humanos e traz essa denúncia, que é importante. 

Quero dizer que pertenço ao mesmo partido do 
Governador Mário Covas. Considero-o um homem 
público excepcional e tenho por S. Ex" admiração. 
Conheci-o quando eu era Deputado Federal e S. 

- EX', senador;-depóis,-pe!Oseu traóalho -ria Assem~
bléia Nacional Constituinte. 

Está S. E,ro sendo muitas vezes criticado, por
que não exonerou o Secretário de Segurança e o 
Comandante da Polícia Militar. Isso é uma simplifica
ção. Conheço o professor José Afonso da Silva, que 
foi um dos assessores mais importantes - o Sena-
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dor Eduardo Suplicy deve lembrar-se disso- do en
tão Líder do PMDB na Constituinte, Senador Mário 
Covas, e é um homem de grande conteúdo intelec
tual e moral. 

O problema não é o de se exonerar o Secretá
rio de Segurança Pública ou exonerar o Comandan
te da Polícia Militar. O problema é muito mais grave, 
tem aspectos muito mais profundos que uma mera 
substituição dos titulares desses dois órgãos. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. ExAme permite? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Tem V. ExA a 

palavra. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Ontem, antes mes

mo de falar à Imprensa, tive a preocupação de con
versar com o Presidente Fernando Henrique Cardo
so e com o Governador Mário Covas sobre o fato de 
estar havendo a escuta telefônica. Ambos disseram 
que não sabiam do fato. Vou detalhar isso e inclusi
ve falei com o Secretário José Afonso da Silva logo 
a seguir. Relatarei oportunamente os fatos em deta
lhes. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Acredito perfei
tamente nas informações que V. Ex" recebeu porque 
há, nos escalões intermediários e inferiores dessas 
organizações, uma rede de pessoas que ocupam 
postos, que exercem certas atividades que contri
buem para desautorizar o trabalho de seus supe
riores. 

Vou concluir, Sr. Presidente, mas quero dizer 
que essa situação que estamos vivendo está levan
do a uma atitude constrangedora de muitas pes
soas. Qual é? É um discurso conservador, reacioná
rio, um discurso da lei e da ordem a qualquer preço, 
a qualquer título e que tem encontrado muitos ouvi
dos, que tem sensibilizado muitas almas que estão 
evidentemente em uma situação difícil onde moram 
ou onde trabalham. 

Esse discurso também não é o que vai resol
ver. V. Ex", parece-me, foi candidato a prefeito na 
época, como também o fui em determinado momen
to, e uma das perguntas que se colocava sempre 
nos debates e nas entrevistas era como o prefeito 
iria agir em relação à questão da segurança. O que 
aconteceu? Muitos candidatos terminaram se ele
gendo com o discurso da segurança e da criação de 
guardas municipais. Em São Paulo existe guarda 
municipal, não sei se existe em muitas outras cida
des. No Rio de Janeiro também foi criada uma guar
da municipal. 

Qual foi o resultado prático, objetivo da criação 
dessas guardas municipais? Se me perguntassem 
agora, com a minha experiência na administração 

pública, que já é um tanto longa, qual a orientação 
que eú daria nessa questão, sinceramente, não te
ria, até porque não pude debruçar-me em profundi
dade sobre a mesma. 

() meu pronuneiamento tem o objetivo de cha
mar a atenção de todos nós para a gravidade do 
problema e aplaudir a Iniciativa do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Temos de examinar essa 
questão sem preconceitos, em profundidade, co
lhendo todas as experiências que existem, as dife
rentes visões que as pessoas envolvidas no proble
ma têm sobre o assunto e, a partir daí, construirmos 
um novo projeto de segurança pública para o País, 
inclusive, se necessário, buscando recursos exter
nos para realizarmos um grande projeto nesse senti
do. 

Muito obrigado. 

Duial1te o discurSo-do Sr.Lúcio Alcân
tara, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Val
mir Campelo. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Ar
ruda, como Líder, por cinco minutos, para uma co
municação urgente, nos termos do art. 14, 11, a, do 
Regimento Interno. -- -- -- -

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria de fazer um re
gistro em função de que hoje, dia 07 de abril, desde 
a criação da Organização Mundial de Saúde, todas 
as nações do Planeta, onde essa organização ope
ra, comemoram o Dia Mundial da Saúde. 

Hoje, no Brasil, cumprindo o objetivo de Gover
no, que é fazer do ano de 1997 o ano da saúde, o 
Sr. Ministro da Saúde realizou uma solenidade com 
a discussão de temas vinculados à saúde do Brasil, 
na sede da OPAS- Organização Panamericana de 
Saúde. 

A referência que desejo fazer, Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, é que um ex-Presidente da 
Organização Mundial de Saúde, em uma recente en
trevista, disse uma frase que merece a atenção de 
todos nós. Dizia ele que a saúde no mundo moderno 
está passando muito rrn~.Js próximª dospa_rla_mentos 

___ doque dos laboratórios de medicamentos. Isso por
que há uma tendência clara dos países que tendem 
a evoluir no seu sistema de saúde de se preocupa
rem com a prevenção di! saúde ao invés de terem 
gastos apenas com o sistema de cura. 



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

266 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

No Brasil, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senado
res, com as recentes decisões colocadas publica
mente pelo Governo Federal, com a decisão do Pre
sidente Fernando Henrique de consagrar este ano 
como um ano prioritariamente da saúde no Brasil, e 
com as decisões de descentralização de mecanis
mos de atendimento e de revitalização do Sistema 
Único de Saúde, principalmente da municipalização 
do sistema de saúde, podemos começar a ter a es
perança de que o sistema caótico que se tem hoje 
no Brasil possa ganhar novos parâmetros de eficiên-
cia. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. S. 
Bel! dispõe de até 20 minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
continuar a leitura de um discurso que iniciei na úHi
ma vez que ocupei esta tribuna, gostaria de congra
tular-me com a Diretoria de Comunicação do Sena
do Federal, que, entre outros serviços, implantou a 
TV Senado. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que a É uma forma nova de interação, através da 
melhor maneira de nós, parlamentares, nos juntar- qual nós, Senadores, já podemos nos comunicar 
mos à comemoração do Dia Mundial da Saúde é ter- com um grande número de eleitores, de cidadãos 
mos a consciência de que, de fato, a saúde do povo neste País, e receber, como temos recebido, seus 
brasileiro depende mais de decisões do Congresso elogios e suas críticas, úteis à orientação de nossa 
Nacional do que dos laboratórios de medicamentos. atividade parlamentar. 
Decisões essas que possam gerar reciJrSõs para---- QUero comunicar· que numa- sexta-feira-por 
obras de infra-estrutura básica, principalmente de re- mês responderei àqueles telefonemas, àquelas car-
des de água e esgoto, fundamentais para a manu- tas que são enviadas pelos eleitores, pelos cidadãos 
tenção dos níveis de saúde das populações. Em se- telespectadores, que são cuidadosamente transcri-
gundo lugar, decisões do Congresso Nacional que tas pela Diretoria de Comunicação e nos são trans-
possam priorizar o sistema público de saúde, que mitidas periodicamente. 
possam descentralizar recursos e mecanismos de De modo que, nesse intercâmbio, reservei em 
fiscalização para que os repasses de recursos feitos minha agenda uma sexta-feira por mês para comen-
pelos órgãos de Governo aos hospitais privados te- tar essas manifestações recebidas. 
nham não só a fiscalização da população que é Portanto, quero parabenizar a TV Senado pela 
atendida, mas a fiscalização das autoridades munici- oportunidade que nos dá, no sentido de alimentar-
país. mos essin:anãl novo, esta forma nova de interação 

Não temos a menor dúvida, e os fatos recentes com a sociedade civil brasileira. Muito obrigado. 
têm demonstrado isso, de que no Brasil os recursos O Sr. Pedro Simon - V. Exª me concede um 
da saúde muitas vezes são mal aplicados, são apli- aparte? 
cados de forma questionável, há perdas, há aplica- O SR. LAURO CAMPOS - Concedo-lhe o 
ções até irresponsáveis nos três órgãos de Governo. aparte, nobre Se_ilador. 
E é preciso que este ano, que é o Ano da Saúde- e o Sr. Pedro Simon - Felicito V. Exª por sua 
hoje é o Dia Mundial da Saúde - tenhamos a cons- manifestação. Penso que V. Exª está sendo absolu-
ciência de que depende muito das decisões do Con- tamente correto e feliz ao fazê-la. Não há dúvida ai-
grasso Nacional a modificação desse sistema que guma de que estamos vivendo um momento diferen-
penaliza principalmente os brasileiros mais pobres, te, inédito na história do Senado brasileiro: o fato de 
mais carentes, no atendimento da saúde pública. termos um canal de televisão que o cidadão pode 

Com essas reflexões, Sr. Presidente, junto-me sintonizar e assistir; o cidadão pode fiscalizar, co-
aos dirigentes da Organização Mundial da Saúde, brar, conhecer por dentro o que de certa forma, a ri-
aos dirigentes da Organização Panamericana de gor, ninguém conhecia. O Senado brasileiro era co-
Saúde, ao Sr. Ministro da Saúde e a todas as autori- nhecido por intermédio da imprensa. A imprensa, a 
dades brasileiras, das mais importantes às mais hu- emissora de rádio, de televisão veiculavam momen-
mildes, que em todos os municípios brasileiros co- tos especiais, geralmente de importância, uma rixa, 
memoram hoje o Dia Mundial da Saúde, enfatizando um projeto na hora da votação. Mas as emissoras 
que o Congresso Nacional tem uma participação im- de televisão normais não tinham, não têm tempo, 
portante na modificação do perfil do atendimento da- nem poderiam, em seu dia-a-dia, preocupar-se com 
saúde pública na sociedade brasileira. a vida interna do Congresso brasileiro. A TV Senado 

Muito obrigado. debate tudo; não esconde nada, porque a sessão é 
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televisionada desde o primeiro minuto até o encerra
mento. Quem é o Professor Lauro Campos, o Sena
dor? Até ontem quem o conhecia em Brasília eram 
seus alunos. Eles sabem que V. Exª é brilhante, é 
extraordinário, é competente, tem suas idéias. O 
restante das pessoas o conheciam porque ouviam 
falar. A imprensa, em seu grau de interesse, nem 
sempre tem tempo, nem muita preocupação pelo 
que se pensa. Tenho dito que, de certa forma, quan
do queríamos fugir do noticiário, víamos para cá. Vir 
para o plenário, como estamos aqui, nos dava mais 
ou menos a certeza de que não apareceria nenhuma 
notícia no dia seguinte. Agora não, porque a socie
dade está conhecendo, está participando. Isso, real
mente, é muito importante. E V. Exª está mencionan
do uma questão que considero muito feliz e que me 
parece altamente positiva: a de que a TV Senado 
está pedindo orientação. A emissora transmite V. 
Ex" falando e informa que o telespectador pode tele
fonar - a ligação é gratuita - e dar sua opinião, criti
car, elogiar, apresentar idéias. E felicito a Mesa por 
entregar nos gabinetes mais ou menos as referên
cias feitas a cada um dos Senadores. V. Ex" agora 
está tomando uma posição - que felicito - de, uma 
sexta-feira por mês, vir à tribuna para responder as 
perguntas que serão feitas a V.Ex". Tenho certeza 
que todos seremos surpreendidos, porque nessa 
correspondência endereçada a V. Exª, a partir do 
momento em que V. Ex" faz a proposta, surgirão 
questões ainda mais interessantes e perguntas de 
grande conteúdo sobre o que se passa nesta Casa. 
Digo com toda a sinceridade: no início, quando saiu 
a iniciativa da TV Senado, algumas pessoas me co
braram uma opinião, pensavam que eu seria radical
mente contrário. Todavia, desde o primeiro momento 
me manifestei radicalmente favorável, porque acre
dito que é positivo. Sabemos que é uma elite quem 
tem TV a cabo; é um grupo pequeno, redUzido, está 
muito longe da maioria, da totalidade. Mas sabemos 
também que os modernos meios de comunicação 
estão crescendo de tal maneira que, fogo ali adiante, 
televisões como a nossa estarão chegando pratica
mente à quase totalidade dos lares brasileiros. Feli
cito V. Ex", homem de cultura e brilho, ainda mais de 
Brasilia, onde me parece que nossa televisão chega 
praticamente a quase todos os lares, por estar dando 
uma resposta positiva, um passo adiante, já que urna 
sexta-feira por mês estará respondendo às criticas, às 
sugestões e às propostas que chegarem ao seu conhe
cimento. Meu abraço e minhas felicitações a V. Ex". 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a V. Ex" 
o aparte em que demonstra sua sensibilidade e sua 

capacidade de percebei,comdareza e -de antemão, 
os aspectos favoráveis e positivos dessa interação 
entre nós Senadores e nossos telespectadores. 

Passo, agora, à leit4_ra (lesse meu trabalho que 
procura seguir as trilhas, a orientação, o método do 
professor Fernando Henrique Cardoso em um estu
do sobre autoritarismo e democracia em que ele 
mostra uma rara felicidade, ao afirmar que as raízes 
de nosso despotismo, de nosso autoritarismo, que 
'muitas vezes beira o fascismo', só podem ser expli
cadas quando entendida a acumulação de capital no 
Brasil. É a acumulação de capital que explica esse 
caráter despótico, autoritário do Governo. E, real
mente, isso me parece uma chave mestra capaz de 
abrir o entendimento da sociedade e dos estudiosos 
que podem detectar nas bases da economia as con
dições, o caráter, os determinantes da superestrutu
ra política e seu caráter autoritário. É evidente que, 
por exemplo, o Brasil não poderia continuar a ser 
populista quando, a partir dos anos 50, passa a pro
duzir, mediante o transplante de capitais, artigos de 
luxo, acumular nos setores que produzem artigos de 
luxo e artigos para a nobreza. Obviamente, essa so
ciedade teria de abandonar o populismo. 

A renda deixa de ser aquela distribuição que 
Getúlio Vargas tentou manter para ser urna renda 
concentrada a finí -de que essa acurÍJUiação éle capi
tal nos setores de luxo, de automóvel - que agora 
retomam com mais virylência - crie um mercado de 
elite para esses produtos que a concentração e a 
produção fizeram aportar à economia brasileira. 

É impressionante que a América Latina, ao re
ceber e incorporar esse padrão de acumulação de 
capital nesses setores privilegiados, nesses setores 
de produtos nobres, vai, cada vez mais, manifes
tando a necessidade de esse processo de acu
mulação ser excfudente. Na América Latina, da
dos da semana passada, indicam que os 10% 
mais ricos _da população são 84 vezes mais ricos 

_que _os 10% mais pobres. Produzimos mais car
ros de luxo e de ultraluxo e produzimos a linha 
branca que, somada aos carros, aos barcos, aos 
artigos de luxo, exigem e impõem o despotismo 
do Governo; despotismo esse capaz de excluir, 
arrochar salários, eliminar os não-compradores 
desse produtos e concentrar, consumistamente, 
a renda nacional na mão de consumidores e po
tenciais consumidores. 

A indústria automobilística inicia sua produ
ção em 1960. São quase 40 anos de indústria auto
mobilística no Brasil. Depois de tantos anos, nem 
10% da população é possuidora de carros. 
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O custo social dessa concentração consll.mist;:l 
foi criticado pelo entiio professor Fernando Henrique 
Cardoso, o mesmo que abre as portas para que o 
Brasil possa ter hoje maior número de montadoras 
de carros que os Estados Unidos. E cada Governa
dor quer brincar de ser o feliz responsável pela mon
tagem de uma indústria em seu Estado. 

Então, um fornece terrenos, incentivos, isenção 
tributária. No Rio Grande do Sul, ofereceram em
préstimos para que a "pobre" GM tenha uma monta
dora. Empréstimo estatal! Pior ainda, no Estado do 
Rio de Janeiro, nesta fase de privatização, o Gover
nador Marcelo Alencar vai estatizar parte da indús
tria de carros que_vai para Já. O governo estadual 
será sócio e começará um processo de estatização 
em plena fase de privatização. É realmente estarre
cedor que essas coisas venham acontecendo. 

É por isso que devemos reler o professor Fer
nando Henrique Cardoso que, naquela ocasião, ti
nha tempo, azo e independência para fazer uma 
análise bem feita, como Sua Excelência soube fazer 
e que eu, neste trabalho, procuro reconquistar e se
gui-lo em suas trilhas para tentar entender os desca
minhos que voltam a atravessar a sociedade brasi
leira no seu processo de acumulação de capital. 
Está-se tentando reeditar agora o milagre econõmi
co dos militares, com todos aqueles resultados ne
gativos, ou seja, o descaso e o desvio de recursos 
da educação, da saúde, do lazer, canalizando-os 
para a acumulação de capital no eixo São Paulo, Rio 
Janeiro e Belo Horizonte, concentrando a renda fa
zendo com que as coisas passassem a valer ~ais 
do que as pessoas, e o investimento, a acumulação 
de capital se fizesse, não em benefício do homem, 
mas em benefício do capital-coisa, acumulado nos 
setores mais excludentes e mais anti-sociais possí
veis. 

Portanto, tentarei avançar um pouco na leitura 
iniciada no meu último pronunciamento. O Professor 
Fernando Henrique Cardoso, doutor em autoritaris
mo, pergunta: "Por que, então, não utilizo o designa
tivo 'fascista• para caracterizar o regime (op. cit., p. 
18)?'. A diferença entre o autoritarismo e o fascismo 
segundo o Professor Fernando Henrique Cardoso, 
mostra que, para ele, o regime brasileiro atual se 
aproxima mais das características fascistas do que o 
fez o próprio autoritarismo militar dos anos 60 e 70. 
Para o Pro;essor Fernando Henrique Cardoso, "o 
fascismo corresponde a uma época determinada, 
em que a dominação tipicamente burguesa reforça
va, é certo, o papel do Estado, mas com duas carac
terísticas: o regime político fazia apelos de mobiliza-

. __ ção das massas' (Digo eu o que é mais patente hoje 
sobre o Govemoi=FR:;ao que ofôlnõs-temposaos · 
militares quando o poder político não se legitimou 
nas eleições nem em reeleições, respaldando-se na 

. __ eficjência econõmica real e fictícia) 'e - continua o 
Professod=emando líêniique·cardoso:... sustentava
se por inteiTJ1éd!.?. de organizações partidárias• (o 
que ocorre hófe ínâubitavelmente, no Brasil, de for
ma mais nítida do que no tempo dos militares, quan
do o autoritarismo se sustentou em apenas um parti
do oficial e outro criado pelo próprio Governo, o 
MDB, de oposição vigiada e consentida). 

Continua o Professor Fernando Henrique Car
doso a diferençar o fascismo do autoritarismo: "e, 
em se~undo lugar, a acumulação capitalista corria 

.. célere na busca derriereados externos": Ora, apesar 
do déficit comercial hoje existente, também o Gover
no "corre célere na busca de mercados externos' 
que a globalização promete. Na luta para aumentar 
as exportações, o Governo FHC cria a desoneração 
tributária de Kandir sobre matérias-primas e merca
dorias exportadas, estímulos de bilhões de reais aos 
exportadores, redução do chamado 'custo Brasil", 
ou seja, articulação do que denominei, em 1973, de 
dumping salarial, redução do custo primário, ou me
lhor, do preço do capital variável, segundo a lingua
gem preferida por FHC, fiel a Marx. 

O totalitarismo do partido único, disfarçado ao 
tempo-dós-militares, hoje se afirma na declaração do 
Presidente: 'Não existe oposição ao meu governo'. 
As afinidades entre o despotismo esclarecido atual e 
o autoritarismo pós-64 são óbvias. O Presidente 
Juscelino, ao ser inquirido por que nomeara o Dr. Ar
mando Falcão para seu Ministro da Justiça, respon
deu: 'Todo góvemo democrático precisa de um Ar
mando Falcão". A cara despótica do governo de 
FHC é o seu Ministro Serjão, um Falcão boquirroto. 

O Professor Fernando Henrique Cardoso, às 
páginas 14 e seguintes de seu Autoritarismo e De
mocracia, adota o método que seu Professor Alain 
Touraine considera como um dos três ingredientes 
responsáveis pelo êXito pessoal de Sua Excelência: 
assumir sempre uma posição intermediária e conci
liadora entre duas correntes extremas do pensamen
to de esquerda no Brasil. Fiel ao método que o leva 
a posicionar-se sempre na COLUNA DO MEIO, o 
sociólogo marxista chega a caricaturar as versões 
existentes a fim de abrir uma ampla raia intermediá
ria em que faz fluir suas idéias. 

Disse o Professor Fernando Henrique Cardoso: 
"Entre apologetas e catastrofistas ainda sobra algum 
espaço para o esforço de análise científica. É nesta 
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fresta de possibilidades que tentam situar-se os en
saios deste livro. Nele, por certo, não têm acolhida 
as teses apologéticas. Nem o crescimento é visto 
como contínuo .. .' (p. 15). • A ciência' estaria, como a 
virtude grega, no meio do barco, posição criticada 
por Marx. 

O Professor Fernando Henrique Cardoso ad
verte que 'desde o título do livro utilizo uma noção 
de autoritarismo. Com ela, não pretendo furtar-me à 
responsabilidade política de caracterizar como dita
torial o regime e dizer que, valorativamente, a ele 
me oponho e me repugnam suas formas de violên
cia simbolizadas por uma palavra de dura experiên
cia para muitos brasileiros: tortura•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Senador Lauro Campos, o tempo de V. Exª 
está findo. Mas, se V. Ex" desejar, descontarei os 
sete minutos do aparte do Senador Pedro Simon. 

O SR. LAURO CAMPOS - Fico muito agrade.
cido pelo gesto de compreensão e pela gentileZa de 
V. Ex" que vão me permitir avançar nessa leitura. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Apesar de o neo-Brasil ser detentor da classifi
cação de um dos países mais desrespeitadores dos 
direitos humanos, as formas de tortura policial 
usuais não têm conotação política visível. Os méto
dos de manutenção do poder são mais sutis, embo
ra, evidentemente, autoritários. 

O Professor Fernando Henrique Cardoso sa
lienta como uma das características do avanço do 
fascismo a presença de 'uma classe média assusta
da pelas conseqüências do desemprego, resultante 
da crise de 1929', receio este que é muito maior 
hoje, com o inédito volume de 1 bilhão de desempre
gados em escala global, do que foi ao tempo do mi
lagre econômico e do pleno emprego, contemporâ
neos do autoritarismo militar brasileiro. 

'Nos anos 90, o número de vagas de trabalhos 
suprimidas é de 2.438.163' (Folha de S.Paulo, 
28/2/1997). Logo, esse caldo de cultura em que 
cresce o autoritarismo, de acordo com o Professor 
Fernando Henrique Cardoso, está mais presente 
hoje do que esteve em qualquer outro momento da 
nossa história. 

A esse contingente de expulsos do trabalho se 
deve somar os cerca de dois milhões de brasileiros 
que chegam anualmente ao mercado de trabalho 
sem nele encontrar vagas e os jovens que se refu
giaram na emigração, contingente dé mais de 1 ,5 
milhão de brasileiros. 

O Sr. Edison Lobão- V. Exª permite-me um 
aparte, Senador Lauro Campos? 

O SR LAURO CAMPOS- Terminarei este pa
rágrafo e será do meu agrado receber o aparte de V. 
Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Mas esse tempo não será descontado, Exce
lência. 

O Sr. Edison Lobão- Prometo ser breve, Se
nador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS- Como V. Exª vê, te
nho o privilégio de receber os interessantes apartes 
dos meus colegas, o que farei em seguida. 

A grande diferença entre o desemprego exis
tente na Alemanha e nos Estados Unidos nos anos 
30 - que foi um dos ingredientes favoráveis à ascen
são de Hitler ao poder, por meio da eleição de 1933 
- e o desemprego brasileiro atual é que, naquela 
época, a crise de sobreacumulação do capitalismo li
beral gerou o estado fascista, que prometia comba
ter o desemprego e realmente o liquidou. O desem
prego brasileiro eo periférico atuais s_ão_ o resultado 
das crises de sobreacumulação e de desproporção 
do capitalismo keynesiano, agravadas pelas políti
cas neoliberais de enxugamento, reengenharia, 
down sizing, modernização e eficiência, isto é, o 
estado capitalísta, agora desempregador, promove o 
desemprego em massa,- que é o caldo de cultura 
próprio para o desenvolvimento do moderno estado 
autoritário, o neofascismo. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador Edison Lo
bão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Lauro Cam
pos, não desejaria interromper o discurso de V. Exª, 
muito importante neste momento, mas não posso 
deixar de emitir uma palavra em defesa do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso. Não considero o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso líder de um 
governo autoritário. V. Exª, com a intenção de acu
sar o Presidente disso chega a dizer que este Go
verno é mais autoritário do que o foram os governos 
militares. De qualquer forma, fica uma palavra de V. 
Ex" em defesa dos militares, porque acaba de dizer 
que esse Governo é mais autoritário que o dos mili
tares. Como esse não é autoritário, muito menos, 
penso eu, o foram os governos militares. 

O SR. LAURO CAMPOS - Nobre Senador Edi
son Lobão, aprecio muito o aparte de V. Exª, que 
vem permitir que se esclareça algo do meu pronun
ciamento. 

O que estou fazendo é repetir as palavras do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que coloca 
a acumulação de capital como a raiz do autoritaris
mo, do despotismo. Naquela ocasião, a forca foi ne-
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cessária, a partir de 1964, para se reduzir salários, O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhã-
para se expurgar índices, para se concentrar a ren- es)- V. E~ é uma pessoa muito acreditada e res-
da, a fim de aumentar a cumulação com recursos peitada nesta Casa. 
nacionais e estrangeiros e a fim de criar um merca- Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
do de elite para os produtos de luxo. 0 SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco PT-SP. 

De acordo com o Professor Fernando Henrique Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
Cardoso é isso que determina. Nenhum militar indivi- dor.) - Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
dualmente é culpado. Só existe... Sr"s e Srs. Senaâ6res, no-último sacado, acompa-. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Laura Campos, nhado dos Deputados Hélio Bicudo, Luís Eduardo 
esse é um pensamento que correspondia a uma Greenhalg, Fernando Gabeira, J9sé Augusto Ra-
época. Todas as pessoas dotadas de grande illtefi~-- -mos; que-torprefeito de Diadema, e do-ex-Prefeito, 
gência, como V. ~. mudam de ponto de vista de José Felipe, estive em Diadema, na favela Naval, 
acordo com os tempos e com a história, tal seja a para ouvir o depoimento das pessoas que foram víti-
circunstância, tal seja o pensamento de cada qual. mas da violência e do abuso de Policiais militares 

O SR. LAURO CAMPOS - Muito obrigado, no- naquela localidade. 
bre Senador. Estivemos tambem com a mãe e a esposa de 

Continuo, Sr. Presidente. Mário José Jovino, morto naquele dia pelos policiais, 
Felizmente, como os governos capitalistas se a partir de uma ação de extorsão, de tortura e de ti-

consideram falidos diante da dívida pública que ros. Vimos os sinais dos tiros nas paredes e ouvi-
cresceu para evitar a elevação da inflação decorren- mos de muitos que, de fato, aquela violência estava 
te do aumento dos gastos dos governos fascistas e ocorrendo quase diariamente, pelo menos há três ou 
do pleno emprego bélico perpetuado durante as dé- quatro meses. 
cadas de guerra fria, as despesas dos governos ca- As pessoas estavam com grande temor de nos 
pitalistas se encontram hoje impossibilitadas de con- contar os fatos, mas foram aos poucos relatando-os. 
tinuar aumentando. Preferiram que seus nomes não fossem revelados. 

Quer dizer que, naquele tempo, tal como acon
teceu no Brasil à época dos governos militares, tam
bém aconteceu na Alemanha de Hitler, na Itália de 
Mussolini e nos Estados Unidos de Roosevelt. 

Roosevelt disse, no livro Meus Primeiros 
Dias: 

'O que estou fazendo aqui é a mesma 
coisa que Hitler faz na Alemanha e que Sta
lin faz na Rússia, mas faço essas coisas de 
forma mais ordeira. • 

De modo que não há um culpado individual, 
não procuro bruxas individuais. Pretendo mostrar, 
como também o faz o Professor Fernando Henrique 
Cardoso no seu livro, que há um processo histórico, 
social. A acumulação de capital é que determina a 
natureza do poder político, cria as condições para o 
autoritarismo e, obviamente, coloca um déspota no 
centro desse poder. 

Sr. Presidente, mais uma vez, agradeço a V. 
~ a gentileza de ter-me permitido avançar mais um 
passo no meu modesto pronunciamento. 

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam
pos, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

Ouvimos o relato, por exemplo, de uma mãe, 
que disse que em outubro último organizou em sua 
casa uma festa de aniversário bastante simples para 
uma de suas criallças. Estava servindo refrigeran
tes, quando, de repente, entraram diversos policiais 
e começaram, abusivamente até, a colocar o dedo 
dentro dos refrigerantes e a tomar atitudes que, a 
certa altura, foram objeto de protesto de seu cunha
do. Eis que o policial, de pronto, deu um soco no es
tômago do cunhado. Rcaram estarrecidos. Como é 
que até ·uma festa de criança podia ser objeto da
quele abuso? 

Têm sido muitas as vezes em que autoridades 
policiais no Estado de São Paulo, e infelizmente em 
outros lugares do Brasil, têm usado e abusado do 
fato de estarem fardados e usando armas. Ainda, 
ontem também fiz uma visita à favela de Paraisópo
lis, que se encontra em meio a um dos bairros de 
maior renda per capita de São Paulo. É interessan
te que no meio do Morumbi, a aproximadamente 3 
quilometras do Palácio dos Bandeirantes, exista 
uma favela que hoje tem cerca de 15 mil famllias, 75 
mil habitantes, considerando-se um mínimo de 5 
pessoas por família. Era a posse da nova diretoria 
da União dos Moradores de Paraisópolis, e inúme
ras pessoas me disseram que também ali têm ocor
rido abusos dos mais diversos tipos, como o caso do 
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rapaz que de pronto disse: "Olha, outra dia, eu estava 
sem carta de motorista e me levaram para um terreno 
baldio e disseram: ou você me paga R$50 ou vou aca
bar com você". Na hora que o rapaz titubeou um pou
co, o policial deu um tiro para o chão, e ele se viu na 
necessidade de fazer um pagamento ao policial. 

Está havendo um certo descontrole, mas tenho 
certeza de que o Governador Mário Covas e o Se
cretário de Segurança, José Afonso da Silva, não 
estão de acordo com tais procedimentos. 

Hoje a Folha de S. Paulo registra como o mo
toqueiro Aldair Severino da Silva sumiu quando es
tava no 232 DP, em Perdizes, porque foi justamente 
acusar de espancamento um tenente da PM. 

"Acho que mataram meu irmão", disse 
lvair Severino da Silva. Aldair Silva estava 
dirigindo uma motocicleta Honda ML-125 em 
12 de março passado quando foi parado pelo 
policiamento de trânsito no cruzamento da 
avenida Rebouças com a Brasil. Ele e a mo
tocicleta foram levados para um quartel da 
avenida Marquês de São Vicente. 

A moto foi apreendida porque estava 
com velocímetro quebrado e com uma letra 
da placa apagada. Ao pedir uma relação do 
que existia na moto, o motoboy teria sido es
pancado pelo Tenente Otoni, do trânsito. Ele 
teria levado socos e chutes. 

Ele procurou o comandante do 42 Ba
talhão da PM, tenente-coronel Luiz Nakaha
rada, que mandou apurar o caso. Durante 
nove horas, o motoboy foi acompanhado por 
policiais militares, entre eles o aspirante 
Lessa, do 42 Batalhão. 

Às 21 horas, ele foi levado para o 232 
DP, em Perdizes, a fim de registrar a queixa 
de espancamento. Estava acompanhado por 
um PM. Na delegacia, conversou com um 
engenheiro sobre a agressão policial. De
pois, não foi mais visto. • 

São casos e mais casos. Bem salienta hoje Es
ther Hamburger, em artigo na Folha de S. Paulo, 
que diversas pessoas, conjuntos musicais, como 
Racionais, Trtãs, Paralamas, Gilberto Gil, têm feito 
protestos, um após outro. Caetano Veloso, em sua 
música Haiti, diz que o Haiti é aqui no Brasil. 

Impressiona-me o extraordinário sucesso do 
conjunto de rap os Racionais nos bairros mais po
bres de São Paulo. Eles cantam justamente os que 
os adolescentes dos bairros periféricos querem ou
vir. Que linguagem falam eles? O Senador Abdias 
Nascimento, na semana passada, falava-nos da per-

seguição que sobretudo os negros sofrem das polí
cias militares, constituída também de pessoas das 
camadas mais pobres. 

Leio aqui o rap do DMN, do LP Cada Vez Mais 
Preto, intitulado "Como pode estar tudo bem?", de 
autoria de L. Fernando e M. Santos. 

"Como pode estar tudo bem? 
Se ainda somos jogados contra parede 
Medo sempre, está tudo bem? 
Manipulados e levados a incerteza 
Os meus irmãos ainda continuam na 

mesma 

ruas 
A matança continua, criminalidade nas 

Com sua atitude, fria e suja 
Nacionalidade sem cadência, sem es-

trutura 
Inteligência se perdendo. 
Qual é a sua? 
Que fala em pena de morte 
Pobre já nasce sem sorte 
Quando não morre de fome 
Morre nas mãos da polícia 
Que define o destino com pancadas e 

tiros 
Como pode estar tudo bem?" 

São letras ouvidas por milhares de pessoas 
que vão ouvir tais grupos, os Racionais MC, por 
exemplo. 

Cito aqui um trecho da música de Brown: 
"Um homem na estrada recomeça sua 

vida 
sua finalidade a sua liberdade que foi 

perdida 
subtraída e quer provar a si mesmo 

que realmente 
mudou, que se recuperou, e quer viver 

em paz 
não olhar para trás dizer ao crime nun

ca mais, 
pois sua infância não foi um mar de ro

sas, não na Febem 
lembranças dolorosas então sim, ga-

nhar dinheiro ficar rico 
enfim muitos morreram assim. 
Sonhando alto assim 
Me digam quem é feliz 
Quem não se desespera 
Vendo nascer seu filho 
No berço da miséria 
Um lugar onde só tinha como atração o 

bar, e o 
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candomblé prá se tomar a benção 
Esse é um palco da história que por 

mim será contada. 
Um homem na estrada 
Equilibrado num barranco 
Um cômodo mal acabado e sujo porém 

seu único 'ar 
seu bem e seu refúgio um cheiro horrí-

vel de esgoto 
no quintal. 
Por cima ou por baixo se chover será fatal 
Um pedaço de inferno aqui e onde eu 

estou 
Até o IBGE passou aqui e nunca mais 

voltou numerou 
os barracos fez um par de perguntas, 

logo depois 
esqueceram ... 
Acharam uma mina morta e estuprada 

deviam estar 
com multa raiva mano, quanta paula-

da. 
Estava irreconhecível, o resto desfigu

rado deu meia-noite 
e o corpo ainda estava lá coberto com 

lençol 
Ressecado pelo sol, jogado o I.M.L. estava só 

1 O horas atrasado 
Sim ganhar dinheiro, ficar rico enfim 

quero que meu filho 
nem se lembre daqui 
tenha uma vida segura não quero que 

ele cresça com um 
oitão na cintura e uma PT na cabeça e 

o resto da madrugada 
em dormir ele pensa, o que fazer para 

sair dessa situação 
desempregado então 
Por má reputação 
Viveu na detenção 
Ninguém confia não 
E a vida desse homem para sempre foi 

danificada um 
homem na estrada 
Amanhece mais um dia 
E tudo é exatamente igual calor insu

portável, 28 graus 

faltou água já é rotina, monotonia não 
tem prazo pra voltar 

já fazem 8 dias. 
São 10 horas a rua está agitada uma 

ambulância foi 

chamada com extrema urgência, lou
cura, violência, 

exagerada, estourou a própria mãe e 
estava embriagado 

Mais bem antes da ressaca ele foi jul
gado, arrastado pela rua 

O pobre do elemento inevitável lincha
mento imagine só 

ele ficou bem feio não tiveram dó. 
Os ricos fazem campanha contra as 

drogas e falam sobre 
o poder destrutivo delas 
Por outro lado promovem e ganham 

muito dinheiro com 
álcool que é vendido na favela. 
lmpapuçado ele sai vai dar um rolê não 

acredita no que vê. 
Não daquela maneira crianças, gatos, 

cachorros disputam 
palmo a palmo seu café da manhã. 
Na lateral da feira molecadas sem futu

ro eu já consigo 
ver só vão na escola para comer ape-

nas nada mais. 
Como é que vão aprender. 
Sem incentivo de alguém. 
Sem orgulho. 
Sem respeito. 
Sem saúde. 
Sem paz! 
Um mano meu tava ganhando um di

nheiro. 

nha 
Tinha comprado um carro até Rolex ti-

Foi fuzilado a queima roupa num colégio 
Abastecendo a playboisada de farinha 
Rcou famoso virou notícia 
Rendeu dinheiro aos jornais 
Cartaz a polícia 
20 anos de idade alcançou os primei

ros lugares 
Super star do Notícias Populares uma 

semana depois 
chegou o crack 
Gente rica por trás, diretoria aqui peri

feria miséria de sobra. 

Um salário por dia garante a mão-de-obra. 
A clientela tem grana e compra bem 
Tudo em casa costa quente de sócios: 
A-plaYlJoisada muito louca até o ossos 

vender droga por 
aqui grande negócio. 
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Sim ganhar dinheiro ficar rico enfim. 
Quero um futuro melhor. 
Não quero morrer assim 
Num necrotério qualquer 
Um indigente sem nome, sem nada. 
Um homem na estrada 
assaltos na redondesa levantaram sus-

peitas 
Logo acusaram a favela para variar. 
E o boato que corre é que o homem 
Está com o seu nome lá. 
Na lista dos suspeitos. 
Pregada na parede do bar. 
A noite chega e o clima estranho no ar 

e ele sem desconfiar 
de nada vai dormir tranqüilamente. 
Mais na calada caguetaram seus ante

cedentes. 
Como se fosse uma doença incurável 

no seu braço a 
tatuagem, D.V.C. uma passagem 157 

na lei 
Ao seu lado 
Não tem mais ninguém a Justiça Crimi

nal é implacável 
tiram a sua liberdade família e moral 

mesmo longe do 
sistema carcerário 
Te chamaram pra sempre 
de expresidiário não confio na polícia 

raça( ..• ) 
Se eles me acham baleado na calçada 
Chutam minha cara e cospem em mim 
E eu sangraria até a morte 
Já era, um abraço 
Por isso a minha segurança 
Eu mesmo faço 
É uma hora parece estar tudo normal 
Mas esse homem desperta 
Pressentindo o mal 

vindo 
Muito cachorro latindo ele acorda ou-

Barulho de carro e passos no quintal 
A vizinhança está calada, insegura 
Premeditando um final 
Que já conhecem bem 
Na madrugada da favela 
Não existe leis 
Talvez a lei do silêncio 
A lei do cão talvez 
Vão invadir o seu barraco 
É a polícia 

cos 

Vieram pra arregaçar 
Cheio ode ócil_o_~malícia _ 
( ... ) 
Comedores de carniça 
Já deram a minha centença 
E eu nem estava na treta 
Não são poucos e já vieram muito lou-

Matar na crocodifagem 
Não vão perder viagem 
15 caras lá fora, diversos calibres e eu 

apenas com uma 

o rixá 

13 tiros automática 
Sou eu mesmo e eu meu deus e meu 

No primeiro barulho eu vou atirar 
Se eles me pegam meu filho 
Fica sem ningl.Jém 
O que -eles querem mais um 
Pretinho na Febem 
Sim ganhar dinheiro, ficar rico enfim a 

gente sonha a vida 
inteira e só acorda no fim 
Minha verdade foi outra 
Não dá mais tempo pra nada não. • 

Assim, Sr. Presidente, aqui estão, na poesia 
das pessoas que moram na periferia de São Paulo, 
os sentimentos sobre a realidade que estão vivendo. 

Diversos abusos estão ocorrendo na .Polícia 
Militar há bastante tempo. Antonio Claudio Mariz de 
Oliveira e outros secretários dizem hoje à Folha de 
S.Paulo que a PM é incomandável. Diz o próprio 
Antonio Mariz de Oliveira: "A PM tem espírito de 
casta organizada e voltada para si mesma; é um es
tado dentro do Estado". 

Sr. Presidente, ontem perguntei ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso se porventura havia or
denado à Polícia Militar ou a alguém fazer escuta 
dos líderes do Movimento dos Sem-Terra. Sua Ex
celência disse-me que não. lnfonmou-me ainda q14e 
transmitiu ao General Alberto Mendes Cardoso, Mi
nistro Chefe da Casa Militar, que de forma alguma 
use a escuta telefônica em qualquer circunstância, a 
não ser com autorização judicial. 

No Par1atino, por ocasião do-pronunciamento 
do Presidente sobre o balanço de dois anos desde o 
encontro de Cúpula Social de Copenhague, em con
versa com o Governador Mário Covas perguntei se, 
porventura, havia ordem para_il.lgu_ém_ da PM realizar 
a escuta-telefÓnica. S. Ex" informou-me que de ma
neira alguma e que não sabia. Então, disse-lhe que 
havia obtido informações de oficiais da Polícia Mili-
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tar, que obviamente preferem ser preservados, que 
não estão de acordo com a transgressão do capítulo 
dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constitui
ção, que fala dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, no seu art. 5º, Inciso XII, onde se lê: 

É inviolável o sigilo da correspondên
cia e das comunicações telegráficas, de da
dos e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipó
teses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal. 

Ora, eu obtive a informação precisa de que a 
Polícia Militar, por seu serviço reservado, desde an
tes da decretação da prisão preventiva de José Rai
nha e posteriormente, encaminha com freqüência o 
conteúdo transcrito das conversas telefônicas desse 
líder do Movimento dos Sem-Terra. A Polícia, por
tanto, tem acompanhado os seus passos e os seus 
telefonemas. O Governador disse: •se eles sabem, 
então o prenderiam, porque a prisão preventiva fói 
decretada. • Não foi feita a prisão, ainda que tives
sem conhecimento de onde ele está. Pouco mais à 
noite, conversei com o Secretário da Justiça, Belisá
rio dos Santos, que também ficou surpreso com a in
formação, e, em seguida, com o Secretário de Segu
rança, José Afonso da Silva, que diz que não sabia 
desse fato. Transmiti-lhe que ele pode perfeitamente 
conhecer os fatos. Essa informação pode ser encon
trada na Segunda Seção do Estado-Maior da PM, no 
Quartel-General da Polícia Militar, em São Paulo. 

Queremos aqui, Sr. Presidente, chamar a aten
ção de como, em São Paulo, está havendo um abu
so extraordinário por parte de policiais militares, com 
a conivência do comando da Polícia Militar. 

O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex'! um 
aparte, Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita hon
ra, Senador Laura Campos. 

O Sr. Lauro Campos - V. Ex", Senador 
Eduardo Suplicy, expressa em seu discurso a multi
plicidade das linguagens, por meio das quais a so
ciedade sofrida brasileira tenta expressar as suas 
angústias, o seu protesto contra a violência sistêmi
ca, a violência institucional, como aqui se referiu há 
poucos dias o nobre Senador Josaphat Marinho, 
São essas diversas linguagens que tentam traduzir 
os mesmos sentimentos. Em alguns lugares essa 
linguagem é mais veemente. Na Coréia do Sul, os 
trabalhadores vítimas do mesmo enxugamento, da 
mesma redução do custo Coréia, do mesmo desem
prego neoliberal, vão para a rua com coquetéis Mo-

lotov. Essa é a sua linguagem, a linguagem do fogo, 
do coquetel Molotov, que ~e re~ete no Equador, 
quando Bucarári, El Loco, paga U$500 mil para o 
que o Sr. Domingo Cavallo repita a dose aplicada no 
Brasil e em diversos países da América do Sul sobre 
o povo equatoriano. E a resposta, a linguagem en
contrada no Equador, foi justamente a mesma que 
se pronunciou nas ruas da Coréia do Sul: os coque
téis Molotov e a expulsão da Presidência da Repú
blica do Sr. Bucarán, El Loco, e assim por diante. 
Parece-me que estamos diante de situações muito 
semelhantes. Há uma globalização da violência, há 
uma globalização da barbárie, que se intensifica 
principalmente em condições sociais como as exis
tentes no Brasil, em que esses ex-trabalhadores 
marginalizados que se encontram nas favelas foram 
expulsos do campo, em Minas Gerais, no Nordeste, 
quando não se quis fazer uma reforma agrária nos 
anos 60. Foram expulsos para as indústrias então 
florescentes e, _depois da exploração, subiram o 
morro e se transformaram em favelados. A classe 
média, também desempregada, segue a mesma tri
lha de amargura. Portanto, é óbvio que, numa socie
dade como esta, ao contrário do que pensa o letrista 
a que se referiu V. Ex", não há ninguém mais que te
nha segurança. Não adianta ficar rico, porque os ri
cos também estão inseguros; só aqueles que andam 
acima do nível do povo, aqueles que se dirigem de 
helicóptero para seus escritórios ou para suas indús
trias e pousam nos heliportos de seus prédios fan
tásticos é que podem se considerar mais ou menos 
imunes. Então, me parece que realmente é um pro
blema social. Esta sociedade violenta produz, entre 
os marginalizados, a multiplicação da violência. Não 
há uma linha ideológica para dirigir essa agressivi
dade reativa, a ideologia foi também amassada, e 
realmente é uma luta desorganizada, bagunçada; é 
uma luta bárbara para a sobrevivência a qualquer 
custo. Uma sociedade violenta produz um governo 
violento, uma polícia violenta, institucionaliza a vio
lência e somatiza essa violência a que V. Ex'!, com 
muita perspicácia e oportunidade, se refere. Muito 
obrigado, Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço ao 
Senador Lauro Campos e incorporo as reflexões de 
V. Ex", porque mostra a sua sensibilidade em rela
cionar esses episóâios de violência que ocorrem no 
Brasil, como em outros lugares onde se desenvolve 
uma política econômica e social que acaba resultan
do em mais violência. 

Sr. Presidente, o Corregedor da Polícia Militar, 
Benedito Domingos Mariano, informou-me hoje que, 
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perguntado sobre o episódio de Diadema - como o 
episódio n2 501, de circunstâncias semelhantes -, 
tem ouvido denúncias sobre casos como o de Dia
dema, que se têm seguido, um após o outro, fazen
do-se necessário uma cirurgia no âmbito da Polícia 
Militar. 

Mas é preciso que o Governador Mário Covas 
e que o Secretário José Afonso da Silva certifiquem
se de que está havendo a informação ao próprio co
mando da Polícia Militar sobre a escuta telefónica -
uma transgressão à Constituição - e sobre as con
versas que, por aparelho celular, estariam sendo 
efetuadas pelo líder José Rainha. É preciso se fazer 
muito mais do que até agora foi feito pelo Governa
dor Mário Covas e pelo Secretário José Afonso da 
Silva, porque, de outra forma, aqueles que estão no 
comando da PM vão-se sentir sempre como podero
sos, não havendo a capacidade de o Governador e 
de o próprio Secretário de Segurança terem o con
trole sobre esses abusos de autoridade. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
p/icy, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, 
como Líder, por cinco minutos, para comunicação 
urgente, de interesse partidário, nos termos do art. 
14, inciso 11, alínea a do Regimento Interno. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, atendendo à minha solicita
ção, o Consultor Legislativo do Senado, Dr. Cândido 
Alberto da Costa Gomes, estudou a fundo, comigo, 
o problema do manuseio do livro didático em nosso 
País. 

Em verdade, sempre me causou muita estra
nheza que, num meio escolar tão carente como o 
nosso, um livro escolar- ao contrário do que ocorria 
há décadas- já não-possa ser aproveitado por mais 
de um aluno. Já houve tempo em que um livro esco
lar, numa família pobre, passava de irmão para ir
mão, possibilitando, assim, o estudo de todos. 

Interessado no assunto, fui buscar inspiração 
em antigo projeto, infelizmente arquivado, do nobre 
ex-Senador Reginaldo Duarte, por mim aproveitado, 
com alterações que se fizeram necessárias pelas 
exigências da atualidade. 

Mas, voitando à pesquisa feita pelo menciona
do Consultor Legislativo, gostaria de transcrever um 
trecho das suas observações: 

_____ '_( ... )realizamos amplo estudo da maté
ria, entrevistando especialistas da área e 
analisando pesquisas publicadas e inéditas. 
Reiteramos nossa convicção sobre a gravi
dade do problema, inciusive pela constata
ção de educadores de que, apesar da Porta
ria nº 863, de 30 de outubro de 1985, as 
más condições de apresentação, acaba
mento e conservação levam os livros didáti
cos a durarem apenas um ano, em média 
Isso significa que, na verdade, o livro des
cartável continua impavidamente a resistir 
na prática Como o livro didático é alvo de 
um programa federal, tivemos que ser hete
rodoxos, incluindo normas bastante específi
cas - quando a competência da União con
siste, antes de tudo, em editar normas de 
caráter geral -, mas evitando violar a Consti
tuição no que se refere à interferência na 
administração federal. • 

Com base em tais estudos, tive o prazer de 
elaborar o projeto de lei que estou hoje formalizando 
nesta Casa 

Na justificação da proposição, ressalto o des
perdício de dinheiro do Poder Público brasileiro e 
das famílias na aquisição de livros didáticos. 

Uvros descartáveis, atualização e modificações 
de pequena escala e condições inadequadas de 
apresentação e acabamento têm levado o Estado e 
as famílias a despenderem mais recursos do que se
ria razoável. Como se este fosse um País rico, as 
despesas educacionais públicas e privadas são, as
sim, acrescidas pela reposição de livros, em virtude 
de motivos fúteis. Com isso, nos distanciamos ainda 
mais da democratização de oportunidades educacio
nais, numa sociedade onde, sabidamente, não pelo 
mérito, mas pelas possibilidades financeiras, uns 
têm muito mais chances do que outros para iniciar e 
prosseguir na trajetória educacional. 

Tal desperdício exige tanto normas gerais para 
proteger o cidadão (qUe-compra êíretamerite os li~ 

vros ou sustenta os programas do Poder Público na 
qualidade de contribuinte), como para evitar que o 
Estado gaste além do estritamente necessário. Em
bora existam normas infralegais sobre o Programa 
Nacional do Livro Didático, cumpre tomar gerais e 
erigir ao nível da lei algumas daquelas normas sen
satamente adotadas. 

- - -- -Mã1s aincla;-pelaimpórtância do livro para o 
rendimento escolar e pelo volume de verbas empre
gado, cumpre propor critérios e regras que já têm 
sido praticadas ou discutidas pelo Ministério da Edu-
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cação e do Desporto nos anos recentes. Assim, por 
exemplo, a avaliação e a eliminação dos títulos ina
dequados, inclusive por grosseiros erros formais, já
têm sido praticadas por esse Ministério com tanto 
êxito que merecem constar de Lei. Por outro lado, a 
padronização por tamanho e peso virá facilitar signi-

-- qüe não é facultativo é o ato de votar. E mesmo den
tro do ato de votar, quem não quer votar vota em 
branco ou vota nulo, razão pela qual a expressão 
•voto facultativo", a meu juízo, está usada de modo 
indevido e merece, do ponto de vista jurídico, repa-
ros. 

ficativamente a gigantesca operação nacional de Feita essa observação preliminar, porém, que-
distribuir livros a todas as escolas públicas. Deve-se ro trazer minha palavra contrária a essa decisão e, 
observar que, conquanto as editoras e escolas lidem- desde-lógo~-anteciparmeu voto neste plenário-em-
com títulos, os correios e quaisquer outros transpor- ·favor do· voto ríãó facultativo. Faço questão de não 
!adores lidam com peso e volume. Na complicada chamar o voto não facultativo de obrigatório por ai-
teia de entrega dos livros, tal padronização virá ace- gumas razões: uma de natureza psicológica, outra 
lerar o processo. ---:- -de nafurezasêmãntica. 

Igualmente, cabe chamar a atenção para os É evidente que se é posta para a população a 
programas de capacitação de professores e gesti:F~- ~ altemal:iva-facUitaliVóTobrigatono~ e1a opta pelo facul~ 
res escolares, a fim de sensibilizar os seus partici- tativo, pois tudo o que é obrigatório, tuqo o que opri-
pantes para uma faceta do processo educativo: me, tudo o que constrange causa, de antemão, uma 
aprender a bem utilizar e conservar os livros didati- resistência. Portanto, há uma natureza psicológica 
cos. Cada vez que se atingirem esses destinatários, na próp-ria-colocaÇão cio -problema. É evidente que, 
mais se contribuirá para reduzir o desperdício. do ponto de vista da sedução, do cfl_a1111_e_,_QVOto_fa-__ 

Enfim, sei que todos os Srs. Parlamentares-- -cultativo dá a sensação de-queo eleitor está a ser 
têm plena consciência dos erros que comprometem tratado de modo muito mais evoluído. E ele vai votar 
seriamente o ensino escolar, principalmente das ca- se quiser. 
madas mais pobre, em virtude também, e com gran- O voto, no Brasil, não é obrigatório. O voto, 
de peso, das falhas apresentadas pelos livros didáti- pela Constituição brasileira, é um dever e um poder. 
cos oferecidos nas escolas de primeiro e segundo E, a partir de agora, enumero as razões pelas quais 
graus. sou a favor desse-voto não facultativo: 

Esta a razão que me faz acreditar no êxito do 1. O voto é um poder e um dever. 
projeto que hoje ofereço à consideração de V. Exªs, 2. o voto chamado obrigatório, que não é abri-
naturalmente aguardando os aprimoramentos que gatório, promove uma educação política do eleitor: 
virão da sua experiência e do seu talento. 3. promove também uma melhoria nas condi-

Era o que tinha a dizer. - ções gerais deformação da cidadania- o está~io 
Muito obrigado. atuà( cfa itícla brasileira versus voto facultativo signifi-
o SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - ca dizer que umaguantidade enorme debrasileiros 

Concedo a palavra ao eminente Senador Jefferson ficará fora do processo eleitoral e que o processo 
Péres. (Pausa.) eleitoral brasileiro deixará de contar com um contin-

Concedo a palavra ao eminente Senador Jo- gente significativo de eleitores. 
saphat Marinho. (Pausa.) 4. A tradição brasileira e latino-americana, e 

Concedo a palavra ao eminente Senador Ro- sul-americana sobretudo, é uma tradição de voto 
mero Jucá. (Pausa.) não facultativo; é de voto como dever ou, se quise-

Concedo a palavra ao eminente Senador Ade- rem, de voto obrigatório- expressão, repito, que não 
mir Andrade. (Pausa.) gosto de usar; 

Concedo a palavra ao eminente Senador Artur 5. voto, sendo não facultativo, traz benefíci_Qs; à 
da Távola. - ---- -qualidade da representaÇão-popufaF,-equando o 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro- País vive uma crise de representação popular, grave 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.f como a que vivemos, e oS políticos e o Parlamento 
- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, a Comissão constantemente estão na: opinião pública sob a mira 
Especial que trata da matéria da reforma política do mais forte escárnio e opróbrio, é evidente que 
aprovou, na semana passada, a figura do que se qualquer beneficiamento da qualidade da repre-
convencionou chamar de "voto facultativo". sentação deve ser bem-vinda. 

É uma expressão equívoca, porque o voto no 6. ~\legitimidade do proeesso fortalece a de-
Brasil já é facr1ltativo; vota-se em quem se quer. O .. mocracia. Que quero dizer com -isso? Quero dizer 
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com isso que, quando o processo tem um grau de 
legitimidade maior por haver uma presença maior de 
eleitores, o processo democrático se beneficia. 

Postos esses seis pontos, gostaria de entrar na 
análise de cada um, pois eles são a base da argu
mentação deste discurso. Poucos consideram o voto 
como um poder. E do ponto de vista constitucional 
essa talvez seja a sua principal característica. Por 
quê? O raciocínio é simples. A Constituição brasilei
ra, na sua abertura, diz, de modo magnífico e defini
tivo: "Todo poder emana do povo e em seu nome 
será exercido." 

Ora, se todo poder emana do povo, é evidente 
que o povo tem que participar da escolha dos repre
sentantes de um poder. Portanto, o voto é a repre
sentação concreta da soberania popular pela esco
lha dos representantes do Poder Legislativo e dos 
representantes máximos do Poder Executivo. Não 
há como retirar esse poder do povo por um estrata
gema, até simpático, que, usando o nome de voto 
facultativo, abre a possibilidade para o eleitor de não 
votar. 

Gostaria de ler uma breve passagem do jurista 
Nelson de Souza Sampaio a esse respeito. 

"Do exposto, conclui-se que o voto 
tem, primordialmente, o caráter de uma fun
ção pública. Como componente do órgão 
eleitoral, o eleitor concorre para compor ou
tros órgãos do Estado também criados pela 
Constituição. • 

Enfatizo: 
.. ."o eleitor concorre para compor ou

tros órgãos do Estado também criados pela 
Constituição. 

Em geral, porém, as Constituições têm 
deixado o exercício da função de votar a cri
tério do eleitor, não estabelecendo sanções 
para os que se omitem. Nessa hipótese, as 
normas jurídicas sobre o voto pertenceriam 
às categorias das normas imperfeitas, o que 
redundaria em fazer do sufrágio simples de
ver cívico ou moral. Somente quando se tor
na obrigatório, o voto assumiria verdadeiro 
caráter de dever jurídico. Tal obrigatorieda
de foi estabelecida por alguns países, me
nos pelos argumentos sobre a natureza do 
voto do que pelo fato da abstenção de mui
tos eleitores; fato prenhe de consequências 
políticas, inclusive no sentido de desvirtuar o 
processo o sistema democrático. 

Nos pleitos eleitorais com alta porcen
tagem de abstenção, a minoria do eleitorado 

poderia fortnarõs ófgaos-dirigentes do Esta
do; ou seja, GóvernoeParlamento:•-- - -

Isso está publicado em Eleições e Sistemas 
Eleitorais, na Revista de Jurisprudência, Arquivos do 
Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, 1º trimestre de 
1981. 

Temos, portanto, a visão de um eminente juris
ta brasileiro a dizer que a obrigatoriedade cria, além 
do dever cívico e moral, um caráter de dever jurídi
co. A Constituição, ao prever o voto obrigatório, cria 
o dever jurídico. Eis a razão pela qual juntei a ex
pressão "poder" com a expressão "dever'': o voto 
como poder e o voto como dever. 

O voto - e por isso não gosto da expressão ob
rigatório - não tem a natureza de algo aosolutamen
te compulsório. O voto é obrigatório enquanto um 
dever. Ora, a Constituição brasileira prevê deveres 
para a cidadania. Cai por terra, portanto, o argumen
to principal dos defensores do chamado voto faculta
tivo de que o voto é apenas um direito e, sendo um 
direito, pode o eleitor usá-lo ou não. 

A Constituição impõe deveres aos cidadão: o 
serviço militar é um dever; o pagamento de impostos 
e taxas é um dever; a obrigatoriedade de cuidar dos 
filhos e dos pais na velhice e no desamparo é um 
dever; a escolha dos dirigentes é um dever, é um 
dever da sociedade, porque nesse está incluso o po
der maior existente em uma democracia, aquele que 
lhe garante a soberania: o poder de escolha dos go
vernantes. 

A população não está com a possibilidade de 
abrir mão desse poder, porque esse poder lhe é ine
rente. Nem pode o Congresso, pelo expediente do 
voto _facultativoc_eliminªr-~ exist~ncia_desse poder 
inerente ao cidadão; poder ao qual corresponde o 
dever do voto e, claro, também um direito, mas não 
somente o direito. 

Falacioso o argumento pelo qual se deseja dei
xar fora do processo eleitoral, e agora entrando nas 
razões políticas, a maioria do povo brasileiro. 

O País possui baixas taxas de cultura cidadã, e 
o fato de que temos atrasos ancestrais na nossa for
mação, no nosso processo educativo leva enormes 
contingentes da população a ainda permanecer dis
tantes de uma série de fatos, de uma série de anda
mentos da própria vida brasileira. 

O Brasil só agora começa a desenvolver a so
ciedade organizada, só agora ele cresce gradativa
mente do ponto de vista da organização da socieda
de, do ponto da vista da organização de entidades 
não-governamentais. E por quê? Exatamente por
que o Brasil possui legiões de pessoas fora do pro 
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cesso de cidadania. Seriam, digamos assim, legiões 
compostas de indivíduos em estado de pré-cidada
nia. 

Poderíamos, ao fazer um olhar sobre o nosso 
País, ver com clareza o seguinte: temos um enorme 
contingente em estado de pré-cidadania, temos um 
enorme contingente em estado de cidadania primá
ria, temos um contingente um pouco menor em esta
do de cidadania, eu chamaria conservadora, mas ci
dadania, ou seja, grupos intensos à mudança, à mo
dernidade e temos uma taxa pequena também de 
grupos de cidadania plena. 

Pois bem, isso nos leva ao que vivemos dolo
rosa e dramaticamente nos Parlamentos: à crise da 

quadro brasileiro que, hoje, é de 90 milhões de elei
tores possivelmente a metade desse contingente a 
votar. 

Pode-se então, fazer a pergunta: Quem vota
rá? Votarão as classes dominantes e saberão fazer 
presente o seu voto. E os setores da classe domi
nante ligados ao latifúndio mais produtivo, às forças 
mais retrógradas· do País saberão conduzir em ôni
bus e caminhões em troca de pequenas vantagens, 
do sanduíche, ou em troca da organização vertical 
das oligarquias interioranas e mesmo das oligar
quias urbanas, esses saberão colocar, no dia da vo
tação, aqueles eleitores que já irão com o voto pron
to. 

representatividade. A representatividade brasileira O absenteísmo, ou seja, a ausência do voto 
está em crise porque é oriunda de segmentos da so- v1ra exatamente dos setores mais conscientes da 
ciedade que ainda votam, ou são levados a votar, sociedade. E se aprovarmos o voto facultativo no 
por razões as mais distantes das razões profundas Brasil, teremos o predomínio absoluto das formas 
do exercício do direito de voto. São esses bolsões menos qualificadas de escolha de representantes 
de pré-cidadania que são tangidos para o ato de vo- populares, das formas oriundas ou da manipulação 
tar por razões de natureza fisiológica, por razões de vergonhosa qUe ainda se faz presente, mas que fi-
natureza ligada a pequenas ajudas, por coronelato, cará mais forte, ou, então, das classes dominantes, 
por formas cartonais, por formas autoritárias, por for- estas, até porque conhecem o processo, não quere-
mas anômalas de se aproveitar exatamente dos bai- rão abrir mão do poder que nele está implicado. 
xos estratos de cidadania da população, compelin- Se de 90 milhões de eleitores· passarmos para 
do-a ao voto segundo o interesse das oligarquias 40, teremos uma. queda absolutamente bárbara no 
políticas. · -. -número de pessoas responsáveis pela escolha de 

Aí está uma das causas mais graves da baixa dirigentes no BrasiL E aquí, então~ ressalta l..lm ol..ltro 
qualificação do Poder Legislativo brasileiro, da baixa argumento: vivemos num País de constantes crises 
qualificação de nossa representação e do estágio a institucionais. De 1923 até hóje, apenas dois gover-
que chegou o Poder Legislativo diante da opinião nos civis chegaram ao fim do mandato. Apenas dois 
pública, considerado por várias pesquisas como um governos eleitos chegaram ao fim do mandato: um 
dos órgãos de menor confiabilidade. Está a causa de um civil, Juscelino, outro de um militar, Outra. So-
não no próprio Poder Legislativo. O político não é mos uma sucessão de golpes militares, de golpes ci-
causa de nada; é conseqüência de um processo vis, de golpes de Estado, de interrupção do proces-
que, levado às últimas conseqüências, engendra a so democrático, de fechamento de partidos políticos, 
deficiência da representação popular. de garroteamento das liberdades. Somos uma dolo-

Ora, dirão alguns: "Este argumento, então, pa- rosa história de go!pes no século XX. 
rece conduzir ao voto facultativo". E, aqui, a grande Ora. um dos grandes argumentos que sempre 
falácia do voto facultativo: não, ele não conduz ao acompanhou os golpes militares foi o de não haver 
voto facultativo. O voto facultativo, em primeiro lu- relação entre ó governante e a vontade da socieda-
gar, levará os setores que estão em desencanto de. Se passarmos, no Brasil, que apenas recomeça, 
com a atividade política simplesmente a não compa- há poucos anos, a tentativa de uma democracia es-
recer. E esses são até setores de massa crítica, ca- tável; se passarmos, no Brasil, a entrega da legítimi-
pazes do discernimento, de acompanhamento do dade da escolha de governantes e de parlamentares 
processo politico. Mas. sem dúvida, significativos à minoria do povo brasileiro e dos eleitores, cairá por 
segmentos desses setores não irão votar. A forma terra o argumento da legitimidade, cairá por terra o 
de protesto não será mais o voto branco e nulo, será argumento da vontade popular. Dá-se também para 
não ir votar. Há um outro segmento que não irá votar o segundo tu mo esse mesmo argumento. Isso será 
por razões prazenteiras; por falta até de espírito de objeto de outro discurso em outra oportunidade. 
cidadania. Talvez seja muito melhor um dia de lazer Hoje estamos apenas a analisar essa questão 
do que um dia numa fila de votação. Teremos, no do voto facultativo. Ao cair por terra o fato de que os 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 2_79 

governantes foram escolhidos sem os ser pela maio
ria, subirá, de imediato, o argumento de que o go
vernante não tem legitimidade, sendo, portanto, alvo 
fácil de uma contestação frontal ao seu poder, por
que passaremos a eleger pessoas com 15% dos vo
tos, 20% do eleitorado ou, no máximo, 30% dele. 
Suponhamos que, junto a isso, ainda caia o segundo 
turno numa eleição majoritária em um Estado que 
tenha cinco candidatos - normalmente há muito 
mais. Assim, será eleito alguém com cerca de 15% 
dos votos, ou, no caso de um Presidente da Repúbli
ca, havendo cinco ou seis candidatos, será eleito al
guém com pouco mais de 20% dos votos, tendo 
80% do restante, se não contrários, pelo menos indi
ferentes; se não contrários, pelo menos indiferentes 
à sua sorte, fora da legitimidade necessária à conso
lidação de um processo democrático necessário, 
fundamental, básico para o futuro deste Pais. 

Este tema nos toca em profundidade, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, porque pertencemos a uma 
geração que foi marcada pelos golpes militares, que 
teve que muito lutar para reconstruir o processo de
mocrático que ai está, de uma geração que sabe o 
quanto custa cicatrizar o tecido social amarfanhado 
ou, de certa maneira, arrebentado pelas constantes 
interrupções do processo democrático. E, portanto, 
esta geração não pode deixar passar, sem muita 
luta, esse verdadeiro atentado contra o futuro deste 
Pais, que está incluso na ilusão sedutora do voto fa
cultativo como expressão apenas de uma liberdade 
e de um direito a mais do eleitor. 

Não se trata disso. Direito ele tem e terá. Fa
cultativo o voto é, porque não se está obrigado a vo
tar em ninguém, e se não quiser votar em alguma 
pessoa, ainda tem o voto nulo e o voto em branco a 
seu dispor, para usar a faculdade e o direito de vo
tar. Mas o voto como dever significa a consolidação 
da legitimidade indispensável no processo. 

Por essa razão, Sr. Presidente, ainda em forma 
preliminar, de vez que essa matéria voltará ao Ple
nário, mas já foi votada na Comissão do Senado na 
semana passada, trago essa palavra antecipatória 
de uma luta que, espero, seja uma luta ferrenha pela 
defesa de princípios que ajudam a consolidar a frágil 
democracia brasileira, que tanta luta e esforço nos 
custou. Não será por uma manobra de caráter elitis
ta, uma manobra das classes dominantes que agora 
será imposta ao povo brasileiro a adoção desse voto 
supostamente chamado de facultativo, que nada 
mais é de que um voto facultativo exclusivamente 
para a classe dominante e para as oligarquias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao Senador E mandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM {PPB-RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e·-srs. Senadores, na quinta
feira da semana passada, encaminhei à CPI dos Tí

. tulos de Divida Pública cópia de dois documentos 
que evidenciam o envolvimento de representante do 
Banco Central no esquema de negociatas sob inves
tigação daquela CPI. Refiro-me a interventor do Be
ron, nomeado pelo Banco Central. Trata-se de ofício 
da DTVM Negocial a este interventor. 

No ofício, o Sr. Prioli, da DTVM Negocial, pro
põe a criação de um fundo gestor de títulos esta
duais e municipais, e serviços correlates. 

Este ofício foi seguido de outro, do Banco à 
Prefeitura de Campinas, propondo a custódia de títu
los daquele Município, cabendo a emissão, coloca
ção e gestão à Negocial DTVM. 

Chama a atenção que o Banco que está sob 
intervenção do Banco Central desde o início de 
1995, neste episódio; opera como um 'laranja', um 
testa-de-ferro da Negocial. 

No entanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, agora chega a notícia de que também o Go
vernador do Estado de Rondônia está envolvido. 

O Beron enviou correspondência ao Banco Ve
tor, dizendo estar autorizado pelo Governador de 
Rondônia a pagar-lhe "sucesso' de R$5 milhões pe
los serviços que prestasse, incluindo-se na proposta 
a intermediação pelo Beron das operações de di
nheiro para o Paraguai, por intermédio da agência 
de São Paulo. 

A correspondência poderá ser obtida com a di
ligência em conjunto da CPI e da Polícia Federal, 
para coleta de documentos e depoimentos junto ao 
Beron, que foi aprovada na reunião da última sexta
feira. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a dili
gência daCPI e Polícia Federal também poderá es
clarecer outra questão relacionada a precatórios em 
Rondônia, que consta de um pedido de seqüestro 
formulado ao Tribunal de Justiça do Estado para pa
gam~nto pagamento de precatórios no valor de 
R$52 milhões. 

Segundo a informação do pedido de seqüestro, 
o Governador teria condicionado o pagamento à au
torização de um certo Sr. V alter Bonaldo, de Campi
nas, São Paulo, proprietário de uma agência de pu
blicidade denominada llusion Produções Televisivas 
Lida. 
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O Sr. V alter propôs que o titular aceitasse ape
nas o percentual de 20% do total do crédito, pois o 
restante seria diluído na negociação para a captação 
de recursos no mercado. 

A proposta não foi aceita e o titular do precatá
rio morreu de enfarto. Imagine, Sr. Presidente, como 
seria uma proposta dessa para um cidadão que lu
tou a vida inteira por seu património, e o Governo 
manda alguém negociar a devolução de 20% da dí
vida; e 80% ficariam com as negociatas. Essa pro
posta não poderia dar em outra, senão no que acon
teceu: o pobre cidadão morreu de infarto, talvez até 
devido a essa proposta. 

Seguiu-se que os herdeiros teriam negociado 
por 30% do valor a venda do crédito a uma emprei
teira, que estaria articulando sua troca por débitos 
que possui junto ao Banco do Brasil, por intermédio 
do Beron e Proer. 

O Governador do Estado, inclusive, está solici
tando da Assembléia autorização para contrair 
R$250 milhões junto ao Proer, para sanear o Banco 
em seu processo de privatização. 

Sr. Presidente, o Banco do Estado de Rondô
nia sofreu intervenção do Banco Central, a qual de
nunciei na semana passada, e o Presidente coloca
do pelo Banco Central à frente do Beron recebeu-o 
com a dívida de US$15 milhões. 

A questão é que, num prazo de menos de dois 
anos, essa dívida passou para US$250 milhões, e o 
Governador, na ganância de manter a corrupção no 
Estado de Rondônia, ao invés de procurar saber por 
que essa dívida aumentou de US$15 milhões para 
US$250, apresentou um projeto à Assembléia Legis
lativa, a fim de receber autorização para contrair em
préstimo e assumir a dívida de US$250 milhões do 
banco. 

Imaginem que essa dívida será paga pelo cida
dão, por mim e por outros rondonienses. Trata-se de 
um prejuízo dado por dirigentes do banco com a co
nivência do atual Governador. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, no âm
bito da administração dos órgãos e empresas públi
cas do Estadc de Rondônia, que estão compreendi
dos no Programa de Ajuste Fiscal e Financeiro de 
Estados e Municípios, em desenvolvimento pelo Go
verno Federal, não é apenas no Beron que se regis
tram irregularidades e corrupção, apesar da presen
ça de pessoas indicadas pelo Governo Federal para 
a gestão dos negócios. 

Acabo de receber cópia de ofícios encaminha
dos em 31 de março pelo Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, Dr. Amadeu Guilherme Machado, 

ao próprio Governador Valdir Raup, ao Presidente 
das Centrais Elétricas de Rondônia, ao Procurador
Geral de -Justiça e -ào Presidente da Assembléia Le
gislativa. 

o Presidente do Tribunal de-Contas notifica o 
desaparecimento de R$1 ,48 milhões, liberados pelo 
Estado à empresa de eletricidade em fins do ano 
passado, a título de aperte de capital e supostos pa
gamentos de contas de energia, que não ingressa
ram em seus cofres. 

Imagine, Sr. Presidente, que Governo do Esta
do de Rondônia tem uma empresa de eletricidade 
chamada Ceron, que está passando dificuldades de
correntes de corrupção denunciada por mim desta 
tribuna. O Governo do Estado autoriza o Secretário 
da Fazenda a repassar R$1.480.000,00, para fazer 
parte do capital da empresa. Esse dinheiro saiu da 
Secretaria de Fazenda para a sede da empresa de 
energia, a -uma distãnciaaemais ot.fmenos mil me
tros, mas não entrou nos cofres da Companhia de 
Energia do Estado de Rondônia. No meio do cami
nho, esse dinheiro sumiu. 

O Governador do Estado e o Presidente da As
sembléia já solicitaram ao Procurador do Estado as 
providências cabíveis. Oxalá isso ocorra, mas o di
nheiro já desapareceu. 

O Presidente do Tribunal de Contas notifica o 
desâparecimento- de R$1.480.000,00 (um milhão 
quatrocentos e oitenta mil reais), liberados pelo Es
tado à empresa de eletricidade em fir.s do anos pas
sado, a título de aperte de capital e supostos paga
mentos de confas-de-éher'Qia, que não ingressaram 
em seus cofres. 

Informa que os cheques de nº 769.033, n2 

769.038 e nº 769.039, de 24 de dezembro, com o 
valor de R$1.480.000,00 (um milhão quatrocentos e 
oitenta mil reais):toram emitidos -para a companhia 
de eletricidade Centrais Elétricas de Rondônia, mas 
não ingressaram em seus cofres. 

Notifica que o fato, além de transgredir o con
trato de compra e venda de ações celebrado com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, constitui-se em grave infração de 
natureza penal e também de crime de responsabili
dade politico-administrativa, em face da intervenção 
direta do Sr. Governador, ao autorizar o suposto 
aparte de capital sem a observãr.cia dos procedi
mentos legais. 

··Advém ainda, Sr. Presidente, que os conselhei
ros envolvidos na apuração desses ilíc:rros estão· 
sendo ameaçados por telefone. O Conselheiro Hélio 
Máximo tem receoido ameaças de morte e o Conse-
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lheiro Euler Potyguara tem siao ameaçado do rapto
de seu filho Eduardo. 

Nesse contexto, Sr. Presidente, tomo público 
esses fatos e quero prevenir que a diligência da CPI 
e da Polícia Federal, aprovada na última sexta-feira, 
para coleta de documentos e depoimentos junto ao 
Beron, tenha a necessária cautela e se cerque do 
aparato de segurança que for necessário. 

Devo também, Sr. Presidente, neste contexto, 
prevenir o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública Fernando Henrique Cardoso que esse é o 
caráter de pessoas com quem estará, nos próximos 
dias, em Rondônia, na i11auguração do terminal gra
neleiro no porto fluvial de Porto Velho. 

Sr. Presidente, tenho denunciado, várias ve
zes, o que está ocorrendo em Rondônia. Imagine, V. 
E~. que, no ano passado, quando Estados e Muni
cípios passavam por dificuldades, aprovamos R$160 
milhões para o Estado de Rondônia. E a Bancada 
Federal, de forma coesa, dispensou esse apoio ao 
governador, que levou os recursos para Rondônia. 
Esses recursos, por sua vez, desapareceram. Inclu
sive, já fiz várias denúncias aqui sobre isso. 

Com esse projeto de privatização das empre
sas, o Governo Federal, por intermédio do BNDES, 
enviou R$39 milhões para o Estado de Rondônia em 
dezembro e, em janeiro, mais R$19 milhões. Esse 
dinheiro também desapareceu. Cabe, portanto, ao 
Tribunal de Contas e ao próprio BNDES, se porven
tura continuar investindo dinheiro nessas empresas 
em Rondônia, procurar verificar o que foi feito com 
esses recursos; também se não foi tomada nenhu
ma providência pelo Tribunal de Contas e pelo pró
prio Governo Federal com relação às denúncias que 
tenho feito aqui contra o Governo de Rondônia. 

Vemos o dinheiro do próprio Estado sair de 
uma rua para outra, não mais distante do que mil 
metros, e desaparecer 1 milhão e 480 mil reais. É 
necessário, portanto, que a Polícia Federal seja 
acionada e que algemas sejam usadas para prende
rem os ladrões do meu Estado, a fim de que o povo 
não seja prejudicado. 

Há poucos dias denunciei que o Governador 
de Rondônia fez uma licitação de R$2,9 milhões 
para publicidade. A firma vencedora foi constituída 
no mesmo mês e o dono é um guarda-notumo quE! 
ganha R$160,00. Desses R$2,9 milhões, esse cida
dão recebeu cheques no valor de R$900 mil. Um 
desses cheques foi para pagar uma publicidade so
bre Aids, que jamais passou nos meios de comuni
cação. 

- - Mesmo assim, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Se
nadores, o único hospital que prestava assistência a 
doenças como a Aids no Estado de Rondônia foi fe
chado por falta de medicamento, por falla de paga
mento aos médicos, por falta de água, ou seja, por 
diversas mazelas o hospital foi fechado. E o Gover
no do Estado se dá ao luxo de pagar R$900 mil a 
uma pseudofirma para fazer publicidade contra a 
Aids, quando nada foi publicado e o dinheiro foi rou
bado. E ninguém está tomando providências. 

Até onde vamos chegar? Com que cara o Go
vernador, diante de toaéls as· denúncias que temos 
feito aqui, receberá o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso no dia 11 em Rondônia, um Presidente que 
tem investido no Estado de Rondônia? E esse di
nheiro, lamentavelmente, está sendo desviado, rou
bado, lesando o povo do nosso Estado. 

O Estado está abandonado: Por isso pedimos 
ao Tribunal de Contas, solicitamos à Polícia Federal 
que, quando fizerem levantamentos sobre questões 
bancárias nos documentos de Rondônia, que procu
rem investigar, pois o povo daquele Estado clama 
por justiça. E justiça terá que ser feita para que 
aquele grande Estado, a exemplo de Alagoas, Piauí, 
Mato Grosso, não venha a falir. Precisamos reabili
tar aquele Estado, e, para isso, precisamos da pre
sença forte do Governo e de sua fiscalização. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Abdias do 
Nascimento. -

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
sob a proteção de Olorum, inicio o meu pronuncia
mento. 

Um dos traços distintivos da sociedade brasilei
ra é o seu caráter multicultural, plurirracial e pluriét
nico. formado por contingentes humanos das mais 
diversas origens, que para cá trouxeram diferentes 
hábitos e costumes, diferentes formas de ver o mun
do, diferentes contribuições nas áreas do saber e 
tecnologia, o Brasil goza, por isso, de uma imensa ri
qtiêza:·âe ptrssibilidades culturais que lhe proporcio
nam uma extraordinária flexibilidade do ponto de vis
ta de sua inserção num mu-ndo em que as fronteiras 
se tomam cada vez mais difusas em razão das no
vas tecnologias de comunicação e do papel exercido 
pelas empresas multinacionais, responsáveis maio
res pela chamada globalização. 

A Constituição de 1988 registra, no Título VIII -
Da 0(dem Social-, oplu_ralismo étnico, consagrando 
_e_ss_e_c_apítulo à questão indígena, enquanto os pará-
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grafos 12 e 2• do artigo 215 reconhecem a· realidade 
de uma sociedade pluricultural cujas diversas mani
festações culturais indígenas e afro-brasileiras de
vem ser reconhecidas e protegidas. O mesmo artigo 
215 dá destaque, no parágrafo 22 , à etnia, usando a 
expressão "segmentos étnicos nacionais". 

Com essas diversas cláusulas, a Constituição 
de 1988 reconhece o País como uma Nação forma
da por diferentes etnias, confirmando um pluralismo 
que o Estado tem o dever de proteger. Isso demons
tra que não existe oposição formal entre os concei
tos de etnia e de nação, havendo mesmo uma coe
xistência entre ambos. Extremamente longo, o texto 
constitucional não entra, porém, no detalhe de con
ceituar o que seja etnia ou pluralismo cultural. No 
entanto, a análise mostra-nos que o espírito da 
Constituição remete a três concepções. A -primeira, 
ao se referir à pessoa humana, remete a um univer
salismo fundamental que define o cidadão como tal, 
sem distinções de raça, religião, sexo e cultura. A 
segunda, usando nominalmente as expressões "po
pulações indígenas" e "segmentos étnicos nacio
nais", reconhece implicitamente a diversidade étnica 
da Nação, admitindo particularmente a especificida
de dos índios, aos quais consagra todo um capítulo. 
A terceira concepção, por fim, confirma o pluralismo 
cultural, visto como património comum da Nação e 
como tal devendo ser protegido. 

O destaque dado na Constituição à diversidade 
étnica e ao pluralismo cultural não é, com certeza, 
aleatório. Resulta da luta dos povos indígenas, bem 
como das reivindicações do Movimento Negro de 
que seja reconhecida a igual dignidade dos grupos 
afro-brasileiros e garantido o respeito às culturas de 
origem africana. Corresponde também a uma nova 
visão das relações étnicas e culturais em socieda
des multirraciais, radicalmente diferente do projeto 
assimilacionista que se expressa em teorias como a 
da "democracia racial", visão essa que vem sendo 
formulada nas últimas décadas por sociólogos, an
tropólogos e cientistas políticos, e que tem o apoio 
explícito, no Brasil, de intelectuais comprometidos 
com a transformação das relações sociais, entre 
eles o atual Presidente da República, sociólogo Fer
nando Henrique Cardoso. 

O reconhecimento da existência de um pluralis
mo étnico, imbuído do reconhecimento adequado da 
imagem dos grupos étnicos pelo Estado, representa 
um golpe profundo no discurso "universalista" domi
nante, baseado na idéia da fusão das raças e na as
similação por todos da cultura européia, suposta
mente superior. Tal reconhecimento adequado da 

imagem dos grupos negros e indígenas contraria, 
sem dúvida, o desejo daqueles que cultivam o ideal 
de homogeneização racial e que acreditam nas virtu
des Lla assimilação cultural como solução para diluir 
as diferenças étnicas e as desigualdades sócio-eco
nómicas. 

Mas, para os que defendem o respeito às dife
renças étnicas, o reconhecimento explícito e ade
quado da etnia representa o resultado de uma exi
gência existencial fundamental, na medida em que 
consideram a necessidade desse reconhecimento 
tanto em nível individual quanto coletivo. Para es
ses, é insuficiente o simples reconhecimento da 
igualdade individual sem o reconhecimento simultâ· 
neo e adequado do valor das particularidades étni
cas, pois o Estado brasileiro, ao representar os inte
resses da etnia dominante, reconhece de fato o va
lor e a primazia desta última sobre as demais. 

Não custa reafirmar, portanto, que a principal 
motivação dos que procuram libertar-se dos efeitos 
do racismo é o desejo do reconhecimento recíproco 
entre iguais - de ser reconhecido como ser humano 
dotado de mérito e dignidade inerentes. Essa aspira
ção corresponde ao valor que chamamos de auto
estima. Ela leva os negros a desejarem libertar-se 
do estado de inferioridade a que foram relegados e a 
desembaraçar-se das imagens depreciativas de si 
mesmos. Particularmente, leva-nos a lutar contra o 
racismo, que representa, acima de tudo, a negação 
radical do valor da herança histórica e cultural dos 
afro-brasileiros, de onde advém a discriminação. 

Os resultados de uma pesquisa realizada em 
1996 pelo Instituto Vox Populi, publicados na revista 
Veja, confirmam a péssima impressão da sociedade 
brasileira quanto à participação dos negros na for
mação do Brasil. Enquanto 36% consideravam ser 
positiva a influência européia, apenas 9% tinham a 
mesma idéia sobre a influência africana. Essa per
cepção inadequada da presença negra na História 
do Brasil é compartilhada por brancos e negros, que 
absorveram e reproduzem a história da etnia domi
nante e de seus heróis brancos, e tem como resulta
do mais grave a interiorização, pelo negro, de uma 
imagem menosprezada, o que o toma complexado e 
alienado. Para reverter tal situação, faz-se necessá
rio reescrever a História e promover um amplo deba
te sobre a verdadeira censura exercida pela História 
oficial durante mais de 450 anos. 

Ao mesmo tempo em que estabelece a ligação 
entre nossas raízes e nossa luta de libertação, essa 
História reescrita - poderoso agente libertador - vai 
nos ajudar a entender e amadurecer a consciência 
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de nossa pobreza e miséria como resultado da centes de quilombos, bem como a revisão dos !ex-
opressão de que temos sido vítimas nestes quatro tos escolares para eliminar as imagens negativas 
séculos, ao mesmo tempo em que permitirá preen- dos negros e também as referências pejorativas e 
cher as lacunas da História oficial, dotando os afro- racistas. As reivindicações alcançam, também, a na-
brasileiros de referências históricas e de meios para cessidade do estabelecimento de medidas que asse-
interpretá-las. Mas, para que a História reescrita gurem um melhor acesso dos afro-brasileiros ao mer-

l possa alcançar o público, aumentar o grau de cons- cado de trabalho, tanto quanto a representação pro-
ciência étnica e pavimentar a coesão comunifána, é---- porclonardos-gruposetmcos-e raciã~nas-campanfias 
ainda necessário que ela seja ensinada nas escolas, de comunicação do governo e de entidades que com 
introduzida nos manuais e livros escolares e, tam- ele mantenham relações econômicas e políticas. 
bém, difundida pela mídia. - - -ca:be-aquTféssaltará ro-rm<Ccõmo-o doeumehtó-

As diferentes formas nas quais e pelas quais foi recebido pelo Presidente Fernando Henrique Car-
os negros materializam sua humanidade, exercem doso, numa audiência especialmente concedida às 
sua criatividade e exprimem sua personalidade não lideranças do movimento negro responsáveis pela 
se limitam à arte, à religião ou à história. Priorizar tal marcha. Integrante, com Florestan Fernandes e Oc-
enfoque - o que é comum para os adeptos de uma tavio lanni, da chamada Escola Sociológica de São 
certa visão anacrônica da questão racial - seria re- Paulo - responsável, entre outras coisas, por uma 
duzir a ação do Movimento Negro a uma dimensão profunda reformulação no estudo das relações ra-
meramente simbólica e cultural. A total reversão da ciais em nosso país -, cuja tese de mestrado teve 
imagem negativa do negro passa também por sua como tema a mobilidade social dos negros em Fio-
ascensão econõmica e seu acesso ao poder político. rianópolis, o Presidente instituiu nesse mesmo dia o 
Mas não é tudo. É preciso também que o negro te- Grupo de Trabalho lnterministerial para a valoriza-
nha acesso paritário aos meios de comunicação de ção da população negra. Composto de militantes ne-
massa. Sem isso, a percepção social do negro conti- gros e representantes de dez ministérios, o Grupo 
nuará submetida ao poder decisório dos responsá- tem por missão apresentar propostas de políticas 
veis pela mídia, os quais tendem a excluir a imagem públicas na área das relações raciais, em especial 
dos afro-brasileiros, bem como a dos indígenas, por as chamadas medidas compensatórias, ou de "ação 
considerar que, de um lado, esses dois segmentos afirmativa", adotadas__~_muitos J:>ªíses para reme-
étnicos não dispõem de poder aquisitivo suficiente e, diar a situação de grupos historicamente discrimina-
de outro, não correspondem aos cânones estéticos dos, como negros e mulheres, mas ainda encaradas 
greco-romanos que dominam a sociedade e, canse- com muita má vontade em nossa sociedade, até 
qüentemente, a própria mídia. mesmo por setores que se pretendem "esclarecidos" 

e "progressistas". 
O documento "Por uma política nacional de 

combate ao racismo e à desigualdade racial', apre
sentado oficialmente pelo Movimento Negro ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso em 20 de no
vembro de 1995, por ocasião da Marcha Zumbi dos 
Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida, 
mostra que a valorização da imagem do negro está 
no centro dos objetivos políticos e culturais das or
ganizações afro-brasileiras. Pode-se ler no docu
mento que o programa de combate ao racismo e à 
desigualdade racial implica o fomento à cultura, a 
preservação da memória do povo negro brasileiro e 
a valorização das religiões de origem africaifa; mas 
também inclui objetivos como a ampliação da legis
lação anti-racista e o desenvolvimento de pai íticas 
compensatórias que ampliem o acesso de negros 
aos cursos profissionalizantes, à universidade e às 
áreas de tecnologia de ponta; reivindica, também, a 
concessão imediata de títulos de propriedade defini
tiva das terras às chamadas comunidades remanes-

É curioso - mais que isso, alentador - perce
ber o quanto a visão do_atual Presidente da Repúbli
ca se distancia, nesse aspecto, daquela da maioria 
de seus correligionários__E;) ali~dos políticos. Essa vi
são, que, no que tem sido exposto, coincide com a 
do Movimento Negro e _<j_~ seus J:>arceirqs no mundo 
acadÉimico, vern_s_endo e_xplicitada reiteradas vezes_ 
Ao abrir, por exemplo, o Seminário Internacional 
Multiculturalism_o_e Racismo: o Papel da Ação Afir
mativa nos Estados Democráticos Contemporâneos, 
o Presic:lente reafirmou _ser fundamental, no mundo 

- ---contempõfãneo,-noss-aãivefrsiâade cultural e étnica, 
que ele - tal como nós - considera um privilégio, 
cujos imensos benefícios. contudo, só advirão "se 
nos organizarmos d_S!JllQcraticamente, _OI.l seja, se 
aumentarmos as oportunidades de acesso à cultu
ra, à participação na economia, aos poderes deci
sórios aos diversos segmentos da população bra
sileira"_ 
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Para o Presidente, já passou 'a época em que 
o Brasil se contentava em dizer que, havendo essa 
diversidade, ele não abrigava preconceitos'. Dizer o 
contrário, como ele mesmo teve ocasião de provar 
na própria pele, equivalia a fazer uma afirmação 
contra o Brasil. 'De là para cá, muita coisa mudou, 
no sentido de que o Brasil passou a descobrir que 
nós não tínhamos assim tanta propensão à tolerân
cia como gostaríamos de ter. Pelo contrário, existem 
aqui alguns aspectos de intolerância, quase sempre 
disfarçados pela tradição paternalista do nosso ve
lho patriarcalismo e sempre um pouco edulcorados, 
adocicados, porque nós não manifestamos nossas 
distâncias e as nossas reservas, geralmente, em ter
mos ásperos.' 

Uma das dificuldades apontadas pelo Presi
dente na elaboração e, principalmente, na imple
mentação de medidas concretas para acabar com o · 
racismo e a discriminação, e ao mesmo tempo para 
promover a população afro-brasileira - o Presidente 
confessa-se um adepto das medidas compensató
rias, embora enfatize a necessidade de serem pla
nejadas com criatividade, evitando-se a cópia pura e 
simples de experiências estrangeiras -, consiste exa
tamente na hipocrisia que reveste as relações ra
ciais em nosso pais, hipocrisia essa que oculta valo
res muito profundos, e também profundos interes
ses. Essa hipocrisia está por trás, por exemplo, de 
manifestações como aquela que tive de enfrentar, 
faz poucos dias, nesta mesma casa, quando artifí
cios maliciosos foram empregados para me impedir 
de expressar a indignação e as reivindicações de 
minha sofrida comunidade. 

Sei muito bem que meu discurso costuma ser 
desagradável num país que se acostumou achar 
que negros bons são aqueles que conhecem o "seu" 
lugar, que é o da submissão e o da inferioridade. 
Mas eu estou aqui justamente para subverter essa 
visão. Para mostrar que a construção de um Brasil 
moderno, justo, democrático, que não tenha de se 
envergonhar todos os dias perante o mundo com as 
imagens de violência, m1séria e discriminação divul
gadas pelos veículos de comunicação, passa neces
sariamente pelo fim do racismo e do preconceito que 
se abatem sobre seus filhos de ascendência africa
na. Nessa luta sem tréguas enfrentando inimigos 
quase sempre ocultos sob os véus da hipocrisia e do 
paternalismo, é com alento que vemos manifestaçõ
es como a do atual Presidente da República, infeliz
mente desconhecidas ou desvalorizadas pela maio
ria daqueles que dizem ser seus seguidores. O que 
mostra que ainda é muito árdua a luta que temos 

pela frente; mas também que, felizmente, já dispo
mos de aliados nos mais altos escalões do País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
Axé! 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação. 
O SR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -

V.Ex" tem a palavra. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 

uma breve comunicação.-sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, faço com profundo pesar essa comu
nicação e peço que V. E~ a leve ao Presidente da 
Casa. 
- - Há muito venho observando que a TV Senado 

está a enveredar por uma linha de audiência, e há 
uma hipertrofia completa dos serviços da CPI dos 
Precatórios em relação ao restante das atividades 
da Casa. Isso me parece passível pelo menos de 
discussão. 

E quero aqui, com a maior veemência, interro
gar a Mesa e o Sr. Fernando César Mesquita a res
peito dos critérios que a TV Senado tem para a 
transmissão desta sessão. 

Há pouco tive meu discurso interrompido no 
meio para a colocação de imagens antecipatórias da 
reunião da CPI dos Precatórios. Mas não falo por 
mim, falo pelo Plenário da Casa, falo pelas Comissõ
es da Casa: não há razão para transformar a TV Se
nado num organismo de audiência, até porque, aos 
sábados e domingos, a matéria que passa na TV 
Senado é de novo da CP I. 

- - Deixo aqui o protesto veemente contra essa 
forma absurda, autoritária e arbitrária de conduzir as 
transmissões da TV Senado. V. Ex" e a Casa, que 
se habituaram a ver-me sempre ponderado e sere
no, devem, por certo, estar a estranhar as razões da 
aluai ênfase. - -

Porque me parece absurdo, descortês, inquali
ficável, cortar um discurso de um Senador para pas
sar uma atividade de outro. Nesta Casa, não há Se
nadores de primeira, nem Comissões de primeira, 
nem Plenários de segunda. 

Peço, então, a V. Ex~. no exercício da Presi
dência, que leve ao Presidente da Casa e à TV Se
nado o meu mais _veemente protesto contra essa 
forma arbitrária, violenta de tratar um Senador nesta 
Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V. 

Ex" será atendido em sua solicitação. O seu apelo 
será transmitido ao_Pres_idente dest~ Casa. 
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Concedo a palavra ao eminente Senador Pe- O Sr. Artur da Távola - V. Ex" pem1ite-me um 
dro Simon, por cessão do Senador Osmar Dias. aparte? · -- · -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia -0 SR. PEDRO SIMON~Concedo o aparteaV. 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Exª. 
Presidente, informa o querido Senador Artur da Tá- ·o-sr:-ArturC!ã-íavolii~E-cfàra··qüe acampe-c 
vala que não está no ar a televisão. Estamos voltan- !ê_ncia d~_fe_r:11~r1_do Me~qUJta não está em díscus-
do às sessões tradicionais, na intimidade com que são, todavia quem fliz"osaiscursõs-que· erfêantãm 
estamos acostumados. · --~<ts.elii:esj)ensantes-dó R1o Grari-ae-(fõ"Sure dôs ·ou-

Antes de entrar no assunto que me traz_a esta_ _tros Êstado~-nãa·~--!=emanaõ~céSàr -Mesquita EV 
tribuna, quero dizer que estranhei a veemêncía:-ao-=::-: EXª: é-o SenaaorTúcio Akàntara e outrõ·s~Senaao: 
Senador Artur da Távola. S. Exª vem de longe, su- res. O que a TV Senado está mostrando é a qualifi-
portou lutas veementes, e é a primeira vez que o cação da represe-n-taÇão âa Casa. É muito importan-
vejo falar com essa paixão. Não há dúvida de que o te que essa qualificação__c;hegue diretamente às pes-
assunto que S. Exª levantou aqui deve ser debatido, soas SI31Tl_essa _il)terrnedia~o. pois ela é um poder. 
deve ser analisado. Penso que a Mesa, com a Lide- Quem detém a· poder âã ·1mermeCiiáçau cletém o pc-
rança e a TV Senado, terá de discutir isso. der sobre nós, e a TV Senadorompeua intermedia-

No entanto, s. Exª há de concordar comigo em ção. [)e m_aneira que-:-·embora eu esteja- de acordo 
que a TV Senado está em fase de adaptação. Não co111 a competência de fõaõ o corpo da TV Senado, 
estamos acostumados com isso, deverá, portanto, estou disci.itihdo-·crftê-rias.· A razão pela qual o Rio 
haver uma adaptação. · - · -Grande do Sul ouve atentamente a TV Senado é a 

Eu, por exemplo, concordo com S. Ex•. Pare- qualidade do discurso dê V. Exª. Não tenha dúvida 
ce-me que o plenário é o plenário. Com gente ou disso. 
sem gente, o plenário é o local mais importante do O SR. PEDRO SIMON- Tenho até certa inveja 
Congresso Nacional. Quer dizer, a primeira reper- de V. Ex•, pois em mais de uma oportunidade no Rio 
cussão se chama plenário, e transmitir o plenário~ ao--Granâedo-sul ouvi comentários sobre a boa alua-
vivo, parece-me o mais importante. ção de V. Exª. 

Vejo a veemência do meu querido Senador, Sr. Presidente, outro assunto. 
tão diferente daquela sua tranqüilidade, que, às ve- Estou vindo do Palácio do Planalto, onde, com 
zes, até me parece exagerada. Sou um lã, um admi- emoção, partiCipei dé uma reunião comoPres1dente 
radar de S. Exª, que é um dos grandes nomes da da República. -
poiíti:a brasileira. Nós, do Rio Grande do Sul, admi~ "<:) Presiaente Femahdo HenriqUe Cardoso exo-
ramos S. Ex• pela sua liderança, pela sua competên- nerou o Miliistro NefsonJobTm ·do" Ministéno da Jus ti-
da, pela sua resistência. ça e o indicou para compor o Supremo Tribunal Fe-

Eu antes não havia convivido com S. Exª, só o deraf~- --·· ·---- -----·-·----·--·-----------
faço agora no Senado. Percebi, então, que o Sena- . Fiquei- emocionado: afê mais qué o Ministro 
dor Artur da Távola é mais t;anqüilo do que eu ima- Nelson Jobim, pois ele fica meio impasslvel, com os 
ginava. Eu dizia: o Senador Artur da Távola estava elogios, totalmente merecidos, que o Presidente lhe 
acostumado a estar sempre na luta, na resistência, e fez. · 
agora, nesse governo, que é mais PFL, S. Exª lera Nelson Jobim foi muito competente, seno, leal 
de ir devagar, porque não sabe aonde vai. Daqui a no desempenho de sua função de Ministro da Justi-
pouco ele pode ser apanhado na contramão... ça. Jurista espetacular, ele conhece o mundo jurídi-

Senador Artur da Távola, sou solidário com _v. co como ninguém. Também conhece a política e a 
Exª. Temos de nos sentar para debater, discutir, area-soCiaL Êhoriiernaé integndadetotal. Ê daque-
analisar. Realmente, cortar um discurso no meio não las pessoas- são poucas na vida de um presidente, 
é a melhor forma, mas façamos justiça: o Mesquita é de um governador, de um ministro - em que se pode 
competente e está prestando um serviço inestimável confiar. Na minha vida, conheci poucas pessoas as-
ao Congresso Nacional. sim. Po'lso contá-las nos dedos da mão. 

Caro Senador Artur da Távola, é impressionan- Ele assinou a lei, que resultou de projeto de mi-
te como as elites políticas do Rio Grande do Sul as- nha autoria, aprovaao pelo Senado e ]:iera Câmara, 
sistem a sses debates. E realmente impressionante! sobre o número único i:fe reg1stro civiL Essa matéria 
O normal é queremos fugir da imprensa e vir para o é muito importante: Ê, 'ae certa forma, uma espécie 
plenário... -~€)~vo~de_(;_ol()rl1bo. _S_()bn:, eia_yavou-se, aqu1, um 
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debate longo, e o Ministro Nelson Jobim e a equipe 
do Ministério da Justiça participaram desse debate. 

A lei estabelece que, em vez de termos vinte e 
tantos documentos, cada um com um número dife
rente, teremos, desde o nascimento até a morte, um 
número só. Eu, por exemplo, vou ter: RS - são duas 
letras do Rio Grande do Sul -, CAX - inicial de Ca
xias do Sul, minha cidade - e depois vem meu nú
mero. Esse será o número de meu passaporte, de 
minha carteira de identidade, do meu registro de ca
samento, do meu atestado de óbito, das minhas 
contas bancárias. Esse se;á meu número. Vou guar
dar de cor meu número. 

O Ministério da Justiça terá seis meses para 
regulamentar a lei. Depois de seis meses, haverá 
cinco anos para implementação geral. Começará 
com todas as crianças que nascerem daqui a seis 
meses. Elas terão o seu nome e o número ao lado. 
Nós teremos cinco anos para nos adaptar. Haverá 
um cartório, uma entidade de registro civil em Brasí
lia e em todas as capitais para fazerem essa adapta
ção. 

No que diz respeito ao outro lado, terminam as 
contas fantasmas, ou pelo menos os bancos terão 
condições de fiscalizar as contas fantasmas. 

Casos como o do assassino de Chico Mendes, 
que, preso e condenado, fugiu da cadeia e durante 
anos negociou com o Banco do Brasil, constituiu 
nova família e viveu muito bem com nome falso, não 
podem mais acontecer, porque não pode aparecer 
um número de repente, tem que haver uma origem. 
Quer dizer, Pedro Simon não pode sair de Brasília e 
casar na Paraíba ou deixar todo mundo aqui, desa
parecer e aparecer em outro lugar. Não pode tirar 
uma carteira falsa de identidade, uma carteira falsa 
de motorista ou um passaporte falso, como está 
acontecendo agora, por exemplo, com aqueles que 
praticam o tráfico de drogas da Colômbia para a Eu
ropa, via Brasil. Isso vai desaparecer. 

Meus amigos, acredito que estamos chegando 
a um grande momento. Estamos tomando uma atitu
de que, de certa forma, é um ovo de Colombo. Fico 
feliz, porque a Câmara aprovou por unanimidade, o 
Presidente da República sancionou imediatamente e 
hoje é lei. A partir de amanhã, uma comissão será 
constituída no Ministério da Justiça para fazer a re
gulamentação. Fico muito feliz. Como fico feliz por 
ter assinado também o documento que define os cri
mes contra a tortura. O Ministro Nelson Jobim fez 
questão, e o Presidente da República concordou, 
que esses fossem os últimos ates de sua administra
ção. E a indefinição com relação a crime de tortura 

deixa de existir. Embora ainda exista na prática, 
como a televisão mostrou, hoje temos uma lei contra 
a tortura. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Exi 
um aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, nobre Se
nador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Nobre Senador, folgo 
muito com •<:! sanção dessa lei, um projeto de autoria 
de V. E~. de cujo debate participei e também apre
sentei emendas no sentido de colaborar. A idéia de 
V. E~ foi excelente. Tanto isso é verdade que a lei 
foi sancionada. É uma grande conquista. Há pes
soas com medo do big brother, achando que isso 
nos transformará em apenas um número, e, de algu
ma maneira, teremos nossa vida sob permanente 
exame. Não comungo dessa opinião e acho uma to
lice até. Isso é um mecanismo moderno de nos colo
carmos nesta sociedade da informatização, da iden
tificação. V. Exi está de parabéns não apenas por 

_este, ma::; por vários outros projetos que se conver
teram em lei. Quero também me associar no julga
mento que faz do Ministro Nelson Jobim. Fui colega 
do Ministro. Quando Deputados, tínhamos gabinetes 
vizinhos. Ele chegava cedo, e, muitas vezes, eu já o 
encontrava no computador, com aquele seu cachim
bo, o chimarrão, trabalhando muito. É um homem 
muito competente, muito sério, que fez uma excelen
te gestão à frente do Ministério da Justiça, e tenho 
tudo para supor que será um grande juiz, com o co
nhecimento que tem do Direito, da vida, da política, 
da lógica, que é um campo do conhecimento a que 
ele se dedica também. Hoje eu- falei aqui um pouco 
sobre a questão dos direitos humanos, da polícia 
etc, e me esqueci de mencionar a importância desta 
lei que foi sancionada, que tipifica como crime a tor
tura. Isso mostra que o Governo não está indiferente 
ao problema. Está longe de resolvê-lo, muito longe -
V. E~. muitas vezes, é um crítico do Governo, e eu 
mesmo, apesar de ser do partido do Governo, mui
tas vezes sou um crítico do Governo-, mas reconhe
ço que há um esforço em marcha nesse sentido. 
Nós precisamos aprofundar o debate - V. Exi inclu
sive pode dar uma grande colaboração, com a sua 
autoridade de ex-Governador, de homem público de 
grande respeitabilidade -, porque como está não 
pode continuar. Se me perguntarem: Senador Lúcio 
Alcântara, o que é o certo, para onde vamos? Tam
bém tenho muitas dúvidas. Mas polícias como estão, 
setor de-segurança como está, criança, menor, pros
tituição, isso não pode continuar como está. Então, 
temos que trazer a: nossa contribuição e pedir que o 
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Governo abra o debate com diferentes correntes de Jiciário com relação aoCollor,aCPI teria avançado 
opinião, dos que conhecem o funcionamento da poli- como avanÇóu?~cfinipeicilmenfteriftac-orliêi::ído? 
cia, dos que têm uma visão mais avançada sobre a Alguém pergunta: se a Veja não tivesse dado capa e 
questão dos direitos humanos e assim por diante. páginas e mais páginas àquele motorista, fomecen-
Meu aparte, em primeiro lugar, era para rne congra- do números, se aquilo não tivesse saído na impren-
tular com V. Exª por ver um projeto seu transforma- sa, teria a mesma conseqüência? Tem gente que 
do em lei - coisa rara, porque a participação do Le- pergunta isso. 
gislativo nos projetas que são sancionados e que se "Dou um exemplo muito singelo: uma das CP Is 
transformam em lei é muito pequena. Por isso, todos mais importantes que houve aqui no Senado da Re-
nós estamos de parabéns, e V. Exª à frente, porque pública, cujo autor, se não me engano, foi o Senador 
é o autor do projeto. Em segundo lugar, para con- Fernando Henrique Cardoso, foi destinada a apurar 
gratular-me com a indicação do Ministro Jobim, que os maiores sonegadores deste País. Foi um trabalho 
teve a aprovação unânime do Senado. Por último, fantástico, dedicado, profundo. Naquela época não 
mencionar esse projeto, também transformado em havia TV Senado, mas havia essas outras emisso-
lei, do crime contra a tortura, que é mais um instru- ras de televisão. Fiz parte da CPI do Orçamento, da 
menta de que vamos dispor para garantir, para as- CPI do lmpeachment, hoje estou participando, em-
segurar, para proteger os direitos humanos no País. bora não diretamente, da CPI dos Títulos Públicos, 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de onde a imprensa está a toda hora, a todo minuto. 
V. Exª. Não há como deixar de reconhecer a impor- Quer aparecer? É só ir lá. A CPI dos Sonegadores 
tância dessa lei que o Presidente assinou, hoje, de "linhaapenas trÊ!s Senadores e õ"aepoente. Não ha-
combate à tortura, definindo o crime de tortura. Foi via jornalistas, não havia fotógrafos, não havia uma 
mais um passo que demos. E isso veio numa hora emissora de televisão, mas os Senadores estavam 
dramática, porque os fatos que aconteceram em fazendo o trabalho. No dia seguinte, não apareceu 
São Paulo há poucos dias, ainda estão na nossa em nenhum jornal. Mas aconselho os Senadores 
memória. Confesso que aquilo me deixou tonto. E que vão até a Biblioteca e peguem o que foi publica-
ainda não vi uma saída. Considero uma injustiça do, o resultado do trabalho dessa CP I. É talvez o Ira-
quererem atingir o Governador Mário CovªS,Jdfl'l _hg_- balho mais sério que esta Casa fez, e estão lá os 
mem digno, correto, sério, uma pessoa que respeito--- -nomes;-âesdeopnmeTrOãíecl"Tiltimif,-lõâãsas coi-
de longa data. Mas não há dúvida de que o ocorrido sas que aconteceram. A imprensa não quis publicar, 
chocou todo o mundo. Eu estou muito chocado, eu ninguém sabe nada, ninguém tomou conhecimento. 
que fiz parte, junto com Teotõnio Vilela, do grupo da Ê.parillsso quechamcl'a atehÇao: Será que não va-
anistia. Andamos pelo Brasil afora e sabemos da tor- mos nos dar conta de que somos um Poder? Claro 
tura praticada principalmente contra presos políticos. que a imprensa é importante, Claro que-ela contribui. 
Vimos o que fizeram com um sargento lá em Porto O Watergate aumentou porque a imprensa deu cc-
Alegre: uma tortura que o levou à morte. Depois de bertura. Claro que-ela-eriecessâria, claro que vamos 
torturado, mãos amarradas, foi jogado no rio Guaí- nos conduzir levados por ela, mas temos que ter as 
ba. Isso nós sabemos. Mas é diferente o que vimos nossas linhas detemninadas: 
em São Paulo, porque não havia motivo para coisa ""--o Sr.-Romero-Jii-ca~~-PerrnTfé~nie-v:~Exª um 
alguma. Na época da ditadura, tratava-se dP. guerri- aparte? 
lheiro, de inimigo. Eu só fiquei sabendo do fato O SR. PEDRO SIMON - Pois não, Senador 
quando o Jornal Nacional mostrou. Aí o País parou Romero Jucá. · -
no tempo. Mérito da Rede Globo, trabalho extraor:di~- ··~--Os; Rome~~ ..i~á-=-senador-Ped~Sl;;on 
nário aquele~ Mas será que só ~amos nos movi_men- quero também me congratular com v. Ex• sobre ~ 
tarem relaçao ao qu~ a telev1s~o?mostra? Sera qu~ aprovação do projeto da carteira de identidade. De-
o _nosso condutor s~ra a telev1s~o. Se sa1u na ~elev1- . seja aqui ressaltar um aspecto que também conside-
s~o, faz CP I; se sa1u na telev1sao, abre mquénto; se ro extremamente importante e que é pouco mencio-
~ao s~1u, ou se sa1u em. um pe~ueno JOrnal do 1~te- nado nessa questão, quando se ressaltam as vanta-
nor, na~ vale n~da. Sera que nao t~mos cond1çoes gens da aprovação do projeto de v. Ex@. É que essa 
ct_e medir a _gravidade, a. responsa~1hd~de, a 1mpor- lei da identidade também será, principalmente nos 
tanc1a ou nao de dete~mm~do fato. H~ mUlta gente Estados mais pobres como 0 meu, Roraima, uma lei 
que pergunta: se a VeJa nao t1vesse fe1to aquela re- de proteção à vontade popular e à democracia. Ex-
portagem com o Pedro Collor, com aquele amplo no- plico. Temos denunciado a retirada de milhares de 



288 

ca-rtetrãs de identidade para falsificação de título de 
eleitor. Nas mãos da Secretaria de Segurança dos 
Estados e principalmente agora, com a reeleição 
dos governadores, haverá possibilidade forte e uma 
tentação muito grande de se emitir mais carteiras de 
identidade e títulos de eleitor falsos, para falsear a 
vontade popular e eleger A, B ou C. O projeto de V. 
Ex" dá condição, se não de evitar, pelo menos de 
coibir, punir e descobrir com mais facilidade essas 
falcatruas que temos visto pelo menos no Brasil me
nos desenvolvido. É um aspecto extremamente im
portante e quero ressaltar essa posição. Tenho pedi
do, no Estado de Roraima, um recadastramento elei
toral porque temos provas de pessoas com mais de 
uma carteira de identidade votando e tirando título 
de eleitor. Na verdade, esse projeto de V. Ex", ao 
contrário, deveria ser apressado, aprovado e implan
tado em muitos Estados antes do processo de ree
leição. Seria mais uma garantia à vontade popular, 
ao respeito à lei e a uma eleição limpa e leal. Para
benizo V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex". 

O Sr. Artur da Távola - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Com prazer ouço a V. 
Ex". 

O Sr. Artur da Távola- Na qualidade de ad
mirador de V. Ex", além de seu ouvinte, neste fim de 
semana pude ouvi-lo na Rádio CBN numa brilhan
te entrevista sobre esta matéria. E V. Ex*, entre as 
virtudes do projeto aqui já enumeradas, deixou 
claro um outro ponto que me pareceu importante e 
belo, representativo da sua luta parlamentar. Pare
ce-me que esse projeto tramita há oito anos na 
Casa. 

O SR. PEDRO SIMON- Sim, há oito anos. 

O Sr Artur da Távola - O que mostra, tam
bém, a força da pertinácia e, ao mesmo tempo, as 
dificuldades do Poder Legislativo, quando anda a 
passo de cágado em relação a matérias importan
tes. Sobre a segunda fase do discurso de V. Ex", 
não quero nem concordar nem discordar - embora 
concorde - mas fazer apenas urn alcance de algo 
sobre o qual vamos ter muito que meditar. Parece 
que os institutos da democracia representativa, dos 
quais '--?mos parte como pessoas eleitas pelo 
povo, :nundo contemporâneo encontraram uma 
forma de poder paralelo que são os institutos da de
mocracia participativa. Aquele império da democra
cia representativa •;-xrstente no passado, hoje, segu
:ramente, esta cierrc:aao até de certo modo por insti-

tutos da democracia participativa, dentre os quais o 
crescimento da mídia e da imprensa é o principal. 
Então, temos uma relação de muito difícil complexi
dade - diariamente reflito sobre nela e até penso em 
um dia escrever sobre isso - que é o caráter, ao 
mesmo tempo, de amor e ódio, perverso, sagrado e 
santo das relações entre a democracia repre
sentativa e o seu maior instituto, o Parlamerito,-e a 
democracia participativa e o seu maior instituto, a 
imprensa. Há um jogo absolutamente intricado, que 
às vezes é sinérgico, entre a imprensa e o Poder Le
gislativo, e às vezes é destrutivo. Sendo que, quan
do destrutivo, evidentemente a imprensa leva a me
lhor, porque ela tem o poder da mediação junto à 
opinião pública, e o Parlamento, em geral, esgota-se 
dentro de si mesmo. Agora, com a TV Senado e ou
tros institutos, pode ser que, de alguma maneira, 
possa se romper esse aspecto. Essa relação entre 
democracia participativa e um de seus institutos 
principais, a imprensa, e a democracia repre
sentativa, correndo atrás de se atualizar para que 
esteja pari passu com o que acontece no mundo, é 
um dos grandes temas para a discussão que o Po
der Legislativo deveria realizar, no sentido do apri
moramento de seus métodos de trabalho, no sentido 
da compreensão da globalidade da sociedade no 
qual está inserido e do próprio destino da democra
cia representativa: Tenho a impressão de que já não 
vivemos mais tempo do império da democracia rep
resentativa. Ainda não estamos na era da democra
cia participativa completa. Há também institutos de 
democracia direta que tentam e alguns até penetram 
no mecanismo é poder. E hoje vivemos uma realida
de tripartite: democracia representativa, democracia 
participativa e democracia direta, as três formas lu
tando para que uma predomine sobre as outras, 
quando possivelmente o futuro venha encontrar for
mas de mútua colaboração entre elas, o que seria 
de extrema validade para a sociedade. Por enquan
to, vivemos em um período em que elas disputam 
espaço e poder. Daí que a parte final de seu discur
so era muito clara em relação a mostrar que, nos ca
sos das várias CPis citadas por V. Ex", a democra
cia representativa foi a reboque da democracia parti
cipativa. Ao mesmo tempo, há uma incolumidade no 
Poder Legislativo que deve levá-lo a uma atitude de 
discernimento para que seja capaz de ditar seus 
próprios caminhos; não pela necessidade de boa 
imagem que tem o quadro político de ceder em ex
cesso às imposições da democracia participativa, 
pois, nesse caso, ele perde a autonomia e a inde
pendência, e conseqüentemente o mandato popular, 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 289 

que é a representação da soberania popular, ficaria 
deslustrado. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON- Felicito V. Ex' e agra
deço por essa verdadeira aula. Concordo plenamen
te que, no que se refere à democracia representativa 
exercida pelos Congressistas, temos diminuído a 
nossa participação na elaboração dos princípios da 
sociedade. Não tenho dúvida alguma. 

A imprensa tern crescido fantasticamente, so
bretudo depois do surgimento da televisão. Aliás, 
ambos participamos de uma mesma Comissão em 
que se debatia essa questão. Digo que a imprensa, 
via televisão, não só está praticamente acima do 
Congresso, mas forma mais a opinião da mocidade 
do que a família, do que a Igreja e do que a própria 
escola. Então, o grau vai além do que V. Ex' expôs 
com grande brilhantismo. Na verdade, hoje é o pri
meiro Poder. Para V. Ex'!, assim como para mim, a 
mocidade era o nosso colégio; se era de padre, de 
israelita, de protestante ou leigo, não importa, forma
va. 

A sua família, assim como a minha, devia ser a 
mesma coisa, porque é patrício como eu. Tudo era 
como o meu pai queria, tudo segundo a sua orienta
ção, determinação e responsabilidade. Ele se senta
va naquela mesa, e ninguém abria a boca enquanto 
ele não falava. Eu nunca vi os dentes do meu pai. 
Ele determinava, mas isso eu não faço com os meus 
filhos. Eu sou fruto da determinação da minha famí
lia, árabe, que veio por meio de meu pai. Meus filhos 
não têm nada a ver comigo, são muito mais fruto da 
televisão do que de mim, por mais que eu queira fa
zer a diferença. 

Em relação à Igreja é a mesma coisa. No meu 
tempo, eu acreditava em céu, em inferno e rezava, 
ia à missa. Hoje, a gurizada é diferente. A televisão 
forma opinião. 

O que quero dizer, concordando com V. Ex", é 
que nós temos de tentar, pelo menos, ter nossa pró
pria personalidade, nossa como Senador, V. Ex", eu, 
e nossa como Senado. Autonomia. É aí que quero 
chegar. Nós temos de buscar certas coisas. 

Nota mil para a Rede Globo. Se o fato não ti
vesse sido divulgado no Jornal Nacional, esse 
mesmo fato não existiria. Isso é que me deixa irrita
do comigo mesmo. Fico me perguntando. Quer di
zer, não é a Globo a responsável por' fazer. Ela faz 
a sua parte, mas a obrigação é dos representantes 
do povo e da sociedade, que somos nós. Então, eu 
me pergunto o que estamos fazendo nesse sentido, 
a não ser acompanhando ou tirando para trás. A CPI 
é a mesma coisa. Dependendo das manchetes do 

dia seguinte, avança-se ou recua-se. Se quer dar, 
deu; se não quer dar, morreu. 

Por isso eu falo, meu querido Senador Artur da 
Távola, sobre a importância da TV Senado. Concor
do com V. Exª que devemos debater e analisar, por
que ficamos, repentinamente, isolados do mundo. 
Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa com 
o Pedro Simon, posso dizer. 'Olha, na quarta-feira, 
por volta das 17 horas, reúnam-se na .:asa dos ami
gos e ouçam o que vou responder sobre o que estão 
dizendo de mim.' 

Não tínhamos tal chance anteriormente. A pes
soa ia ao noticiário, dizia qualquer coisa, e eu saía 
correndo. Se eu mandasse responder, sairiam duas 
palavras na Carta ao Leitor. Na verdade, eu não ti
nha essa condição; hoje, tenho. Vamos aproveitar 
isso para encontrar o caminho. 

Para terminar apenas, Sr. Presidente, quero di
zer ao meu querido Senador Artur da Távola, que eu 
estive no Palácio do Planalto e achei candado o Pre
sidente da República. O exercício da Presidência 
não causa inveja. Convivi com ele muito tempo e o 
encontrei feliz, eufórico, brincando. Lá pelas tantas, 
o Ministro Nelson Jobim, que fez um relatório de 
suas atividades, termina dizendo o seguinte: "Espe
ro, Sr. Presidente, que a minha atividade como seu 
Ministro da Justiça tenha lhe agradado no mínimo, 
pelo menos." E o Presidente respondeu: 'Se tivesse 
me agradado no mínimo, eu não o estaria indicando 
para o máximo, que é o Supremo Tribunal Federal'. 
O Senhor Presidente disse isso com muita alegria, 
mas achei-o cansado. No entanto, encontrei firmeza 
na declaração de Sua Excelência. 

O outro item de que tratou foi referente aos 
bens nazistas. Tanto tempo depois, e ainda essas 
questões não foram verificadas, mas houve coragem 

· no ato de Sua Excelência ao criar uma comissão 
para fazer essas investigações. 

Quero também deixar o meu abraço ao Grego
ri, que assumiu a Secretaria Nacional dos Direitos 
Humanos; não me canso de elogiá-lo, porque consi
derei-o muito competente ao fazer as legislações 
das indenizações, aprovadas por unanimidade, com 
aplauso. E o Milton Seligman, nosso amigo, nosso 
irmão, e que hoje, pelo menos, é o Ministro interino 
da Justiça; se dependesse de mim, ficaria mais tem
po. 

Muito obrigado, Sr. f'resideme. 
O SR PRESIDENTE (Caries Patroc;nio)- Con

cedo a palavra ao nobre Senaaor Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JLh::.i iPFL-RR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho hoje a ple
nário tratar de uma questão que considero extrema
mente relevante para o País, fruto de contatos, de 
reuniões que tivemos na semana que passou com 
entidades representativas dos servidores públicos, 
de aposentados e da Associação de Professores 
Aposentados do Magistério do Estado de São Paulo. 

Trata-se, Sr. Presidente, da Reforma da Previ
dência e da questão que se coloca exatamente a 
respeito da retirada ou não da paridade do servidor 
público ativo e inativo. 

Recebemos diversas comissões e entidades, 
entre elas o Movimento dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas, por intermédio da sua 
coordenação nacional e de sua diretoria executiva. 
Ouvimos diversos relatos e nos preocupamos com o 
encaminhamento que pode ser dado a essa questão 
do aposentado no País. 

Entendo que o nobre Senador pelo Ceará e ex
Ministro do Planejamento, Beni V eras, tem uma tare
fa árdua pela frente: a de relatar a emenda que trata 
dos ajustes necessários, importantes e imprescindí
veis da Previdência Social. Mas entendo também 
que S. Ex• tem, assim como todos nós, uma tarefa 
clara de buscar um mecanismo que efetivamente 
não coloque à míngua os aposentados do País. 

Lembro-me, quando era menino, da minha avó, 
viúva de um coronel da Polícia Militar, um médico 
que dirigiu durante muitos anos o Hospital da Polícia 
Militar de Pernambuco. Vi, Sr. Presidente, por conta 
exatamente da falta de reajustes e de uma política 
anterior à Constituição de 1988, a pensão dessa mi
nha avó se esfumaçar com a inflação, de forma que 
ela teve de alugar a casa em que morava para ter 
um rendimento e poder sobreviver. 

Não queremos que isso volte; fiquei, por isso 
mesmo, sensibilizado com a atuação dos diversos 
segmentos, como o dos aposentados e pensionis
tas. 

tinuidade de uma política decente para a remunera
ção do aposentados do Pais. 

Espero sinceramente - e Já disse isso ao Se
nador Berli Vera$_;_ que se ·encontre o mecanismo 
necessário, para que não tenhamos de votar contra 
a proposta do Governo e o relatório do Senador e 
muito menos tenhamos de aprovar uma proposta 
que prejudique milhões de brasileiros. 

Era isso que gostaria de ressaltar nesta tarde. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) - So

bre a mesa, projetas que passo a ler. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 53 
DE 1997-cOMPLEMENTAR 

Altera o art. 38 da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964 e os arts. 18, 23 e 
24 da Lei n2 7.492, de 16 de junho de 
1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º O art. 38 da Lei nº 4.595, de 31 de de

zembro de 1964, passa a viger com a seguinte reda
ção: 

- • Art. 38 .... .-: ... : .. : ....... : .... : .... : ........ : ......... . 
§ 1º .....................................••........•........ 
§ 2• O Banco Central e as instituições 

financeiras fornecerão as informações e os 
esclarecimentos necessários à investigação, 
inspeção, auditoria ou procedimento similar 
realizado pelo Poder Legislativo, Tribunal de 
Contas, Ministério Público e por órgão do 
Poder Executivo, no exercício de competên
cia constitucional e legal de fiscalização e 
controle. 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior 
se aplica ao Poder Legislativo, ao Tribunal 
de Contas ou órgão similar, ao Ministério 
Público e <3. órgãos do Poder Executivo dos 

Espero que o Senado encontre um mecanis- Estados, Distrito Federal e Municípios, des-
mo. O Senador Beni Veras me disse pessoalmente de que as informações requeridas se refiram 
que está sensível quanto a essa questão. Entendo a pessoa jurídica sob a jurisdição desses 
que todos nós, Senadores e Senadoras, não temos entes políticos ou a agente público obrigado 
o direito de colocar na rua da amargura, em padrões a prestar-lhes contas. 
aquêm da condição humana, as milhões de almas § 4º As informações e esclarecimentos 
brasileiras que hoje recebem a sua aposentadoria, a obtidos nos termos do § 2º deste artigo so-
sua pensão. '' c: :-=---==:::__ -rnente-poderão ser ·ufilízaaos para -o fim de-

Portanto, eu gostaria de fazer o registro da luta clarado e devem ser mantidos sob reserva 
dessas entidades dos aposentados e dizer que esta- ou em sigilo sempre que, por motivo rele-
remos vigilantes, atuantes, discutindo essa questão vante, o Banco Central ou instituição finan-
no sentido de que efetivamente possamos ter a con- ceira assim o solicitar. 
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§ 52 Constitui crime, nos termos da Lei 
n2 7.492, de 16-6-86, obter, utilizar e divul
gar informações de operação ou serviço 
prestado por instituição financeira sem ob
servar o disposto nos §§ 12 e 22 deste arti
go." 

Art. 22 O art. 18 da Lei n2 7.492, de 16 de junho 
de 1986, passa a viger acrescido de parágrafo úni
co, com a seguinte redação: 

"Art. 18. ······················-·-·····-·-··-··-··--·-· 
Parágrafo único. Incorre na mesma 

pena quem: 
I - obt1ver informações de operação ou 

de serviço prestado por instituição financeira 
ou integrante do sistema de distribuição de 
títulos mobiliários, sem observar os §§ 1• e 
22 do art. 38 da Lei n2 4.595, de 31-12-64, 
aumentada a pena à metade se o agente 
utilizar as informações para outro fim que 
não os previstos nestes mesmos parágrafos; 

11 - divulgar informações de operação 
ou de serviço prestado por instituição finan
ceira ou integrante do sistema de distribui
ção de títulos mobiliários, sem ser ordenado 
ou requerido, nos termos dos §§ 1° e 22 do 
art. 38 da Lei n2 4.595, de 31-12-64, e por 
outros motivos que não os previstos nestes 
parágrafos.· 

Art. 32 O art. 23 da Lei n2 7.492, de 16 de junho 
de 1 986, passa a viger acrescido de parágrafo ulll-- -
co, com a seguinte redação: 

"Art. 23. ····································-··········· 
Parágrafo único. Na mesma pena in-

corre quem sonegar ou alterar, ainda que 
parcialmente, as informações ordenadas ou 
requeridas nos termos dos§§ 12 e 2• do art. 
38 da Lei n2 4.595, de 31-12-64, reduzindo
se a pena a um terço, se o agente se retra
tar ou declarar a verdade. • 

Art. 42 A Lei n2 7.492, de 16 de junho de 1986, 
passa a viger acrescida de art. 24 com a seguinte 
redação: -

• Art. 24. As penas previstas nesta lei 
não são excludentes de outras sanções civis 
e administrativas cabíveis, aplicando-se, ain
da, o Código Penal e o Código de Processo 
Penal, no que couber. • 

Art. 52 O Poder Legislativo, o Poder Executivo, 
o Ministério Público e o Tribunal de Contas ou órgão 

similar editarão as normas próprias necessárias à 
regulamentação desta lei. 

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

Neste momento, quando se verifica o desvir
tuart'lento d()dir13_ito ~o §igilqJJancário,_utiJizado não 
como proteção à privac~ade do-cidadão, mas para 
acobertar crimes de lesa-pátna, não poderíamos nos 
om~ir,_sf_eixa_nd() de _ _Qferecer a nossa_con!ribuição 
para coibir os abusos verificados na utilização desse 
direito, de inquestionável origem democrática e as
sento constitucional (CF, art. 52, X) 

Apresentamos, pois, o presente Projeto de Lei 
Complementar o qual, ao mesmo tempo que obser
va o direito ao sigilo bancário, coloca-o a serviço da 
Democracia e da República e não contra estas, res
salvando, pois, essa espécie de direito à privacidade 
sempre que o interesse público assim o exigir. 

Com esse objetivo, a Proposição que ora sub
metemos à análise e deliberação dos nobres Pares 
propõe as seguintes alterações à Lei n• 4.595/64 
(Lei do Sistema Financeiro) e à Lei 7.492/86 (Lei de
finidora dos crimes contra o Sistema Rnanceiro): 

1 - o sigilo bancário pode ser excetuado, vi
sando à instituição de investigação, inspetoria, audi
toria ou procedimento similar, a requerimento do Po
der Legislativo, do Ministério Público e dosórgãos 
do Poder Executivo, no exercfcio do poder-dever 
~ons_titucLollaLe_1egal de fiscalização e controle; 

2 - as informações e esclarecimentos obtidos 
do Banco- Central e- dasinstituições finaneelras so
mente poderão ser utilizadas para o fim declarado e 
devem ser mantidas sob sigilo óu -reserva- sempre 
que o Banco Central ou instituição financeira, por 
motivo relevante assim o solicitar, 

3 - a obtenção de informações e esclarecimen
tos por meios escuses caracteriza crime de violação 
ao sigilo bancário; 

4 - também é crime de violação ao sigilo ban
cário a utilização das informações e esclarecimentos 
obtidos do Banco Central e instituições financeiras 
para outros fins, que não os declarados para obtê
los; 

5 -caracteriza, ainda crime de violação ao sigi
lo bancário a divulgação de informações sigilosas 
por agente do banco Central ou instituição financei
ra, sem ser demandado, nos termos da lei; 

6 - constitui, também, crime- a sonegação ou 
alteração, ainda que parcialmente das informações 
ordenadas ou requeridas; se o agente se retratar ou 
declarar a verdade, a pena é reduzida um terço; 
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7 - a previsão das sanções não é exaustiva, Parlamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de 
aplicando-se, ainda, as disposições do Código Penal seus membros. 
do Código de Processo Penal e demais sanções ci- § 52 Os agentes fiscaís tributários do Ministério 
vis e administrativas cabíveis; . ---·---- ·· - da f'a-iénaae dos· Estados somente poderão proce-

8 - o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o der a exames aeaocumentos; livros e registras de 
Ministério Público e o Tribunal de Contas ou órgão contas de depósitos, quando houver processo ins-
similar, editarão as normas próprias necessárias à ··--taurãaoeõs mesmos forem considerados indispen-
regulamentação da lei que não é auto-executável. sáveis pela autoridade competente. 

Vislumbramos, com as modificações que.suge- ·· · § 62ti dispõstõ nã-pãragrafoanterior se aplica 
rimos à legislação vigente, o aperfeiçoamento do igualmente a prestação de esclarecimento e infor-
instituto jurídico do sigilo bancário e a sua colabora- mes pelas instituições financeiras às autoridades fis-
ção efetiva no aprimoramento das instituições demo- cais, devendo sempre estas e os exames serem 
cráticas. -- - _ conservados em sigilo, não podendo ser utilizados 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1997. -Sena- senão reservadamente. 
dor Antonio Carlos Magalhães. § 72· A quebra dos sigilo de que trata este artigo 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 4.695, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Política e as institui
ções Monetárias. Bancárias e Crediticias. 
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 
Art. 38. As instituições financeiras conservado 

sigilo em suas operações ativas e passivas e servi
ços prestados. 

§ 12 As informações e esclarecimento ordena
dos pelo Poder Judiciário, prestados pelo Banco 
Central ja República do Brasil ou pelas instituições 
financeiras, e a exibição de livros e documentos em 
Juízo, se revestirão sempre do mesmo caráter sigilo
so, só podendo a eles ter acesso as partes legítimas 
nas causa, que deles não poderão servir-se para 
fins estranhos à mesma. 

§ 2º O Banco Central da República de Brasil e 
as instituições financeiras públicas prestarão infor
mações ao Poder Legislativo, podendo, havendo re
levantes motivos, solicitar sejam mantidas em reser- · 
vaou sigilo. 

§ 32 As Comissões Parlamentares de Inquérito, 
no exercício da competência constitucional e legal 
de ampla investigação (art. 53 da Constituição Fede
ral e Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952), obterão 
as infonmações que necessitarem das instituições fi· 
nanceiras, inclusive através do Banco Central da 
República do Brasil. 

§ 42 Os pedidos de infonmações a que se refe
rem os §§ 2º e 3º, deste artigo, deverão ser aprova
dos pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal e, quando se tratar de Comissão 

constitui crime·e sujeita os responsáveis à pena de 
reclusão, de. um a quatro anos, aplicando-se, no que 
couber, o Código Penal e o Código de Processo Pe
nal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986 

Define os crimes contra o sistema fi
nanceiro nacional, e dá outras providên
cias. 

Art. 18. Violar sigilo de operação ou de serviço 
prestado por instituição financeira ou integrante do 
sistema de distribuição de títulos mobiliários de que 
tenha conhecimento, em razão de ofício: 

Pena- RecluSão,-de 1 (um) .. a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

........................... .;;-;-...................................................... .. 
Art. 23. Omitir, retardar ou praticar, o funcioná

rio público, contra disposição expressa de lei, ato de 
ofício necessário'ao regular funcionamento do siste
ma financeiro nacional, bem como a preservação 
dos interesses e valores da ordem econõmico-finan-ceira:- -----. 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa.· 

Art. 21. (Vetado). 

MENSAGEM N2 69, DE 1987-CN 
(N2 252/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Tenho a honra de comunicar a Vossas Exce
lências que, nos-félniosfdõs"arts: 59, § 1º' e 81, inci

. S() IV, _cja __ C_onstitulção, resolvi vetar parcialmente o 
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Projeto de Lei nº 273/83 e n9 27/85 no Senado Fede- prejuízo houver, não será para a coletividade, nem 
ral que "define os crimes contra o sistema financeiro para o sistema financeiro; no caso de usura, a legis-
nacional e dá outras providências". _lação vigente já apena de forma adequada quem a 

De longa data vem sendo sentida a necessidade praticar. Por outro lado, o art. 1 6 do projeto alcança 
de repressão mais eficaz no gênero de conduta deli- as demais hipóteses possíveis, ao punir quem ope-
tuosa conhecida como "crime do colarinho branco". rarirrstituição financeira sem a devida autorização. 

Já no início do meu Governo, preocupado com _ No art. ao. a expressão "ou o mercado", que 
a necessidade de determinar a responsabilidade dos atenta contr.<> 0~ prinÇÍJJios _çonstitucio[lais da liber-
age;ntes dos mercados monetários e de capitais, ins- _ _ .dade de iniciativa e livre competição, bem assim 
liiUI, por me1o do Decreto nº 91.159, de 18 de março _ __ _ _ _ ___ . . . . 
de 1985, comissão encarregada de elab_o_raranfé=--- contra_ a norma segundo a qual n1nguem e ob~1gado 
projeto de lei que não apenas contivesse a descri- a_ fazer ou d_e1xa! de _fazer alguma c:o1sa sena~ em 
ção dos crimes e respectivas penas, mas também Virtude de lei. Alem d1sso, a expressao vetada e de-
normas relativas aos procedimentos para apurar in- mas1adamente vaga para constar de norma penal, 
!rações à legislação desses mercados, à prorriciÇãó -- --q-ue-deve ser clara e precisa na descrição da condu-
da responsabilidade dos infratores, às distribuições ta típica. 
e instrumentos das autoridades administrativas para - No art. 13, a expressão "qualquer das pes-
prevenir e solucionar situações de iliquidez e insol- soas rilendoriaâas no ait25-de-sta Iei;", porque res-
vência de instituições financeiras, e a procedimentos inrige:-sem motiVo razoável, a aescriÇão -do-tipo -pe-
administrativos e judiciais de saneamento financeiro, na!, no tocante ao sujeito ativo, visto que o desvio de 
reorganização e liquidação de instituições que expio- bem alcançado pela indisponibilidade, que a lei visa 
rem a intermediação dos mercados financeiros. a proteger, pode ser praticado por-outras pessoas 

Os trabalhos da comissão foram concluídos no responsáveis por esses bens, além das referidas no 
início do corrente ano e, desde então, encontram-se dispositivo. - - · -- - - - -
submetidos à crítica de conhecedores e interessados - No art. 15, a expressão "em qualquer doeu-
no assunto, segundo sugerido pela própria comissão. mento,", uma vez que, para tipificar a conduta puni-

O Congresso Nacional, demonstrando compar- vel, no caso, é irrelevante o meio utilizado para a 
!ilhar da mesma preocupação, aprovou o Projeto de manifestação falsa. 
Lei nº 273/83, que define os crimes contra o sistema -fi~--- - --=- NoarC1 õ:a expressao-·son-egada<5u'~-pela 
nanceiro nacional e dá outras providências. Iniciativa impossibilidade fálica de ser obtida autorização para 
das mais relevantes tem corno escopo a provisão de instituiÇâo -nrranceira-operar;-·mediante declaração 
norma geral capaz de coibir a prática, hoje cada vez não prestada. 
rna•s freqüente, de formas delituosas hodiemas, emer- -O art. 24, por conflitar com o princípio, cansa-
gentes da atividade das instituições financeiras. Repre- grado no parágrafo único do art. 18 do Código Penal 
senta importante passo no sentido de aperfeiçoar a legis- de que só excepcionalmente é punível ação pratica-
lação geral em vigor e, por isso, merece prosperar. da sem dolo. Está o dispositivo em contradição lógi-

As críticas ao resultado dos trabalhos da Co- ca com grande parte dos tipos penais previstos no 
missão de Juristas, feitas por quantos desejarem tra- projeto. Impossível é conceber a forma culposa na 
zer-lhe aperieiçoamentos, estão em fase final de catalo- maioria das condutas sancion_ad~s penalmente. 
gação e avaliação, para eventual incorporação ao ante- - No art._ 25, .~ expressao e men;br~s de con-
projeto, 0 qual, tão logo esteja em condições de ser apre- s~l~os e_statutanos , porgu_e, de abrangenc_1a extraor-
. do lo Co N · nal · ha · dmana, mst1tu1 uma espec1e de responsabilidade sa-

Cia pe ngresso ac1o , encamm re1 corno pro- l'd. . . d . . · 1 · · 1 jeto de lei à apreciação de Vossas Excelências. I a na, I na- mls.slvel e~. ma ena pena. - .. 
Sem embargo da providência acima referida, -~o paragrafo umco do_art. 25, a expressao os 

entendi dar sanção ao projeto que 0 Congresso hou- mandatanos gestores de negoc1os ou qua1squ~r ~s-
ve por bem aprovar. Ao sancioná-lo, resolvi, ouvidos s~asque atuem em nome ou no Interesse de InStitUI-
os Ministérios da Justiça e Fazenda, vetar as dispo- çao f1nance1ra ou d~s pessoas refendas no caput des-
sições a seguir relacionadas por inconstitucionalida- te arii!;Jo. 1nclus1ve , !J_Orque ? enunc1a~o _ est_ende os 
de e injuridicidade, por ser meu dever preservar 0 eferto~ da lei a m_;rossu_bor?'~a?os, CUJa at1v1dade la-
arcabouço do nosso estado de direito. boral e dese_nvolv1da emi~SiiiUIÇoes fmance1ras, alcan-

lncide 0 veto sobre as seguintes partes: çando ta_lll_bem terceiros Cllle aluem_ em _ll_<Jrn_e ou _no 1n~ 
_No art. 1 º· a expressão "próprios ou", porque teresse, a1nda que de carat~r estnfarnen!e particular, 

é demasiado abrangente, atingindo 0 mero investi- dos administradores das refendas ~nstrtUiçoes. 
dor individual, o que obviamente não é o propósito -No art. 30. a expressão "ou do clamor público 
do legislador. Na aplicação de recursos próprios, se provocado', porque a decretação de prisão preventi-
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va é medida cautelar penal, com o objetivo de evitar 
que, da liberdade do acusado, possa resultar outros 
crimes ou, ainda, sua fuga ou interferência na colhei
ta de provas, e não é JUrídico que decisão de tama
nha gravidade restritiva da liberdade individual seja 
tomada em razão de circunstâncias emocionais. 

-O art. 32, porque outorga poderes de nature
za jurisdicional à autoridade administrativa. Embora 
se tratem de medidas cautelares, a prisão adminis
trativa, a busca e a apreensão de bens, tais como 
reguladas no dispositivo, não se harmonizam com o 
sistema jurídico nacional. Na tradição da doutrina e 
da legislação brasileiras, essas medidas restringem
se à hipótese de lesão ao Erário 

São estas as razões do veto parcial ao projeto 
em causa, as quais submeto aos Senhores Mem
bros do Congresso Nacional. 

Brasília, 16 de junho de 1986. -José Sarney 

•PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

PL n• 273, de 1983 na Câmara dos Deputados 
PLC n2 27, de 1985, no Senado Federal 

Define os crimes contra o sistema fi
nanceiro nacional e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta 
Art. 12 Considera-se instituição financeira, para 

efeitos desta lei, a pessoa jurídica de direito público 
ou privado que tenha como atividade principal ou 
acessória, cumulativamente ou não, a captação, in
termediação ou aplicação de recursos financeiros, 
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou es
trangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, nego
ciação intermediação ou administração de valores 
mobiliários. 

Parágrafo único. Equipara-se à instituição fi
nanceira: 

I - a pessoa jurídica que capte ou administre 
seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qual
quer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; 

11 - a pessoa natural que exerça quaisquer das 
atividades referidas neste artigo, ainda que de forma 
eventual 

Dos crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional 

Art. 2º Imprimir, reproduzir ou .de qualquer 
modo, fabricar ou pôr em circulação, sem autoriza
ção escrita da sociedade emissora, certificado, cau
tela ou outro documento representativo de título no 
valor mobiliário: 

Pena - Reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir 
prospecto ou material de propaganda relativo aos 
papéis referidos neste artigo 

Art. 32 Divulgar informação falsa ou prejudicial
mente incompleta sobre instituição financeira: 

Pena- Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 

Art. 42 Gerir fraudulentamente instituição finan
ceira: 

Pena- Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, 
e multa. 

Parágrafo único. Se a gestão é temerária: 
Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 

multa. 
Art. 5° Apropriar-se, quaisquer das pessoas 

mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, 
valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a 
posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: 

Pena - Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 des
ta lei, que negociar direito, título ou qualquer outro 
bem móvel ou imóvel de que tem a posse, sem auto
rização de quem de direito. 

Art. 6° Induzir ou manter em erro, sócio, inves
tidor ou repartição pública competente, relativamen
te a operação ou situação financeira, sonegando-lhe 
informação ou prestando-a falsamente: 

Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 

Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qual
quer modo, títulos ou valores mobiliários: 

I - falsos ou falsificados; 
11 - sem registro prévio de emissão junto à au-

1óndade competente, em condições divergentes das 
constantes de registro ou irregularmente registrados; 

III - sem lastro ou garantia suficientes, nos ter-
mos da legislação; 

IV - sem autorização prévia da autoridade 
competente, quando legalmente exigida: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa. 

Art. 82 Exigir, em desacordo com a legislação 
ou o·mercado, juro, comissão ou qualquer tipo de re
muneração sobre operação de crédito ou de seguro, 
administração de fundo mútuo ou fiscal ou de con
sórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títu
los ou valores mobiliários: 

Pena- Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 
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Art. 92 Fraudar a fiscalização ou o investidor, 
inserindo ou fazendo inserir, em documento compro
batório de investimento em títulos ou valores mobi
liários, declaração falsa ou diversa da que dela de
veria constar. 

Pena- Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 
multa. 

Art. 1 O. Fazer inserir elemento falso ou omitir 
elemento exigido pela legislação, em demonstrativos 
contábeis de instituição financeira, seguradora ou 
instituição integrante do sistema de distribuição de 
títulos de valores mobiliários: 

Pena- Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 
multa. 

Art. 11. Manter ou movimentar recurso no valor 
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação: 

Pena- Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 
multa. 

Art. 12. Deixar, o ex-administrador de institui
ção financeira, de apresentar, ao interventor, liqui
dante, ou síndico, nos prazos e condições estabele
cidas em lei as informações, declarações ou docu
mentos da sua responsabilidade: 

Pena- Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. 13. Desviar, qualquer das pessoas mencio
nadas no art. 25 desta lei, bem alcançado pela indis
ponibilidade legal resultante de intervenção, liquida
ção extrajudicial ou falência de instituição financeira: 

Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre o in
terventor, o liquidante ou o síndico que se apropriar 
de bem abrangido pelo caput deste artigo, ou des
viá-lo em proveito próprio ou alheio. 

Art. 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial, 
ou em falência de instituição financeira declaração 
de crédito ou reclamação falsa, ou juntar a elas título 
falso ou simulado: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre o ex
administrador ou falido que reconhecer, como verda
deiro, crédito que não o seja. 

Art. 15. Manifestar-se falsamente o interventor, 
o liquidante ou o síndico, em qualquer documento, a 
respeito de assunto relativo a intervenção, liquida
ção extrajudicial ou falência de instituição financeira: 

Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa. 

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autoriza
ção, ou com autorização obtida mediante declaração 

sonegada ou falsa, instituição financeira, inclusive 
de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pes
soas mencionadas no ãrt. 25 desta lei, direta ou indi
retamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi
lo a controlador, a administrador, a membro de con
selho estatutário, aos respectivos cônjuges, aos as
cendentes ou descendentes, a parentes na linha co
lateral até o 22 grau, consangüíneos ou afins, ou a 
sociedade cujo controle seja por ela exercido, direta 
ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas: 

--Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 

Parágrafo único.-- Incorre na mesma pena 
quem: 

1-..:-em nome proprio, como controladOr oU na 
condição de administrador da sociedade, conceder 
ou receber adiantamento de honorários, remunera
ção, salário ou qualquer outro pagamento, nas con
dições referidas neste artigo; 

11 - de forma disfarçada, promover a distribui
ção ou receber lucros de instituição financeira. 

Art. 18. Violar sigilo de operação ou de serviço 
prestado por instituição financeira ou integrante do 
sistema de distribuição de títulos mobiliários de que 
tenha conhecimento, em razão de ofício: 

___ P_e_na_c- R_ec:!vs&o. de L(!.nn) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. _19. Obter, mediante fraude, financiamento 
em instituição financeira: 

Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 
(um terço) se o crime é cometido em detrimento de 
instituição financeira oficial ou por ela credenciada 
pª@_()repé!SS~ _ cje_finan_c:iarll_entc>.__ __ 

Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da pre
vista em lei ou contrato, recursos provenientes de fi
nanciamento concedido por instituição financeira ofi
cial ou por instituição credenciada para repassá-lo: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 

Art. 21. Atribuir-se ou atribuir a terceiro, falsa 
identidade, para realização de operação de câmbio: 

Pena- Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
é multa. - -

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, para o mesmo -fim, sonega informação que 
deviaprestar ou presta iilforrnação falsa. 
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Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autori
zada, com o fim de promover evasão de divisas do 
País: 

Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 6 {seis) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, a qualquer título, promove, sem autorização 
legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou 
nele mantiver depósitos não declarados à repartição 
federal competente. 

Art. 23. Omitir, retardar ou praticar, o funcioná
rio público, contra disposição expressa de lei, ato e 
ofício necessário ao regular funcionamento do siste
ma financeiro nacional, bem como a preservação 
dos interesses e valores da ordem económico-finan
ceira: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 {quatro) anos, 
e multa. 

Art. 24. Se qualquer dos crimes de que trata 
esta lei é cometido sob forma culposa, reduz-se a 
pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço). 

Da Aplicação e do Procedimento Criminal 

Art. 25. São penalmente responsáveis, nos ter
mos desta lei, o controlador e os administradores de 
instituição financeira, assim considerados os direto
res, gerentes e membros de conselhos estatutários. 

Parágrafo único. Equiparam-se aos administra
dores de instituição financeira os mandatários gesto
res de negócios ou quaisquer pessoas que atuem 
em nome ou no interesse de instituição financeira ou 
das pessoas referidas no caput deste artigo, inclusi
ve o interventor, o liquidante ou o síndico. 

Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos 
nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Fe
deral, perante a Justiça Federal. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no 
art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, 
será admitida a assistência da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, quando o crime tiver sido pratica
do no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fis
calização dessa autarquia, e do Banco Central do 
Brasil quando, fora daquela hipótese, houver sido 
cometida na órbita de atividade sujeita àsua discipff:
na e fiscalização. 

Art. 27. Quando a denúncia não for intentada 
no prazo legal, o ofendido poderá representar ao 
Procurador-Geral da República, para que este a ofe
reça, designe outro órgão do Ministério Público para 
oferecê-la ou determine o arquivamento das peças 
de informação recebidas. 

Art. 28. Quando, no exercício de suas atribui
ções legais, o Banco Central do Brasil ou a Comis
são de Valores Mobiliários - CVM, verificar a ocor
rência de crime prevista nesta lei, disso deverá infor
mar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os 
documentos necessários à comprovação do fato. 

Parágrafo único. A conduta de que trata esto 
artigo será observada pelo interventor, liqüidante ou 
síndico que, no curso de intervenção, liqüidação ex
trajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime 
de quetrataesta lei_. _ _ _ _ _ 

Art. 29. O órgão do Ministério Público Federal, 
sempre que julgar necessário, poderá requisitar, a 
qualquer autoridade, informação, documento ou dili
gência relativa à prova dos crimes previstos nesta 
lei. 

Parágrafo único. O sigilo dos seryiços e opera
ções financeiras não pode ser invocado como óbice 
ao atendimento da requisição prevista no caput des
te artigo. 

Art. 30. Sem prejuízo do disposto no art. 312 
do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decre
to-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941, a prisão pre
ventiva do acusado da prática de crime previsto nesta 
lei poderá ser decretada em razão da magnitude da le
sao causada ou do cla-mor público provocado. 

Art. 31. Nos crimes previstos nesta lei e puni
dos com pena de reelusão, o réu não poderá prestar fan

- ça, riem apelar aiife5-de ser-recõihido à prisão, ainda que 
prmanoe-deoons antecedentes. se eslíveTi:.onfigurada 
situação que autorize a priSão preventiva 

Art. 32. Desde que, da prática de crime previs
to nesta lei, haja decorrido dano patrimonial, o Ministro 
da Fazenda decretará a prisão administrativa dos res
ponsáveis penais, por prazo não superior a 180 (cento 
e oitenta) dias nem inferior a 90 {noventa) dias. 

§ 1° Decretada a prisão administrativa, o Minis
tro da Fazenda detenminará a indisponibilidade dos 
bens móveis e imóveis, do acusado, bem assim a 
busca e a apreensão respectivas, promovendo, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que 
se efetivar a apreensão, o seqüestro judicial. 

§ 22 O Ministro da Fazenda cientificará, de ime
diato, ao Presidente do Tribunal Federal de Recur

- sos:a decretação da prisãoadmfnisfratlva.-
§ 3~ A prisão administrativa será revogada no 

caso de reparação do dano, cujo principal será mo
netariamente atualizado, com base na variação das 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, e acrescido 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

_. Art . .J3. Na fixação da pena de multa relativa 
aos crimes previstos nesta lei, o limite a aue se refP.-
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re o§ 12 do art. 49 do Código Penal, aprovado pelo ção e modificações de pequena escala e condições 
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, inadequadas de apresentação e acabamento têm !e-
pode ser estendido até o décuplo, se verificada a si- vado o Estado e as famílias a despenderem mais re-
tuação nele cogitada. cursos ao·que·seria-razoável. Como se este fosse 

Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua um país rico, as despesas educacionais públicas e 
publicação. -• .· .. privaâassão,-assim;acrescidas pela reposiÇão de li-

Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário. vros, em virtude de motivos fúteis. Com isso, nos 

(As Comissões de Constituição, Justi- distanciamos ainda mais da democratização de 
ça e Cidadania e de Assuntos Económicos.) oportunidades educacionais, numa sociedade onde, 

sabidamente, não pelo mérito, mas pelas possibili-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54, DE 1997 dades financeiras, uns têm muito mais chances do 

Dispõe sobre a reutilização de livros que outros para iniciar e prosseguir na trajetória edu-
didáticos no ensino fundamental e médio cacional. 
e dá outras providências. Tal desperdício exige tanto normas gerais para 

o Congresso Nacional decreta: proteger o cidadão (que compra diretamente os li-
Art. 1º Os livros didáticos nas escolas de ensi- vros ou sustenta os programas do Poder Público na 

no fundamental e médio serão adotados pelo prazo qualidade de contribuint!!). como para evitar que o 
mínimo de três anos letivos, sendo permitida a sua Estado gaste além dQ e_strit<J.mente necessário. Em

bora existam normas in_fralegais sobre o Programa 
atualização a partir do segundo ano de sua adoção. Nacional do Livro Ditático, cumpre tomar gerais e 

§ 1° Os livros a que se refere o caput não 
apresentarão espaços em branco para respostas a erigir ao nível da lei algumas daquelas normas san-
exercícios e desenvolvimento de atividades. satamente adotadas. Mais ainda, pela importância 

§ 22 A atualização dos livros, bem como os ca- do livro para o rendimento escolar e pelo volume de 
demos de exercícios e/ou atividades e 0 manual do verbas empregado, cumpre propor critérios e regras 
professor, quando for 0 caso, serão publicados se- que já têm sido praticados ou discutidos pelo Minis-
paradamente, como anexos. tério da Educação e do Desporto nos anos recentes. 

Art. 2° Os livros didáticos, para serem adquiri- Assim, por exemplo, a avaliação e a eliminação dos 
dos com recursos públicos, serão avaliados e apre- títulos inadequados, inclusive por grosseiros erros 
vades, por comissão especializada, quanto ao seu formais, já têm sido praticados por esse Ministério 
conteúdo e às suas condições de apresentação e com tanto êxito que merecem constar de Lei. Por 
acabamento, ressalvadas a liberdade de ensino e a outro lado, a padronização por tamanho e peso virá 
pluralidade de concepções pedagógicas, com vistas, facilitar sigriifiCéltFiame-ntea giganteSCa opil~aÇãó na-
inclusive, a assegurar a sua reutilização pelo perío- cional de distribuir livros a: todas as escolas públicas. 
do estabelecido pelo art. 1~ Deve-se observar que, conquanto as editoras e as-

Parágrafo único. O Poder Executivo estabele- colas lidem com títulos, os correios e quaisquer ou-
cerá critérios para padronização de tamanho e peso 
dos livros didáticos e seus anexos. tros transportadores lidain com peso e volume. Na 

Art. 3º Os programas de capacitação de pro- complicada teia de entrega dos livros, tal pad~oniza-
fessores e gestores educacionais custeados com re- ção virá acelerar o processo. 
cursos públicos incluirão, sempre que oportuno, Igualmente, cabe chamar a atenção para os 
orientação quanto ao uso do livro didático e noções programas de capacitação de professores e gesto-
sobre a sua conservação pelo estabelecimento de res escolares, a fim de sensibilizar os seus particí-
ensino, pelos docentes e alunos. pantes para uma faceta do processo educativo: 

Art. 4º O Poder Executivo, ouvidos os sistemas aprender a bem utilizar e conservar os livros didáti-
de ensino, regulamentará a presente Lei no prazo de cos. Cada vez que se atingir esses destinatários, 
noventa dias. mais se contribuirá para reduzir o desperdício. 

Em que pesem a: irnpoftância · das questões 
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua <tQUi_tratadas e 9 ru4me_rQ._de _ErojmQ§ _de l_ei_apre-

publicação. -sentaaosas-duascasasao ·pooer-[egisratwoaesde- ------- -------
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. a década anterior, não se logrou até hoje preservar 

Justificação adequadamentE! o bolsoâo córitrfbúinfe.-Porlsso mes
mo, a presente Proposição aperfeiçoou o Projeto de 

A compra de livros didáticos, quer pelas famí- Lei do Senado nº 68, de 1994, de autoria do ilustre Se-
lias, quer pelo Poder Público no Brasil, tem sido one- nadar Reginaldo Duarte, que, ao final da legislatura pas-
rada pelo desperdício. Livros descartáveis, atualiza- sada, foi arquivado. Como permanecem e, talvez, se te-
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nham agravado os problemas, volta-se ao tema, 
submetendo-o à alta consideração desta Casa. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1997.- Sena
dor Edison Lobão. 

(A Comissão de Educação - Decisão 
Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 55, DE 1997 

Acrescenta dispositivos ao art. Z' da 
Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Acrescente-se ao art. 2° da Lei n• 8.666, 

de 21 de junho de 1993, os seguintes dispositivos, re
numerando-se o seu aluai parágrafo único para§ 3°. 

'§ 12 • As obras e serviços de engenha
ria custeados pela União serão objeto de 
execução direta sempre que, na região, ope
rem Batalhões de Engenharia e Construção 
e Batalhões Ferroviários do Ministério do 
Exército capacitados a executá-los, vedada 
a subcontratação. 

§ 2º O Ministério do Exército será pre
viamente consultado sobre a viabilidade da 
execução prevista no parágrafo anterior, ad
mitindo-se a realização de licitação para 
execução, indireta somente na hipótese de 
resposta negativa, oficialmente encaminha
da no órgão gestor respectivo'. 

Justificação 

Os caminhos da História e da Geografia do 
Brasil foram traçados, substancialmente, pela enge
nharia militar. Ela tem sua origem com a chegada, 
ao País de O. João VI, com a construção e repara
ção de fortificações nas fronteiras e no litoral, sob 
orientação, na época dos melhores nomes da enge
nharia portuguesa. 

A Lei Federal nº 2.911, de 1880, já previa o em
prego da Engenharia Militar •na construção de estra
das de ferro, de linhas telegráfiCas estratégicas e ou
tros trabalhos de engenharia pertencentes ao Estado'. 

Segundo matéria publicada na edição de se
tembro/outubro de 1996 da revista Verde-Oliva, do 
Exército Brasileiro, já em 1901, iniciava-se a cons
trução de uma ferrovia ligando o Noroeste do Para
ná ao Estado do Mato Grosso, embrião dos Batalhõ
es Ferroviários que construíram, até setembro do úl
timo ano, 3.500km de estradas de ferro que integra
ram regiões e abriram novas fronteiras. 

Os Batalhões de Engenharia e Construção fo
ram responsáveis ainda, pela implantação de 
11.400km de rodovias e de 1.800km de estradas vi-

cinais, pela pavimentação de 5.000km e pela con
servação de 6.500km de estradas. Foram construí
das 47.300m de pontes e viadutos (rodoviários e fer
roviários}, 52.600m de túneis ferroviários, 43 aero
portos e pistas de pouso, além das obras de edifica
ções de 18 quartéis e de 5.200 unidades residen
ciais oficiais. 

Nas regiões de clima semi-árido, foram cons
truídos 1.200 açudes e 1.000 poços tubulares, além 
de 77 sistemas de abastecimento dágua. No Nor
deste, soma-se o auxílio à população flagelada pela 
seca, a distribuição de gêneros de primeira necessi
dade, a assistência médico-hospitalar e a orientação 
às populações locais na implantação de obras físi
cas necessárias às comunidades. 

Atualmente, são dois os Batalhões ferroviários -
em Lages (SC) e Araguari (MG}- dois Grupamentos e 
nove Batalhões de Engenharia de Construção localiza
dos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Portanto, a experiência histórica e a performan
ce da engenharia militar credenciam-na a executar a 
implantação de obras públicas, em termos de conhe
cimento técnico. Além disso, a rigidez na aquisição 
de materiais e no acompanhamento da execução de 
obras físicas dão aos batalhões de Engenharia a 
possibilidade de minimizar custos, nas obras sob 
contratação indireta, conforme dispõe o § 2º desta 
proposição, podendo-se, portanto, construir em refe
rência de preços para a contratação de obras públi
cas, a níveis federal, estadual e municipal. 

Sala das sessões, 7 de abril de 1997.- Sena
dor Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administra
ção Pública e dá outras providências. 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publici
dade, compras, alienações, concessões, permissões 
e locações da Administração Pública, quando con
tratadas com terceiros, serão necessariamente pre
cedidas de licitações, ressalvadas as hipóteses pre
vistas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, consi
dera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública e particula
res, em que haja um acordo de vontades para a for
mação de vínculo e a estipulação de obrigações re
cíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
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A vinda de O. João VI para o 
Brasil, fugindo das tropas de 
Napoleão, motivou as obras de 
reforço nas fortificações, ainda 
hoje existentes em pontos es
tratégicos do nosso litoral e nas 
mais distantes fronteiras terres
tres. Para isso, os melhores no
mes da Engenharia portuguesa 
foram convocados, formando
se, sob a orientação desses 
homens. o embrião da Engenha
ria Militar em solo brasileiro. Da 
natureza do seu trabalho. sur
giu o símbolo da Arma. o "cas
telo". 

Em 1880. a Lei Federal 

ANAIS DO SENADO FEDERAL Jançiro 1997 

n° 2.911, de 21 de setembro, Mas muito ainda estava reser
previa o emprego da Engenha- vado à Engenharia, em sua luta 
ria Militar, "na construÇão de es- -pelo progresso do Brasil ! 
tradas de ferro, de linhas tele- ··Assim, o 1° Batalhão Ferro
gráficas estratégicas -e outros viâno~ criado em 11 de dezem
trabalhos de engenharia perten- bro de 1919, dá início, no Sul do 
centes ao Estado.::"- - --- País; à nõlfa ãrrnntaâa para o 

Em 1901, o 1° Batalhão de desenvolvimento, tendo, hoje, 
Engenhari<ú'ecet:ie a missãO de ém--seu acerVO, mais dé 2.500 
construir uma estrada de ferro, Km de ferrovias construídas. 
ligando o Noroeste·Paranaense São criados novos Batalhões 
a Mato Grosso. Após um ano de Engenharia, que trabalhan
de trabalhos, termina essa_ ta- do na construção do Tronco Sul, 
reta e logo recebe outra: "cons- viabilizam a ligação de Brasília 
truir os aquartelamentos e resi- com o porto de Rio Grande, no 
dências da Vila Militar no Rio de Rio Grande do Sul, tomando 
Janeiro". realidade vários ramais 
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ferrov1ànos. estradas de roda- mão-de-obra local na cons- Grupamenrcs de Engenhariél ae 
geme Imponentes obras de arte trução de obras que_ ina!Tl __ Constr_ução._noveBatalhões de 
-algumas as maiores e maJs_alc __ b_e_n_eíiciá,los, marca a presença Engenharia de Construção. uma 
tas da América do SuL da Engenharia no t\JmdBste_bra=- Companhia de Engenharia de 

Em 1955, nasce o 1° Grupa- sileiro. -- ------- -~--Construção lnaependenTe-édois 
menta de Engenharia, enquadran- ___ Quinze_ano_s_apôs a criação Batalhões Ferroviários. • 
do novos Batalhões. Difícil é_ do J 0 Gr_upamen!o, nasce; érri 
descrever o que foram os pri, _ _19LO, o 2°, na Região Amazôni
meiros tempos. Oficiais e Pra- ca. E ne_ces_sário_ajudar o de
ças, oriundos da Região Centro- senvolvimento daquela Regiâo. 
Sul, estranhavam as agruras do Enfrentam-se perigos: a ma-
sertão nordestino. !ária, as chu_v_as, a violência dos 

Os Batalhões cumprem mis
sões do Maranhão à Bahia. Fer
rovias, rodov1as, casas, escolas, 
hospitais, aquartelamentos e 
açudes são construídos, poços 
são perfurados. O mercado de 
trabalho é ampliado ... 

O auxílio aos flagelados, dis
tribuindo gêneros alimentícios, 
dando-lhes assistência médico
hospitalar e orientando a 

rios, a selva: Procura-se convi
ver pacificamente cem os ín
dios ... 

O trabalho continua __ çé_!ere, 
constróem-se casas, abrem-se 
estradas, melhora-se o _abaste- _ 
cimento de água das cidades. 
Liga-se ·a Amazônia-ao Sul do 
País, integrando-se todo o territó
rio nacional. 

Atualmente, existem doís 
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~~~------- ----------

VOCÊ SABIA ... 

Que o maior v1aduto fer- boa- Paris -Londres- Bruxelas Que a nossa Engenharia Mi-
roviário das Améncas. sendo - Amsterdã - Berlim - Prag<J -_ litar ja construiu até hoje 52 Km 
também o 2° ma1s alto do Viena- Budapeste- Sofia- Bel- -de túneis ferrovfarios, à equiva
mundo, foi construído pela grado- Atenas- Zurique- Milão lente a distância do Eurotúnel, 
nossa Engenharí;3 _Militac na __ -_ROrT1<3 (1_Q.1_00_Kr11) ?__ _ _ que liga a c1dade de Palaís na 
Ferrovia· Passo Fundo - Roca Que os 1.200 açudes- FrariÇaaddacte-det'fover-naln~ 
Salles, no Rio Grande dO Sul, ___ c_çn~tiLJídQ~-- Jl€lL~ ___ n_c>s_s_os_ __ g_l13l!lrra. construido sob o Canal 
com 500 m de compnmento e quatro Batalhões de Engenha- da Mancha?-----------
143m de altura? ria de Construção no Nordeste,_ Que os 3.500 Km de ferrovi-

Que os 47 Km de pontes e se colocados em todas as cída- as construidas pela nossa Eng e
viadutos rodovíarios e ferrovia- des nordestinas do Maranhão a nharia Militar por intermédio, pra
rios construidos até hoJe pela Alagoas daria a média-de-um-tTcamente-:lie-seus dOiS-Bati!-= 
nossa Engenharia Militar, açude por município? lhões Ferroviários equivale a 
correspondem a três pontes Rio Que o maior túnel ferroviário 15% de toda a malha ferroviária 
- Niterói? do Brasil, e também a 2° da nacional, e correspondem á dis-

Que a nossa Engenharia Mi- América do-Sul, foi construído tãnci<laproxiinada entre Recife 
litar já construiu mais de 11.000 pelo 1 o Batalhão Ferroviário, rio · e Porto-Alegre? ·- · - · 
Km de estradas, o que supera Tronco Sul, com quase 3 Km de 
a ligação rodoviária entre Lis- extensão?_ 

SOLIDARIEDADE, 
DEDICAÇÃO, 

PIONEIRISMO 
E 

TÉCNICA. 

(A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania- Decisão Terminativa.) 

1 anciro 1 997 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 
projetas lidos serão publicados e remetidos às co
missões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 
Srs. Senadores Ca&ildo Maldaner e Odacir Soares 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Inter
no. 

em regiões metropolitanas tradicionalmente deman
dadoras de mão-de-obra. É o caso da grande São 
Paulo, que vem continuamente perdendo postos de 
trabalho para outros centros. A tensão social decor
rente é inevitável. 

A descontinuidade na política de crédito e fi
nanciamento agrícola é algo quase que endêmico 
neste País tropical. Item número um de nossa pauta 

S. Ex" será atendido. ~-~de exportação; os produtos agrícolas respondem por 
O SR.CASILDO MALDANER (PMDB-SC) algo como quarenta e cinco por cento do volume de 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senhor nossos negócios no exterior. Paradoxalmente, a 
Presidente da República, Fernando Henrique Cardo- agricultura não recebe do governo o tratamento de 
so, foi eleito em 1994 com base em uma campanha carro chefe de nossas exportações nas negociações 
eleitoral calcada no símbolo da mão espalmada, rep- com nossos parceiros externos. 
resentando os cinco pontos básicos de sua proposta Segundo os dados divulgados pela imprensa, 
de governo: Agricultura, Educação, Emprego, Saúde cerca de quarenta por cento da safra agrícola do 
e Segurança. Alavancado pelo sucesso do Plano Brasil se perde na má estocagem, no transporte ina-
Real, foi eleito em primeiro turno. deqüãào e exceiisivamentã demorãdci para -produtos 

Instalado o novo governo, em janeiro de 1995, perecíveis, e no congestionamento dos portos desa-
sob a égide da estabilidade da moeda, a Nação vol- parelhados para a exportação. Esse é um luxo a que 
tou-se para a concretização da proposta de governo, o Brasil não pode dar-se, se quiser se tomar um 
consubstanciada no livro Mãos à Obra, assinado país progressista. Basta olharmos o tratamento dis-
pelo então candidato e Senador, Fernando Henrique pensado por países como os EUA ou a França às 
Cardoso. ~ ________ ~suas respectivas agroindustriais. 

É fato irretorquível que o Plano Real derrubou Os inâicadores sociais sinalizam o vermelho na 
a inflação e, segundo os analistas econõmicos, de escala de aquecimento. A violência urbana está qua-
modo definitivo. Mas, em compensação, a balança se fora do controle dos Estados e Municípios. Pelo 
comercial desequilibrou-se, por força de aumento mesmo caminho vai a disputa fundiária. Basta ver a 
significativo das importações e queda relativa das situação das favelas e bairros limítrofes no Rio de 
exportações. Para seu reequilíbrio, ou crescem as Janeiro, e do Pontal do Paranapanema, no Estado 
exportações, permitindo uma redução do déficit co- de São Paulo. 
mercial, ou será preciso brecar as importações, ain- Os sistemas públicos de saúde e de ensino 
da que para isso seja preciso conter a atividade eco- nunca estiveram tão degradados. A descentraliza-
nômica. A primeira alternativa significa aquecer a ção pretendida pela União não produz efeitos visí-
produção agro-industrial. A segunda, implica desa- veis, principalmente para as populações mais caren-
quecimento da indústria, importadora de máquinas e tes. 
equipamentos, e redução de consumo de bens im- O déficit habitacional não baixa, apesar da pro-
portados. paganda veiculada sobre os conjuntos habitacionais. 

São problemas de juros elevados, dificultando As regiões metropolitanas mais populosas aglutinam 
o financiamento da indústria e, sobretudo, da agri- verdadeiras cidades de papelão e Ca.ixote, fazendo 
cultura, ponto número um da plataforma do atual go- de seus habitantes cidadãos de segunda classe, 
vemo. destituídos dos mais elementares direitos de cidada-

São problemas de expansão do consumo pela-- - -nia. 
liberalização do crédito pessoal. O endividamento Sr. Presidente, nobres Senadores, o que fazer 

para estancar essa verdadeira avalanche de proble
mas que, temos a sensação, parecem emergir de to
dos os lados, qual monstros de ficção científica, a 
assombrar o Pais e elevar a níveis delicados a ten
são na sociedade?! 

das pessoas físicas tem provocado turbulências no 
comércio e levado famílias modestas a difíceis situa
ções de comprometimento excessivo da renda fami
liar. 

A taxa de desemprego nunca esteve tão eleva
da, apesar de sinalizar nos últimos meses tendência 
de baixa. Alterações da estrutura industrial do país 
têm gerado perda importante de postos de trabalho 

Em primeiro lugar, é preciso que todos tenha
mos bem claro que nossos problemas sociais e eco
nômicos são antigos, remontando, em boa medida, 
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aos tempos do Brasil colônia. Em segundo lugar, de- O SR. ODACIR SOARES {PFL-RO) - Sr. Pre-
vemo-nos render à evidência de que inflação de me- sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao assumirmos o 
nos de dez por cento ao ano é algo que a memória compromisso de trazer a esta Casa a discussão do 
nacional desconhece. A tantos anos convivemos tema • Acesso privado às Florestas Públicas• não pc-
com índices de 100, 200, 2000 por cento anuais que de ríamos deixar ae enfocar seu aspecto macro as 
custamos a crer em taxa anual abaixo de dez por Florestas Nacionais do Brasii-Fionas. 
cento. - O País possui 39 Florestas Nacionais com uma 

Que conseqüências traz essa situação? A pri- área de 12.594.820 hectares, criadas por legislação 
meira é a tranqüilidade de espírito da imensa maio- federal. A região Norte conta com 24 destas Flores-
ria da população brasileira, que não tinha defesa tas, com um total de 12.527.989 hectares, o que cor-
contra a inflação alta. A segunda é que, despreocu- respcnde a 99,47% da área total das Flonas. 
pando-se da luta diária, quase que horária contra a A região Nordeste possui uma única Floresta 
inflação, o cidadão começa a se dar conta de sua - Nacional, a deArarípe~Apodl, -no t:stado do Cealá, 
condição social. Conseqüência: o povo se toma mui- com uma área de 38:626 hectares, ou seja, o corres-
to mais reivindieé.tivo. Livre da escravidão da infla- pendente a 0,31% da área total das Florestas Nacio-
ção, busca agora seus direitos de cidadania, coisa a nais. A região Sul possui nove {9) Florestas Nacio-
que os governos e governantes não estavam habi- nais, que perfazem uma área de 15.022 hectares, ou 
tuados. -::~--=~~ - -Sej~-0.12"7~ dà áreà fuful. A região Sudeste com cin-

A estabilidade econômica almejada por todos, 
povo e dirigentes, gerou urgências sociais que, que~ 
ro crer, eram insuspeitadas pelos nossos governan
tes. O aparelho do Estado brasileiro não estava, e 
não está ainda, instrumental e programaticamente 
preparado para se defrontar com crise social de tal 
envergadura. 

O programa Comunidade Solidária, com todos 
os indiscutíveis méritos que possui e bons resulta
dos que vem apresentando, não dá conta de atender 
a todos os clamores de uma sociedade demandado
ra de urgentes e profundas transformações para res
gatar a dívida social contraída por nossas elites. 

É fundamental que o Governo Fernando Henri
que Cardoso se empenhe em "alongar os dedos so
ciais" de sua mão espalmada, segundo a metáfora 
de sua campanha eleitoral vitoriosa. Os graves e 
profundos desequilíbrios sociais que o Brasil apre
senta exigem medidas radicais e de impacto. Não o 
impacto da surpresa, mas o impacto da transforma
ção consistente e definitiva. 

Há que se amortecer essa bomba-relógio das 
injustiças sociais, cuja contagem regressiva foi ini
ciada pe!o próprio governo ao dar a nossos cidadãos 
o tempo de refletir, livres do torniquete da luta pela 
sobrevivência imposta por uma inflação descontrola
da. 

Sr. Presidente, encarecemos vivamente que o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ou
vindo os clamores desta Casa, e do povo sofrido nas 
ruas, dê à Nação brasileira a mão estendida prome
tida em campanha, da qual ela é legitimamente cre
dora. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

co (5) Florestas Nacionais, totaliza uma área de 
13.182 hectares, que corresponde a 0,10% da área 
total das Flonas. 

Desta forma, Sr. Presidente, quando nos dispu
semos a examinar a proposta oriunda do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, e do lbama, da nova figura do 
'Acesso privado às Florestas Publicas', não pode
mos deixar de manifestar uma certa dose de insegu
rança e de receio, pois trata-se na verdade, de colo
car ao cesso público, seja ao capitaVempresas na
cionais, seja ao capitaVempresas internacionais, o 
património da humanidade que é a Floresta Amazõ
nica. 

A preocupação que manifesto, Senhor Presi
dente, não expressa uma posição radical quanto à 
criação de novas concepções, de novas oportunida
des de geração de empregos, de-geraÇão de ren-da 
e de aumento da arrecadação de tributos, com a uti
lização dos generosos recursos florestais, disponí
veis na Amazônia. 

Não é demais reforçar a expressividade da 
Amazônia no total da área das Florestas Nacionais. 
A maior Floresta Nacional, é a de Roraima, criada 
pelo Decreto N2 97.545/89, com uma área de 
2.664.685 hectares; a Floresta Nacional do Amazo
nas, criada pelo Decreto N° 97.546/89, possuí uma 
área de 1.573.100 hectares, e a Floresta Nacional 

ae fefé;no t=stado do -Amazonas, criada pelo De- -
creto No 97.629/89, possui uma área de 1.020.000 
hectares. 

As três maiores Florestas Nacionais citadas to
talizam umaáreã-de 5.257.785 hectares, o que cor
responde a 41,7% do total da área de todas as Fio-
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restas Nacionais do Brasil. A magnitude dessas 
áreas, sua localização em áreas de fronteiras ou 
áreas lindeiras com preocupantes problemas. como 
o do narcotráfico, levam-nos a ressaltar o fato de 
que a introdução da a introdução da nova figura do 
• Acesso privado às Florestas Públicas" poderá signi
ficar uma tomada de posição criativa, não nos es
queçamos de reconhecer, mas levam-nos, também, 
a todos nós Senadores, a refletir, estudar, e decidir 
buscando o conhecimento de causa, e o equihbrio, 
sempre adotados nas decisões desta Casa. 

Ao manifestarmos a insegurança, e até o re
ceio que extemamos, não é difícil lembrar como são 
limitados os recursos de que dispõem o Ministério 
do Meio Ambiente, e o lbama. Referimo-nos aos re
cursos técnico-científicos, aos recursos de equipa
mentos, de modema e sofisticada tecnologia de ras
treamento/monitoração, assim como aos recursos 
humanos, principalmente ao indispensável pessoal 
de vigilância florestal tão sacrificado pelos baixos sa
lários e pelas condições insatisfatórias de trabalho. 
Referimo-nos, por último a pobreza dos recursos or
çamentário/financeiros de que dispõem, o Ministério 
do Meio Ambiente e o lbama. 

Não é demais, Senhor Presidente, reavivar o 
conhecimento dos Senhores Senadores, quanto ao 
fato de que a política de criação de Florestas Nacio
nais data de 1946, quando foi criada a Floresta Na
cional do Araripe-Apodi, no Ceará, localizada em 
área de tensão ecológica. No período de 1950 a 
1959, não foram criadas Florestas Nacionais. Entre 
1960 e 1969, foram criadas onze (11) Florestas Na
cionais. Entre 1970 e 1979, apenas uma (1) Flona 
foi criada. 

No período mais recente, entre 1980 e 1989, 
foram criadas quinze (15) Florestas Nacionais, nos 
Governos do General João Batista Figueiredo e Se
nador José Samey. A partir de 1990 até nossos 
dias, foram criadas mais onze (11) Florestas Nacio
nais. 

É fácil de entender. e até louvar, a mudança 
pela qual vem passando a política ambientalista bra
sileira. Ê que a exploração de forma sustentável dos 
recursos naturais e a ocupação ordenada das flores
tas tropicais, deixaram de ser uma o a preocupação 
exclusiva de pesquisadores, ecologistas e estudio
sos da natureza. Muito pelo contrários tais proble
mas tomaram-se uma preocupação de amplitude 
mundial, graças à urgência das soluções que elas 
requerem. 

Todos assistimos, o verdadeiro festival que foi 
a realização da RIO 92, com a participação de repre-

sentantes de mais 150_ países, e milhares de am
bientalistas, das mais diversas vertentes, de todo o 
mundo. Por ocasião da RIO 92, foram criados cinco 
documentos: Agenda 21, Convenção da Biodiversi
dade, convenção sobre mudanças climáticas, decla
ração de princípios sobre florestas e declaração do 
Rio de Janeiro.-

Mais recentemente, no período 13 a 19 de 
março de 1997, Senhor Presidente, ocorreu a cele
bração da RIO + 5, que foi uma espécie de avalia
ção -dos acordos criados pela conferência ambiental 
RI0-92. O Brasil estará em uma posição desconfor
tável por não ter cumprido regras básicas sugeridas 
há cinco anos. 

Apesar de ter sido a sede do Encontro, o País 
não criou sua Agenda 21 (a lista de metas necessá
rias para evitar o esgotamento de recursos naturais) 
nem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Sus
tentável, dois capítulos da tarefa "para casa" reco
mendada aos Chefes de Estado durante a RI0-92. 

Somente às vésperas da RIO + 5, o Governo 
anunciou a criação de uma câmara interrninisterial 
para tratar do assunto. 

De tudo o que se escreveu, foi divulgado, fica
ram marcados em nossa mente, "Os 18 Mandamen
tos do Planeta", que tem a abertura que nos permiti
mos reproduzir: 

"Respeitar a Terra e toda a vida. A Terra, toda 
a forma de vida e todos os seres vivos possuem um 
valor intrínseco e têm direito ao respeito, sem levar 
em conta seu valor utilitário para a humanidar!e". 

Antes, contudo, de passarmos a discutir a figu
ra da Floresta Nacional do Jamari, permitiríamo-nos 
Ta.ieT uma solfc:ffaçao ao Sr~ Presidente do fbama, 
Dr. Eduardo Martins. Apreciaríamos receber um re
latório-síntese da situação atual da Floresta Nacio
nal do Araripe-Apodi, com circunstanciada deseiição 
dos recursos de que dispõe, da sua operação, em 
suma, de quais foram as contribuições que trouxe à 
sociedade cearense, e quais melhorias oportunizou 
ao sofrido povo nordestino. 

Essa floresta comemorou no ano passado, o 
seu Cinqüentenário, criada que foi em 1946. 

Já a Floresta Nacional do Jamari, situada no 
Estado de Rondônia, foi criada pelo Decreto N• 
90.224/84, possuindo uma área de ~· 5.000 hecta
res. Após o anúncio feito pelo Presidente Eduardo 
Martins, em reunião da Comissão de Desenvolvi
mento da Amazônia, do Senado Federal, propalou
se que ela seria uma das quatro Florestas Nacio
nais, a serem colocadas ao acesso privado, duram.: 
o ano de 1997. 
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Essa floresta está situada a 90 quilómetros da 
capital do Estado, Porto Velho. Em termos de aces
sibilidade, é das mais privilegiadas Florestas da re
gião Norte, pois está próxima ao eixo da Rodovia 
BR-364, que interliga Porto Velho a Cuiabá, a ela 
tendo acesso uma rica malha viária, que proporciona 
tráfego permanente. 

A taxa de desmatamento na região circunvizi
nha à Floresta Nacional do Jamari é extremamente 
alta, devido aos projetes agropecuários implantados 
na área de influência da rodovia BR-364, às ativida
des de exploração mineral (lavra de cassiterita, mi
nério de estanho), e ao surgimento de centros urba
nos, como Ariquemes, a terceira cidade em volume 
populacional (68.474 habitantes na contagem popu
lacional do lbge, 1996). 

A área da Flona do Jamari, é de 215 mil hecta
res, dos quais 90% estão cobertos por Floresta Tro
pical Aberta. O inventário florestal feito por ocasião 
da criação da Floresta constatou espécies florestais 
de alto valor comercial para a exploração da madei
ra, como por exemplo, a sucupira, o jatobá, o roxi· 
nho, o angelim. A exploração do palmito é viável 
pela ocorrência abundante de palmeiras e se consti· 
tui em produto não- madeireiro de alta aceitação no 
mercado. 

A Flona do Jamari é rica em minérios, sendo 
que desde o inicio da década de 70 a mineração Ja· 
cundá, empresa do grupo Cesbra, integrante da 
transnacional Brascan (do Canadá), vem explorando 
cassiterita, nas extensas áreas mineralizadas. Estas 
atividades têm criado vastas áreas degradadas, cer
ca de 8.500 hectares, que vêm sendo recuperadas 
natural e/ou artificialmente. 

Para o beneficiamento do minério extraído, fo
ram construídas extensas represas. A área ocupada 
pelas represas somam mais de 3.500 hectares, 
apresentando grande potencial para a piscicultura, 
mantendo uma fauna específica de regiões lacus
tres. 

Foram construídos cerca de 240 quilômetros 
de estradas de penetração/escoamento, no interior 
da Flona do Jamari. As estradas gozam de perfeito 
estado de manutenção, com rede elétrica ao longo 
de quase todas elas. 

A infra-estrutuia predial, construída para apoiar 
a exploração mineral da Mineração Jacundá, é res
peitável. Foram construídas vilas residenciais, em al
venaria, com suprimento de água tratada e encana
da, rede de esgoto, energia elétrica, hospital, esco
las, restaurante e demais serviços básicos de uma 
cidade. 

Durante os mais de vinte anos de exploração 
mineral na área, a empresa construiu três vilas com 
as características citadas. A vila chamada de 'Santa 
Maria', com mais de 100 residências, já foi comple
tamente destruída, devido ao abandono e à retirada 
do material. As outras duas vilas, conhecidas como 
'Village" e "Santa Bárbara', atualmente em funciona
mento, contam com mais de 180 casas, com dois e 
três quartos, contruídas em alvenaria, bem como 
alojamento para oitenta pessoas, galpões, restau
rantes. 

Como infra-estrutura sub-utilizada, pode-se ci
tar, o hospital, o colégio, os refeitórios, os alojamen
tos, a oficina mecânica e eletrônica e a usina termo
elétrica. 

Além da Empresa Jacundá, do grupo Cesbra, 
uma ou1ra empresa mineradora, deRominada Mine
ração Oriente Novo, distante cerca de cincoenta qui
lômetros da primeira, explora minério de estanho 
(Cassiterita) na área da Flona Jamarí. Possui uma 
vila, que apesar de menor em número de residên
cias e com infra-estrutura mais pobre, encontra-se 
também sub-utilizada. Segundo informações do Su
perintendente da Mineração Oriente Novo, a preços 
atuais seriam necessários mais de U$80 milhões 
para montar a mesma infra-estrutura. 

Verifica-se que a Floresta Nacional do Jamari, 
possui uma grande riqueza de recursos naturais, re
presas, rios, com áreas de interesse científico e uma 
excelente infra-estrutura, que a diferencia das de
mais Flonas e a toma privilegiada na Região Norte. 

Um outro detalhe a evidenciar, é que a Flona 
Jamari, com acesso rodoviário secundário, interliga
do à BR-364 asfaltada, posiciona-se próxima aos 
maiores polos madeireiros do Estado de Rondônia: 
Ariquemes (distante 30 km), Jaru (distante 80 km) e 
Ji Paraná (200 km). 

Poderia tomar-se ser uma solução parcial para 
o suprimento de madeira para as médias e grandes 
empresas madeireiras locais, que hoje têm na ma
deira originária das atividades agropecuárias (nota
damente o pequeno produtor, que pratica a agricul
tura migratória) a sua grande fonte supridora. 

O lbama já idealizou, há algum tempo, a im
plantação de um Centro de Pesquisa e Treinamento 
em Manejo dos Recursos Naturais Renováveis do 
Jamari. 

O Centro de Pesquisa do Jamari estaria volta
do para as pesquisas básicas e aplicadas sobre o 
manejo dos recursos naturais, recuperação de áreas 
degradadas por atividade de mineração e agrope
cuária. Em decorrência da riqueza da infra-estrutura 
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e do apoio logístico já existente, a demanda de re
cursos para implantação do Centro de Pesquisa 
será mínima. Os principais gastos incidirão sobre a 
recuperação e adaptação das residências e demais 
infra-estruturas necessárias. 

Anteriormente, já houve entendimentos entre o 
Superintendente da Cesbra, Sr. José Pierre Matias, 
e o lbama e há possibilidade da concessão de uso 
ao lbama, das residências, alojamentos, galpões. A 
utilização do hospital, colégio, refeitórios, oficinas, 
central termo-elétrica e outras estruturas de apoio, 
também poderão ser utilizadas mediante acordo. 

É importante referir que o Centro de Pesquisa 
do Jamari objetivará promover pesquisas com vistas 
ao Manejo dos Recursos Naturais na Amazônia, 
bem como treinamento e educação ambiental. A 
concepção para a criação do Centro de Pesquisa do 
Jamari prevê que este venha a contar com um qua
dro funcional pequeno, com flexibilidade administra
tiva e financeira, aberto a trabalho em parceria com 
Universidades, Instituições de Pesquisa, Empresas 
Privadas e Organizações ou Instituições Internacio
nais. 

As populações do entorno da Floresta Nacional 
do Jamari, bem como os produtores rurais da região 
serão considerados como um dos principais alvos 
dos trabalhos. 

Muito obrigado ! 
O SR. PRESIDENTE {Canos Patrocínio) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando que amanhã haverá 
sessão deliberativa ordinária, anteriormente desig
nada, às 14h30min, com a seguinte: 

Item único 

ORDEM DO DIA 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 64, DE 1995 

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n2 64, de 
1995, de iniciativa do Senador Osmar Dias e outros 
senhores Senadores, que dá nova redação ao inciso 
XXIX do art. 72 e revoga o art. 233 da Constituição 
Federal (iguala o prazo prescricional d"!S ações tra
balhistas para trabalhadores urbanos e rurais), tendo 

Parecer favorável, sob n• 542, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, venci
dos os Senadores José Eduardo Outra, Pedro Si
mon e Antônio Canos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h50min.) 

32• Sessão não dellberativa 
realizada em 4 de abril de 1997 

(Publicada no DSF, de 5 de abril de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário da ata, no item 1.2.1 - Oficio do 
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, 

Onde se lê: 
N• 59, de 2 do corrente, encaminhando ao Sena

do Federal Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n• 318, de 1991-Complementar(n°142/92-
Complementar, naquela Casa), de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, que determina os casos em que for
ças estrangeiras posssam transitar pelo território na
cional ou nele permanecer temporariamente 

Leia-se: 
NO 59/97, de 2 do corrente, encaminhando ao 

Senado Federal Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n" 318, de 1991-Complementar (n2 

142/92-Complementar, naquela Casa), de autoria do 
Senador Mallrício Corrêa, que determina os casos em 
que forças estrangeiras posSam transitar pelo temtório 
nacional ou nele permanecer temporariamente. 

À página n2 07106, 2• coluna, imediatamente 
após o encerramento da sessão, 

Onde se lê: 

{*}ATAS DA COMISSÃO 

leia-se: 

(*)ATAS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 
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Ata da 341!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 8 de abril de 1997 

3.!! Sessão Legislativa Ordinária, da SQ!!. Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Júnia Marise 

Bel/o Parga, José lgnácio Ferreira, Levy Dias, Sergio Machado e Ademir Andrade 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - An
tonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valada
res- Artur da Tavola- Bello Parga- Benedita da 
Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitã
cio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião 
Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena -
lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres 
- João França - João Rocha - Joel de Hollanda 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agri-
pino - José Alves - José Bianco - José Eduardo 
- José Eduardo Outra - José Fogaça - José lg
nácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Sar
ney- José Serra - Júnia Marise - Lauro Campos 
- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Por
tella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
S•Jassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias- Pedro Simon - Ramez Tebet- Re
gina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucã - Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha - Sergio Machado - Teotônio Vilela Filho 
- Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck 
Ornei as. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 77.Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERE'S 

PARECER N°109, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos So
ciais sobre o Projeto e Lei da Câmara 
n• 25, de 1996 (n• 3.729/93, na Casa de 
origem) que "Altera o art. 1• da Lei n• 
8.278, de 20 de dezembro de 1991, que 
"Dispõe sobre a concessão do benefí
cio de seguro-desemprego a pescado
res artesanais durante os períodos de 
defeso". 

Relator: Senador Bello Parga 

É submetido à análise desta Comissão de As
suntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara n2 25, de 
1996 que tem por finalidade, ao dar nova redação 
ao art. 12 da Lei do Senado n• 8.287, de 20 de de
zembro de 1991, permitir que o pescador arte!>anal 
continue fazendo jus ao seguro-desemprego, ainda 
que exerça sua atividade com o eventual auxílio de 
terceiros, desde que estes prestem apenas colabo
ração ocasional, sem subordinação e sem remune
ração. 

2. Ao justificar sua iniciativa, o autor da propo
sição alega: 

·o presente projeto visa à compatibi
lização do texto da Lei n" 8.287/91, que 
"dispõe sobre a concessão do benefício do 
seguro-desemprego a pescadores artesa
nais durante os períodos de defeso•, com 
o disposto na Lei n• 8.212191 (Plano de 
Custeio da Previdência Social), que, de 
forma mais vantajosa para o pescador em 
questão, o classifica como •segurado es
pecial." 

"Assim, no caput do art. 12 , é propos
ta substituição da expressão "sem contra
tação de terceiros• por "com ou sem auxí
lio eventual de terceiros", compatibilizando 
este dispositivo com a definição constante 
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do inciso VIl, do art. 12, da Lei n° 8.212/91, 
in verbis: 

"VIl - como segurado especial: o pro
dutor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e 
o assemelhado, que exerçam essas ativida
des individualmente ou em regime de eco
nomia familiar, ainda que com o auxílio 
eventual de terceiros, bem corno de seus 
respectivos cônjuges ou companheiros e fi
lhos maiores de 14 anos ou a eles equipara
dos, desde que trabalhem, comprovadamen
te, com o grupo familiar respectivo." 

3. Efetivamente, é de todo procedente a com
patibilização que o autor da proposição pretende, 
uma vez que a legislação pertinente à Previdência 
Social, ao definir o regime de economia familiar, es
tabelece ser esta uma atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à própria 
subsistência, mesmo com o auxílio eventual de tere 
ceiros. Por outro lado, a Lei n° 8.287/91, que trata do 
seguro-desemprego dessa categoria de trabalhado
res, define esse tipo de regime de economia com 
terminologia distinta, ou seja, vedando a contratação 
de terceiros, sem fazer, porém, qualquer referência 
à possibilidade de eventual colaboração de outras 
pessoas. A falta de sintonia entre os referidos diplo
mas legais tem suscitado sérias dúvidas quanto à 
sua aplicação e, em decorrência disso, causando 
prejuízos aos interessados. 

4. Em verdade, o projeto aperfeiçoa o dispo
sitivo legal, pois permitirá que o pescador artesa
nal possa contar com o eventual auxílio de tercei
ros, sem que com isto corra o risco de perder o di
reito ao seguro-desemprego, durante o período de 
defeso. 

5. Assinale-se, por derradeiro, que, a fim de ca
racterizar com nitidez o real significado de "auxílio 
eventual de terceiros", o projeto se preocupa em de
fini-lo como "colaboração mútua ocasionalmente 
prestada, sem subordinação e sem remuneração", 
afastando, desse modo, qualquer conotação de con
tratação que a Lei n° 8.287/91, sabiamente, vedou. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n° 25, de 1996. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. -Ade
mir Andrade, Presidente - Bello Parga, Relator -
C&rlos Bezerra - Jonas Pinheiro - Nabor Júnior -
João França - Waldeck Omelas - Valmir Campe
lo - Mauro Miranda - Casildo Maldaner - Osmar 
Dias - Marina Silva - Romero Jucá - Leomar 
Quintanilha - Lúdlo Coelho. 

PARECER N<~110, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Requeri· 
menta n2 1.058, de 1996, de autoria do Se
nador Eduardo Suplicy que solicita, "nos 
termos regimentais, seja manifestado a 
Sua Excelência, o Senhor Boutros Bou
tros-Ghali, Secretário-Geral da Organiza
ção das Nações Unidas, voto de aplauso 
pelas iniciativas promovidas, no curso de 
sua gestão, no sentido de garantir a auto
determinação do Timor Leste e do Povo 
Maubere, bem assim de solidariedade a 

· Sua Excelência para perseverar em seus 
esforços, a fim de que sejam observadas 
as deliberações da ONU concernentes à 
independência do território do Timor 
Oriental e da nação timorense•. 

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

Relator: Senador Joel de Hollanda 
De conformidade com o art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, o ilustre Senador Eduar
do Suplicy requer,. voto de aplauso a Sua. Excelên
cia, o Senhor Boi.rtros -Bo-utros-GhaiÇS-ecretário-Ge
ral da Organização das Nações Unidas, pelas inicia
tivas que tem promovido com vistas a garantir auto
determinação do Timor Leste e do Povo Maubere. 

Na justificação de seu requerimento enumera o 
autor várias Resoluções da Assembléia Geral e do 
Conselho de Segurança da ONU que, incansavel
mente, têm reafirmado o direito à autodeterminação 
do Timor Leste e a necessidade de que a Indonésia 
desocupe a região que mantém, ilicitamente, sob 
seu controle, desde 1975. 

Acrescente-se a isso o fato também relevante, 
e ocorrido durante o mandato do referido Secretário
Geral, de que, em acórdão de 1995, mais, que o 
princípio da autodeterminação dos povos tem um 
caráter erga ommes e é um dos imperativos essen
ciais do direito internacional contemporâneo. 

A atuação do Senhor Boutros Boutros-Ghali, 
como mediador entre Portugal e Indonésia para que 
uma solução justa fosse encontrada para o Timor 
Leste mostrou-se firme e resoluta, embora sejam 
ainda tímidos os seus resultados concretos. 

Importa assinalar, ademais, que esta Comissão 
acolheu, recentemente, requerimento de conteúdo 
semelhante ao da presente proposição, apresentado 
pelos nobres Senadores Benedita da Silva e Pedro 
Simon, para a qual tive a honra de oferecer parecer 
favorável. 

O Senado Federal tem o dever de extemar sua 
posição favorável ao povo timorense e o fato de 
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aplaudir a atuação de Bouuos-Ghali em seu favor é 
uma maneira correta de fazê-lo. 

Aprovo inteiramente a iniciativa do ilustre Se
nador Eduardo Suplicy, que nos dá a oportunidade 
de tomar partido sobre atual e palpitante questão de 
relações internacionais, ao mesmo tempo em que 
manifesto o desejo de ver este voto de aplauso 
transmitido ao ex-Secretário-Geral da ONU, por in
termédio de seu substituto, o Senhor Kofi Annan, a 
quem auguro uma gestão igualmente favorável à 
causa do Timor Leste. 

Sala da Comissão, 1° de abril de 1997.- José 
Samey, Presidente- Joel de Hollanda, Relator
Bernardo Cabral - Humberto Lucena - José 
Bianco - Emília Fernandes - Bello Parga - R~ 
meu Tuma - José Alves - Casildo Maldaner - Ab
dias Nascimento- Carlos Wilson. 

PARECER N2111, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos, sobre a Mensagem n2 58, de 1997, do 
Senhor Presidente da República subme
tendo à apreciação do Senado Federal o 
nome do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
para exercer o cargo de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Ec~ 
nômica-CADE. 

A Comissão de Assuntos Econômicos, em vo
tação secreta realizada em 8 de abril de 1997, apre
ciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador 
Coutinho Jorge sobre a Mensagem n• 58, de 1997, 
opina pela apuração da indicação do Senhor Paulo 
Dyrceu Pinheiro, para exercer o cargo de Conselhei
ro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
- CADE, por 15 votos favoráveis, nenhum contrá
rio(s) e 2 (duas) abstenções. 

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.- José 
Serra - Presidente, Onofre Quinan, Relator - Ramez 
Tebet- Levy Vera- Jonas Pinheiro- Carlos Bezer
ra - Fernando Bezerra - Gerson Camata - Vilson 
Kleinübing - Bello Parga - Ney Suassuna - Teotô
nio Vilela Filho - Freitas Neto - Waldeck Omelas -
Lauro campos- Eduardo Suplicy - Beni Veras. 

RELATÓRIO N2 DE 1997 

Relator: Senador Onofre Quinan 
Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea f, da 

Constituição Federal, combinado com o disposto no 
art. 42 da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, o 
Senhor Presidente da República submete à aprova
ção do Senado Federal o nome do Senhor Paulo 
Dyrceu Pinheiro, para exercer, em recondução, o 

cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica- CADE. 

Os referidos dispositivos conferem competên
cia privativa ao Senado Federal para, após argüição 
pública, aprovar previamente, por voto secreto, a es
colha de Conselheiros do Conselho de Defesa Eco
nômica, dentre brasileiros de ilibada reputação e no
tório saber jurídico. 

O curriculum vittae anexo à Mensagem Presi
dencial evidencia que o Senhor Paulo Dyrceu Pi
nheiro possui fonnação acadêmica e "': .;,eriêrria 
profissional compatíveis com o cargo para o qual é 
indicado. 

Ministro de 11 Classe, Quadro Especial, da car
reira de Diplomata, o Senhor Paulo byrceu Pinheiro 
foi nomeado em abril de 1996 para completar man
dato de Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica, tendo entrado em exercício em 
10 de junho de 1996. 

Relativamente a sua experiência profissional, 
cumpre ressaltar as relevantes funções públicas que 
exerceu como Diplomata, no País e no exterior. De
sempenhou importantes funções na Secretaria de 
Estado, cabendo destacar a Chefia da Divisão da 
Alalc e da Divisão de Produtos de Base do MRE. 

Essas funções e cargos exercidos, evidenciados 
em seu currículo, que se encontra à disposição dos 
eminentes integrantes deste Colegiada, revelam o ní
vel de qualificação profissional e formação acadêmica 
do indicado, ficando, assim, esta Comissão de assun
tos Econômicos em condições de deliberar sobre a in
dicação do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro para exer
cer, em recondução, o cargo de Conselheiro do Con
selho Administrativo de Defesa Econômica- CADE. 

Sala das Comissões, 8 de abril1997.- Onofre 
Quinan, Presidente- José Serra, Relator. 

PARECER Mi' 111-A, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos, sobre a Mensagem n2 58, de 1997, do 
Senhor Presidente da República subme
tendo à apreciação do Senado Federal o 
nome do Senhor Arthur Barrionuevo FI
lho, para exercer o cargo de Conselheiro 
do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica- CADE. 

A Comissão e Assuntos Econômicos, em vota
ção secreta realizada em 8 de abril de 1997, apre
ciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador 
Coutinho Jorge sobre Mensagem n2 58, de 1997, 
opina pela aprovação da indicação do Senhor Arthur 
Barrionuevo Filho, para exercer o cargo de Conse-



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

lheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econô
mica - CADE. por 15 votos favoráveis, nenhum con
trário(s) e 2(duas) abstenções. 

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997. -
José Serra- Presidente, Ramez Tebet- Levy Dias 
- Jonas Pinheiro - Carlos Bezerra - Fernando 
Bezerra - Gerson Camata - Levy Dias - Bello 
Parga - Ney Suassuna - Onofre Quinan, Relator
Teotõnio Vilela Filho - Freitas Neto - Waldeck 
Omellas - Lauro Campos - Eduardo Suplicy -
Beni Veras. 

Relatório 

Relator: Senador Oilofre Quinan 

Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea f, da 
Constituição Federal, combinado com o dispostono 
art. 42 da Lei n2 8.884, de 11 de junho de 1994, o 
Senhor Presidente da República submete à aprova
ção do Senado Federal o nome do Senhor Arthur 
Barrionuevo Rlho para exercer o cargo de Conse
lheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econõ
mica-CADE. 

Os referidos dispositivos conferem competên
cia privativa ao Senado Federal para, após argüição 
pública, aprovar previamente, por voto secreto, a es
colha de Consellieiros do Conselho de Defesa Eco
nômica, dentre brasileiros de ilibada reputação e no
tório saber jurídico. 

O Currlculum vitae anexo à Mensagem Presi
dencial evidencia que o Senhor Arthur Barrionuevo 
Filho possui formação acadêmica e experiência pro
fissional compatíveis com o cargo para o qual é indi
cado. 

Bacharel em Ciência Económicas pela Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul, o Senhor Art
hur Barrionuevo Rlho tem doutorado em economia 
pela FIPE/Universidade de São Paulo, onde douto
rado em economia pela FIPEIUniversidade de São 
Paulo, onde desenvolveu a Tese intitulada "A Aber
tura Comercial no Brasil: A Economia Politica da 
Mudança de Estratégia de Desenvolvimento. • 

Exerceu atividades acadêmicas como profes
sor no Departamento de Economia na EAESP -
FGV e na Faculdade de Economia e Administração 
da PUC/SP. Realizou, ainda, vários estudos relacio
nados a aspectos.setoriais da indústria brasileira. 

Relativamente a sua experiência profissional, 
além da já mencionada atividade acadêmica, cum
pre ressaltar as relevantes funções que exerceu nas 
áreas pública e privada. Desempenhou atividades 
de assessoramento à Secretaria Especial de Assun
tos Econômicos do Ministério da Fazenda e à Secre-

taria Municipal de Planejamento de São Paulo. No 
setor privado, foi Diretor de Planejamento e Estudos 
Econômicos da Associação Brasileira para o Desen
volvimento das Indústrias de Base e Consultor para 
Análise Econômico-Rnanceira e de Mercado para 
empresas como Arthur Uttle, Technomic, dentre ou
tras funções e atividades importantes. 

Essas funções e cargos exercidos, evidenciado 
em seu currículo, que se encontra à disposição dos 
eminentes integrantes deste Colegiada, revelam o 
nível de qualificação profissional e fonnação acadê
mica do indicado, ficando, assim esta, Comissão de 
Assuntos Econômicos em condições de deliberar so
bre a indicação do Senhor Arthur Barrionuevo Rlho 
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Económica - CADE. 

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997. -
José Serra, Presidente- Onofre Quinan, Relator. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia .. Marise)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que 
serão lidos pelo Sr. 12 secretário em exercício, Se
nador Ney Suassuna. 

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

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NV 56, DE 1997 

Dispõe sobre instrumentos de politi
ca urbana, nos termos do§ 42 do art. 182 
da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Compete aos municípios exigir do pro

prietário de solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, que promova seu adequa
do aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
11 - imposto sobre a propriedade predial e terri

torial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação. 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste 

artigo considera-se: 
I - solo urbano não edificado aquele onde não 

haja construção; 
11 - solo urbano subutilizado aquele cujo apro

veitamento não atenda aos requisitos mfnimos de 
ocupação indicados no plano diretor; 

III - solo uitiano 11ão ufffizaâó-aquele que não 
seja objeto de qualquer tipo de aproveitamento ou 
ocupação. 

Art. 22 A aplicação das medidas previstas no 
artigo anterior dependerá de lei municipal especffica, 
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que definirá, em consonância com o plano diretor do 
município: 

I - áreas onde o poder público exigirá adequa
do aproveitamento do terreno, segundo prioridades 
de ocupação; 

11 - limites e confrontações das áreas selecio
nadas; 

III - destinação, tipologia da edificação e índi
ces mínimos de ocupação indicados para ·cada área; 

IV - condições e prazos em que serão sucessi
vamente adotadas as medidas de que trata o art. 12 
desta Lei; 

V - progressividade com que eventualmente 
incidirá o imposto sobre a propriedade predial e terri
torial urbana; 

VI - casos em que, exclusivamente por razões 
de interesse público ou social, não se aplicam as 
medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Na definição da progressivida
de a que se refere o inciso V deste artigo adotar-se
á como alíquota máxima dez por cento do valor do 
imóvel. 

Art. 32 O poder público notificará o proprietário 
do imóvel sobre obrigação de parcelar ou edificar, 
informando-o quanto a prazos e procedimento a ser 
adotado no•caso do não-cumprimento da exigência, 
nos termos da lei municipal prevista no art. 22 

§ 12 Se não localizado o proprietário, a notifica
ção mencionada no caput será publicada em diário 
oficial e em jornal local ou regional de grande circu
lação, por três dias consecutivos. 

§ 2° A alienação do imóvel após a notificação 
não interrompe a contagem dos prazos aludidos no 
art. 22, inciso V. 

Art. 4° Na hipótese de desapropriação, aplicar
se-ão as disposições da Lei n2 4.132, de 10 de se
tembro de 1962, e, no que ela for omissa, o prescrito 
no Decreto-Lei n2 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Parágrafo único. A desapropriação será feita 
mediante pagamento em títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Fede
ral, com prazo de resgate de até dez anos, em par
celas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o va
lor real da indenização e os juros legais. 

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

Justificação 

A existência de terrenos ociosos nas áreas ur
banas é um dos problemas mais comuns enfrenta
dos pelos poderes públicos municipais, especial
mente nas grandes cidades. Esses terrenos freqüen
temente são mantidos vazios, por seus proprietários, 

para fins de especulação. Aguardam valorização de
corrente da melhoria da infra-estrutura e dos servi
ços de saneamento, eletricidade e transportes públi
cos, promovida pelo poder público local, bem como 
da escassez de terrenos criada com o adensamento 
da cidade. 

Resulta, tal atitude, em evidente disfunção da 
propriedade urbana, transformada, assim, em mero 
título negociável em mercado financeiro, quando sua 
finalidade precfpua é servir de suporte às atividades 
necessárias ao desenvolvimento da cidade a ao 
bem-estar de seus cidadãos. 

Sensíveis à questão, os constituintes introduzi
ram, na Carta de 1988, mecanismos com que os 
municípios possam efetivamente dirigir o desenvolvi
mento da cidade e exigir dos proprietários de imó
veis a observância aos interesses da coletividade, 
tendo por base o plano diretor. É o que estatui o art. 
182, § 42 da Carta Magna: 

"§ 42 É facultado ao poder público mu
nicipal, mediante lei específica para área in
cluída no plano diretor, exigir, nos termos da 
lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado 
que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de: 

1- parcelamento ou edificação compul
sórios; 

11 - imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana progressiVo no tempo; 

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

Não obstante os esforços dos constituintes, as 
autoridades municipais ainda não podem dispor ple
namente dos instrumentos previstos na Carta Mag
na, pois sua aplicação depende de regulamentação 
federal. 

A apresentação da presente proposição teve o 
propósito de suprir a carência de legislação federal 
E!, adicionalmente, de orientar as administrações mu
nicipais na elaboração de sua lei específica. Nesse 
sentido, formulou-se um projeto que define os ele
mentos essenciais a serem estabelecidos na lei e, 
ao mesmo tempo, assegura aos poderes públicos lo
cais flexibilidade para fixar seus próprios parâme
tros, tendo em vista as peculiaridades de cada co
munidade. 
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Em vista do exposto, solicitamos a colaboração 
dos nobres Parlamentares para aprovar o projeto 
que ora apresentamos. 

Sala das Sessões, 8 de abril de f997.- Sena
dor Roberto Freire. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO 11 
Da Política Urbana 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo poder público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo or
denar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
•••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••u••••••••••• 

§ 4° É facultado ao poder público municipal, 
mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietá
rio do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado que promova seu adequado aproveitamen
to, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
11 - imposto sobre a propriedade predial e terri

torial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante tí

tulos da dívida pública de emissão previamente aprova
da pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 
dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, as
segurados o valor real da indenização e os juros legais. 

LEI N2 4.132, DE 1 O DE SETEMBRO DE 1962 

Define os casos de desapropriação 
por interesse social e dispõe sobre sua 
aplicação 

LEI N° 6.513, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1977 

Dispõe sobre a criação de Áreas Es
peciais e de Locais de Interesse Turísti
co; sobre o inventário com finalidades tu
rísticas dos bens de valor cultural e natu
~al; acrescenta inciso ao art. 22 da Lei no 
;.132, de 10 de setembro de 1962; altera a 
redação e acrescenta dispositivo à Lei n° 
4.717, de 29 de junho de 1965; e dá ou
tras providênc-ias. 

DECRETQ-LEI N° 3.365 
DE 21 DE JUNHO DE 1941 

Dispõe sobre desapropriações por 
utilidade pública 

DECRETO NO ':?IJ277 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951 

Retifica o art. 1 t do Decreto nR 
30.113. de 29 de outubro de 1951. 

LEI N° 2.786, DE 21 DE MAIO DE 1956 

Altera a lei sobre desapropriação 
por utilidade pública. 

LEI N°4.686, DE21 DE JUNHO DE 1965 

Acrescenta parágrafo ao art. 26 do 
Decreto-Lei n2 3.365, de 21 de junho de 
1941 (Lei de Desapropriação por Utilida
de Pública). 

DECRETO-LEI N° 856 
DE 11 DE SETEMBRO DE 1969 

Acrescenta o § 3!1 ao artigo 22 do De
creto-Lei n2 3.365, de 21 de junho de 1941. 

LEI N° 6.071, DE 3 DE JULHO DE 197 4 

Aaapta ao Código de Procesao Civil 
_as leis que menciona, e dá outras provi
dências. 

LEI N° 6.306, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975 

Altera o § 22 do art. 26 do Decreto
Lei n2 3.365, de 21 de junho de 1941. 

••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••n•••••••••••••••••••• 

LEI N• 6.602, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978 

Altera a redação da alínea i do artigo 
SR do Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de junho 
de 1941, que dispõe sobre desapropria
ções por utilidade pública, e acrescenta 
parágrafos ao mesmo artigo. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 57, DE 1997 

Estende o benefício do seguro-de
semprego aos condenados egressos do 
sistema penitenciário e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ° São beneficiários do seguro-desempre· 

go previsto na Lei n2 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, os condenados egressos do sistema peniten
ciário, atendidas as disposições constantes desta lei. 

Art. 22 Terá direito à percepção do seguro-de
semprego o condenado egresso do sistema peniten
ciário que comprove: 

I - não manter qualquer vínculo empregatício, 
não estar em gozo de benefício previdenciário de 
prestação continuada, e não possuir renda própria 
de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e 
de sua família; 

11 - mediante certidão da autoridade competen
te, a regularidade de sua situação perante o Poder 
Judiciário; 

Parágrafo único. O atendimento aos requisitos 
previstos no inciso I será comprovado mediante utili
zação de todas as provas em direito admitidas. 

Art. 32 O benefício do seguro-desemprego será 
concedido por um período máximo de seis meses, 
contados a partir da data em que o egresso for posto 
em liberdade. 

§ 1° O valor do benefício será de dois salários
mínimos mensais 

§ 22 O pagamento do seguro-desemprego será 
suspenso se, durante o período de recebimento, o 
egresso passar a perceber renda capaz de atender 
à sua manutenção e de sua família, ficar comprova
da falsidade nas informações prestadas quando do 
requerimento, ocorrer fraude, morte, ou nova conde
nação, transitada em julgado, do beneficiário. 

Art. 42 Os responsáveis pela concessão informa
rão, mensalmente, ao juízo penal responsável pela 
execução da pena, a efetivação do pagamento e ou
tras alterações relevantes na fruição do benefício. 

Art. s• Sem prejuízo das demais sanções pe
nais cabíveis, a utilização ou fornecimento de atesta
do falso ou outra modalidade de fraude implicará: 

I - demissão do cargo que ocupa, se for servi
dor público o responsável; 

11 - vedação da conceção de novo benefício 
desta natureza, para o beneficiário, com devolução 
dos valores indevidamente recebidos. 

Art. 6" aplicam-se ao seguro-desemprego dos 
condenados egressos do sistema penitenciário, no 
que não colidirem com o disposto nesta Lei, os dis-

positivos da Lei n2 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
correndo à conta do Fundo de Amparo do Trabalha
dor-FATo pagamento desses benefícios. 

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ao Revogam-se as disposições em coritrário. 

Justificação 

As políticas públicas, dentro de uma visão de
mocrática voltada para o social, tendem para o esta
belecimento de garantias mínimas de renda para to
dos os cidadãos. Não fugindo à regra, também no 
Brasil desenvolveu-se o debate em tomo do assun
to. Há, nesse sentido, diversas iniciativas em trami
tação no Poder Legislativo. 

Entre as espécies de benefícios sociais capa
zes de estender a garantia de uma renda mínima a 
uma camada da população, pelo menos durante cer
to prazo, está o seguro.<Jesemprego. E é propug
nando pela utilização dessa modalidade de cobertu
ra e partindo de uma concepção ampla de segurida
de social, que estamos propondo a extensão desse 
benefício aos condenados egressos do sistema pe
nitenciário. 

De grande relevância entre os objetivos que 
orientam nossa proposição está a necessidade de 
recuperar o ex-presidiário, cuidando para que a per
da de renda em decorrência de sua condenação não 
acabe significando o retomo à criminalidade. E o 
melhor caminho, em nosso entendimento, para a 
readaptação e ressocialização, é o trabalho. Mas, 
para que se consiga cumprir com esta finalidade, no 
mais das vezes, os egressos precisam de cursos 
profissionalizantes para compatibilizar os conheci
mentos profissionais com as novas exigências do 
mercado de trabalho. 

A situação dos ex-presidiários é de inseguran
ça e, muitas vezes, de desesperanças. Cumprem a 
pena, mas encontram, no retomo ao convívio social, 
pouco apoio das instituições assistenciais e, confor
me afirmamos, novas exigências dos empregadores, 
em face das crescentes transformações no processo 
produtivo. 

Os resultados da ausência de acompanhamento 
eficaz dos ex-presidiários são largamente conhecidos: 
alto índice de reincidência; insuficiência da estrutura 
famfliar para reintroduzir o egresso no convívio social
mormente quando esse retoma para a família sem tra
zer acréscimos para a renda família - e fracasso no 
processo de recuperação, com a repetição dos custos 
sociais e econômicos daí decorrentes. 
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A extensão do seguro-desemprego, nos termos 
de nossa iniciativa, beneficiará aqueles que freqüen
tem regularmente cursos profissionalizantes e não 
venham a ser novamente condenados. Além de não 
possuírem outra fonte de renda, os egressos deve
rão comprovar a regularidade de sua situação pe
rante o judiciário. Dessa forma, estaremos oferecen
do um estímulo ao bom comportamento e inibindo a 
reincidência. 

O periodo de concessão, pela proposta, será 
de até seis meses. No geral, prevê-se a aplicação 
aos benefícios aqui previstos das normas que regem 
a concessão do seguro-desemprego para os demais 
trabalhadores. 

Considerados os argumentos que expusemos 
ao longo desta justificação, esperamos que este pro
jeto de lei possa merecer a aprovação desta Casa. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1997.- Sena
dor Emandes Amorim. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 7.996, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 

Regula o Programa do Seguro-De
semprego, o Abono Salarial, institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
e dá outras providências. 

Art. 11. Constituem recursos do FAT: 
I - o produto da arrecadação das contribuições 

devidas ao Pis e Pasep; 
11 - o produto dos encargos devidos pelos con

tribuintes, em decorrência da inobservância de suas 
obrigações; 

III - a correção monetária e os juros devidos 
pelo agente aplicador dos recursos do Fundo, bem 
como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o 
saldo dos repasses recebidos: 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa.) 

O SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os 
projetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -O Pro
jeto de Lei da Câmara n2 25, de 1996 {n2 3.729/93, 
na Casa de origem), cujo parecer foi lido anterior
mente, ficará perante a Mese, durante cinco dias 
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado com o 

art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Fe
deral. 

O SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Foi 
encaminhado à publicação parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional concluindo 
favoravelmente à aprovação do Requerimento n• 
1.058, de 1996, do Senador Eduardo Suplicy, solici
tando, nos termos regimentais, voto de aplauso ao 
Sr. Boutros Boutros-Ghali, Secretário-Geral da Or
ganização das Nações Unidas, pelas iniciativas 
promovidas, no curso de sua gestão, no sentido 
de garantir a autodeterminação do Timor Leste e 
do Povo Maubere. 

-~ ~A matéria figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão del'berativa, nos- termos do art. 222, § 2º, do 
Regimento Interno, mas terá que ser modificada, 
qualquer que seja a decisão, porque o Sr. Boutros
Ghali já não é mais o Secretário-Geral das Nações 
Unidas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu do Senador Carlos Wilson, Presi
dente da Associação Parlamentar de Turismo, rela
tório da participação da Delegação Brasileira do 
Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar de 
Turismo nos encontros programados pela Embaixa
da da República da Indonésia, atendendo a convite 
desse País, realizados em Jakarta, Bali e Timor Les
te, entre os dias 11 e 18 de dezembro de 1996, que 
teve como representante do Senado Federal o Se
nador Antônio Carlos Valadares. {Diversos n• 16, de 
1997). 

A matéria vai ao Arquivo. 

A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.507-16, adotada 
em 3 de abril de 1997 e publicada no dia 4 do mes
mo mês e ano, que "dispõe sobre medidas de forta
lecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá ou
tras proviâências". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Freitas Neto 
Romero Jucá 
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Jáder Barbalho 
Ney Suassuna 

Beni V eras 

PMDB 

Gilvam Borges 
Fernando Bezerra 

PSDB 

Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira LeomarQuintanilha 

Titulares 

Manoel Castro 
Luciano Pizzatto 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Raimundo Santos 
Ciro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

Gonzaga Mota 
Max Rosenmann 

Yeda Crusius 

Edinho Bez 
Hermes Parcianello 

PSDB 

Sflvio Torres 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PMN 

Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até 9-4-97- prazo para recebimento de emen

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

Até 18-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-5-97- prazo no Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.511-9, adotada 
em 3 de abril de 1997 e publicada no dia 4 domes
mo mês e ano, que "dá nova redação ao art. 44 da 
Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe 
sobre a proibição do incremento da conversão de 
áreas florestais em áreas agrícolas na região Norte 

e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras 
providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Odacir Soares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúdio Coelho 

Suplentes 

PFL 

Romero Jucá 
Jonas Pinheiro 

PMDB 

Gerson Camata 
Cartos Bezerra 

PSDB 

Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção José Eduardo 

DEPUTADOS 

Titulares 

Rogério Silva 
OsmirUma 

Suplentes 

PFL 

Mt.Jrilo Pinheiro .. 
Maria Valadão 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

João Thomé Mestrinho 
Mário Martins 

Celso Russomanno 

José Priante 
Confúcio Moura 

PSDB 

Luiz Fernando 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-4-97- designação da Comissão Mista 
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Dia 9-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até 9-4-97- prazo para recebimento de emen

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

Até 18-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-5-97 - prazo no Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Nacional 
a Medida Provisória n'l 1.523-6, adotada em 3 de abril 
de 1997 e publicada no dia 4 do mesmo mês e ano, que 
"altera ÕISIJOSitivos das Leis n'ls 8212 e 8213, arrbas 
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

RomeroJucá Bello Parga 
José Alves José Agripino 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Coutinho Jorge Artur da Távola 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

José Eduardo 

Titulares 

Roland lavigne 
Murilo Pinheiro 

PTB 

Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

lael Varella 
Luiz Moreira 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) 

Pedro Navais 
Colbert Martins 

Sebastião Madeira 

Ricardo Rique 
Pedro Yves. 

PSDB 

Ceci Cunha 

13toco (Pt!Pot!Pc do a> 

José Machado Neiva Moreira 

PTB 

Paulo Heslander Duílio Pisaneschi 

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

DiaS-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até9-4-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até18-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-5-97- prazo rio Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.524-6, adotada em 
3 de abril de 1997 e publicada no dia 4 do mesmo mês 
e ano, que "dispõe sobre a extinção de cargos no ânili
to da Adrnnistração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 511 do art. 22 da Resolução n<> 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Bianco 
Freitas Neto 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Agripino 
Bernardo Cabral 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitacio Cafeteira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Antônio Joaquim Araujo 
Magno Bacelar 

PFL 

Raimundo Santos 
Eliseu Moura 
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Bloco (PMDB/PSDIPSL) 

Roberto Valadão 
Teté Bezerra 

Danilo de Castro 

Neuto de Conto 
José Aldemir 

PSDB 

Edson Silva 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PSB 

Sérgio Guerra Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 8-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até9-4-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até18-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-5-97- prazo no Congresso Nacional 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n° 1.565-3, adota
da em 3 de abril de 1997 e publicada no dia 4 do 
mesmo mês e ano, que "altera a legislação que 
rege o Salário-Educação, e dá outras providên· 
cias·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Waldeck Omelas 
Francelina Pereira 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Artur da Távola 

Suplentes 

PFL 

José Bianco 
Romero Jucá 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

José Eduardo 

Titulares 

Cláudio Chaves 
EHon Rohnelt 

PTB 

Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Aldir Cabral 
Jairo Carneiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Maurício Requião ZA Gomes da Rocha 
Djalma de Almeida César Darcísio Perondi 

PSDB 

Octávio Elísio Alexandre Santos 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PL 

Expedito Júnior Welinton Fagundes 

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

Dia8-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 9-4-9 - instalação da Comissão Mista 
Até9-4-97· p~o para recebimento de emen-

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

Até18-4·97- prazo final da Comissão Mista 
Até 3·5-97- prazo no Congresso Nacional 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Há 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, 

por cessão do Senador Valmir Campelo. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - SrA Presidente, Sr's e 
-- Srs. -senadores, nao podeáiõsnos esquecer deque-;-

após a Segunda Guerra Mundial, o sistema capitalis-
ta inaugurou uma nova etapa acumulativa com a 
nova divisão internacional de poderes entre países. 

O mais importante nessa redefinição de tarefas 
entre os espaços económicos mundiais foi, sem dú
vida alguma, a perfeita integração entre a investiga
ção científica e o processo produtivo, até então sob 
a liderança do regime mercantil. 

Devemos dizer que essa reviravoHa nas relações 
políticas, industriais e de comércio, particularmente 
na geografia do chamado mundo ocidental, passou 
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a ser liderada absolutamente pelos Estados Unidos 
da América. 

Devemos dizer igualmente que esse novo 
modo de produção resultou em um desenvolvimento 
fantástico e abriu uma grande estrada que permitiu 
muito rapidamente o crescimento da microeletrônica 
e dos computadores. 

Enfim, ele revolucionou ainda mais e de manei
ra incrível a concorrência entre países e entre capi
tais, e alterou radicalmente a dinâmica entre os cha
mados países industriais e os países em desenvolvi
mento. 

Não resta a menor dúvida de que a acirrada 
concorrência mundial toma obrigatória a procura 
constante de um padrão cada vez melhor de produti
vidade por parte das diferentes sociedades. 

É uma mera questão de sobrevivência, e essa 
busca desenfreada é nítida, principalmente com as 
disputas constantes entre os Estados Unidos, Japão 
e Alemanha, países de primeira linha da terceira re
volução industrial, que travam uma verdadeira guer
ra nos fóruns internacionais pela liderança científica 
e tecnológica do mundo. 

Além deles, também em marcha acelerada, po
sicionam-se os chamados "Tigres Asiáticos", que 
desenvolvem um enorme esforço industrial para 
acompanhar os primeiros, destinando percentuais 
cada vez mais importantes de seus Produtos Brutos 
para a pesquisa científica e o desenvolvimento da 
técnica. 

A nova revolução industrial, ou, como queiram, 
a "terceira onda", exige, portanto, como já vimos, 
além da construção de um novo Estado, um novo 
padrão de produtividade que seja configurado pela 
combinação de ciência, tecnologia e pesados inves
timentos em pesquisa complexa. 

Esse novo mundo já está completamente aber
to diante de nós, comandado não mais pelo chama
do "Estado-Nação", mas sim pela eficiência, pela ra
pidez, pela sofisticação, pelo saber na sua forma 
mais competente. 

Um país que detenha uma elevada capacidade 
técnica pode facilmente derrubar fronteiras de ou
tros, invadir seus mercados, determinar os rumos de 
sua economia e a estabilidade ou não de suas insti
tuições, sem precisar utilizar a sua força bruta como 
medida de intimidação ou persUasãõ~ ---- ---

Além disso, esse novo poder é perfeitamente 
capaz de tomar obsoletas por completo as ativida
des produtivas dos menos desenvolvidos e impedir o 
seu acesso às novas tecnologias em virtude de me-

canismos invisíveis de decisão que manipulam de 
maneira sutil e eficiente. 

Dessa maneira, a mundialização dos mercados 
tomou os termos aluais da concorrência capitalista 
extremamente mais agressivos. 

As novas contradições que se formam e se 
avolumam no seio da chamada globalização da eco
nomia já mostram que a síntese do antagonismo so
ciopolítico não se dá mais somente entre o capital e 
o trabalho nos corredores das fábricas. É preciso 
perceber que ela se verifica também agora, e de ma-

- neira cada vez mais importante e determinante, no 
coração do fantástico desenvolvimento e reprodução 
do capital, em sua forma mais complexa, mais avan
çada e mais manipuladora. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apesar 
de todos os perigos e de todas as armadilhas da glo
balização, o Brasil precisa urgentemente preparar 
com mais dinamismo e com mais competência a sua 
integração definitiva nessa nova concepção. 

Não tenho dúvidas de que a primeira iniciativa 
está na construção rápida de um novo Estado, que 
seja ágil, moderno e competente para coordenar e 
regular as necessidades básicas da economia nacio
nal, mediar os conflitos e atenuar as contradições. 

Por outro lado, já está se transformando em 
uma ameaça o aumento constante do desemprego e 
das importações, que devem ser imediatamente 
controladas, principalmente as de supérfluos. Sem 

_fa!as_na_maQy_~nçªQ__çiQ_gi.Ja9JO_jnjtJsto_d!:! _distribl.li_
ção de renda e no desequilíbrio persistente das con
tas públicas. 

O passo seguinte a essas correções urgentes 
é o investimento importante no desenvolvimento 
científico, industrial e lec_f'lológico do País. A recons
trução rápida do sistema de saúde, a promoção do 
sistema educacional como um todo, a erradicação 
definitiva da miséria que nos envergonha. A recupe
ração imediata da infra-estrutura básica de estradas, 
portos, ferrovias e vias navegáveis - que está prati
camente destruída e que onera de maneira determi
nante o chamado custo Brasil. 

A solução definitiva para a questão da terra -
que emperra a definição de uma política agrícola 
realista e consistente e permite a formação de um 
grave .foco de instabilidade social -. enfim, um verda
deiro "projeto nacional de desenvolvimento" que ain-

- âa esta-- faltando ao BrasiL Mexem-se nas partes, 
mas não há uma coordenação como um todo. 

O Brasil moderno já entendeu que não pode 
mais conviver com o Brasil do passado, dominado 
por um Estado perdulário, clientelista, paternalista e 
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profundamente injusto, fruto de sucessivos pactos 
políticos que foram celebrados nas caladas das ma
drugadas pelas elites pouco ciosas dos seus deve
res e obrigações para com a Pátria. 

Acredito que o futuro do Brasil vai depender 
justamente do fortalecimento e do alargamento do 
seu mercado interno e da sua capacidade de gera
ção de empregos. 

Nesse sentido, toma-se igualmente fundamen
tal o fortalecimento das microempresas e das em
presas de pequeno e médio porte, que, no final, são 
as maiores empregadoras e as que mais dinamizam 
a economia. 

É preciso urgentemente adotar medidas mais 
abrangentes para o funcionamento desses atares 
económicos mediante, por exemplo, a diminuição da 
taxa de juros e o aumento das possibilidades-de 
acesso às linhas de crédito verdadeiramente atraen
tes. Até existem as linhas de crédito, mas a burocra
cia é tanta para se ter acesso a elas que, por exem
plo, no Banco do Nordeste, recentemente, toda uma 
linha de crédito não foi mexida por falta de tomador. 

Tenho certeza de que os resultados positivos 
de tal política se farão presentes quase que imedia
tamente, em benefício de todo o sistema económico. 
Novos empregos, melhor distribuição de renda, 
maior volume de arrecadação, elevação do padrão 
de vida, novos ganhos de produtividade e, conse
qüentemente, melhor qualidade, maior competitivi
dade, entre inúmeros outros dividendos, não são rec 
sultados impossíveis de serem conquistados a mé
dio prazo com a aplicação de uma boa política de 
desenvolvimento nacional. 

O que a maioria das forças produtivas deste 
País está a exigir é que se defina já uma política cla
ra de criação de empregos e que seja afastada de 
vez a possibilidade de ampliação do desemprego. 
Seria lamentável repetir aqui a situação da Argentina 
e da Europa Oriental. 

•o dinamismo do mercado interno, que 
durante meio século contribuiu para consoli
dar a unidade nacional, já não desempenha 
a função de motor do nosso desenvolvimen
to. Poderá sobreviver o Brasil como entida
de política se seus governantes a tudo so
brepõem a lógica da internacionalização 
económica? Estará sendo o Brasil transfor
mado em anacronismo histórico na ordem 
mundial emergente?" 

São perguntas sérias, Sr" Presidente, S~ e 
Srs. Senadores. Essa assertiva e esses questiona
mentos estão na capa do livro "Brasil: A Construção 

Interrompida", do eminente economista Celso Furta
do. E como diz o próprio autor, as páginas do seu li
vro, todas elas, refletem, em maior ou menor grau, o 
sentimento de angústia gerado pelas incertezas que 
pairam sobre o futuro do Brasil. 

Finalizando, gostaria de dizer que neste pro
nunciamento acompanho totalmente as preocupaçõ

-- -éS~do notável professor e espero que este Plenário 
também compartilhe desse debate histórico sobre a 
nova lógica dos mercados. 

O mundo está mudando, precisamos rapida
mente nos adaptar a ele, até para termos nosso es

-paÇoaõ sol. 
Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Conce-

do a palavra-ao Senador RomeroJuCá: (Pausa) -
Concedo a palavra ao Senador Levy Dias, por 

cessão do Senador Bello Parga. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo, 

por cessão do Senador Edison Lobão. (Pausa) 
Concedo a palavra à Senadora Benedita da 

Silva. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Abdias Nasci

mento. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé

res. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil já 
foi o país do ufanismo, do otimismo delirante, e ago
ra parece que saltou para o extremo oposto: é o pais 
do catastrofismo. A cada medida que se toma, apa
recem os profetas do caos, com prognósticos que 
nunca se realizam. 

Essas considerações, Sr" Presidente, me vêm 
a propósito de um artigo publicado pela imprensa, 
recentemente, do ex-Ministro Adib Jatene. Lembrava 
S. ExA, rejubilado, que, por ocasião da votação da 
CPMF, pelo Congresso, e mesmo depois, aquela 
Emenda Constitucional foi submetida a um bombar
deio de criticas, com previsões que, felizmente, não 
se realizaram. Ele cita três desses prognósticos er
rados- que o futuro mostrou que estavam errados. 

Em primeiro lugar, dizia-se que o tributo seria 
inflacionário. Economistas faziam cálculos, suposta
mente exatos, mostrando que, por se tratar de um 
tributo em cascata, viria a elevar os custos e a ace
lerar o processo inflacionário. 

Ora, Sr" Presidente, o tributo está sendo cobra
do desde final de janeiro deste ano; e, como vimos 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 321 

até aqui, a inflação do último bimestre foi inferior à 
de igual período do ano passado. Portanto, o prog
nóstico foi um tiro nágua. 

Em segundo lugar, dizia-se que a arrecadação 
seria muito inferior à prevista, uma vez que, em 
1994, quando esse tributo, com outro nome, foi insti
tuído, a arrecadação teria sido elevada devido à in
flação. 

Em 1997, numa conjuntura de relativa estabili
dade de preços, a arrecadação cairia substancial
mente. A arrecadação média tem sido superior a 
R$400 milhões, bem dentro das previsões da Recei
ta Federal. Portanto, esse sombrio prognóstico tam
bém não se realizou. 

Finalmente, Sr4 Presidente, Sr"s e Srs.-Sena~ 
dores, a terceira previsão: por incidir sobre os capi
tais estrangeiros, haveria uma fuga dos capitais es
peculativos do País, que, para escaparem à tributa
ção, deixariam de investir no Brasil. Estamos no ter
ceiro mês de vigência desse tributo e, como vimos, 
não houve fuga nenhuma de capitais. Todas as pre
visões, portanto, furadas, Sr4 Presidente. ·- · -

Mas ocorreu algo que nenhum desses profetas 
previu, um efeito que ninguém previu, nem mesmo 
os partidários da CPMF. Refiro-me, Sr" Presidente, 
ao aumento das disponibilidades bancárias para o 
setor agrícola, porque, em razão da transferência de 
recursos dos fundos de renda fixa para contas cor
rentes, aumentou a disponibilidade bancária obriga
toriamente destinada à agricultura, a tal ponto que o 
Banco do Brasil, por exemplo, mais do que dobrou 
suas aplicações. 

Portanto, felizmente, dizia o Dr. Jatene, rejubi
lado, repito, com toda razão, tudo aquilo que disse 
desse tributo não se realizou, e ninguém vem a pú
blico para fazer o mea-culpa. Nenhum dos profetas 
vem para confessar que errou - aliás, uma caracte
rística dos nossos vaticinadores. 

A mesma coisa aconteceu com o Plano Real. 
Quando instituído, em 1994 - todos se lembram -, 
diziam que era um plano eleitoreiro, apenas para ga
rantir a eleição do Senhor Fernando Henrique Car
doso e que até dezembro daquele ano, logo depois 
da eleição, a inflação estouraria outra vez. E até 
hoje a inflação não estourou e não vi nenhum des
ses ilustres economistas bater a mão no peito para 
confessar que errou. É típico do Brasil. Infelizmente 
é da nossa cultura, mas é lamentável que isso ocor
ra com pessoas que se presumia de alta responsabi
lidade, que deviam, como devem, uma satisfação à 
opinião pública que tentaram enganar. 

Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente. 

-A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conti
nuando a lista de oradores inscritos, concedo a pala
vra ao nobre Senador Osmar Dias. 

V. Ex& dispõe de 20 minutos. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr" 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda hoje, no 
noticiário da mannã, por Tritermedío do "Bom-dia 
Brasil", a TV Globo anunciou que há unia recupe
ração na venda de máquinas agrícolas em função 
da safra que está sendo colhida e deu o número 
de 20% de crescimento em março em relação a fe
vereiro. 

Sem nenhuma dúvida, há crescimento na ven
da de máquinas agrícolas, se compararmos o mês 
de março de 1997 com o mês de fevereiro domes
mo ano. No entanto, temos que fazer uma compara
ção diferente. Se tomarmos o bimestre de 1997 e o 
compararmos com o dos últimos quatro anos, vamos 
verificar que não dá para ter como referência o ano 
passado e nem o mês paSfiaQ(). Porg~Q_ano_ pas
sado foi o pior ano da história da agricultura brasilei
ra, sem nenhuma dúvida, e o reflexo disso é que o 
mercado de máquinas-a:cu5ou a menor venda da 
história da indústria de fabricantes de máquinas e 
equipamentos agrícolas. 

Em 1996, no primeiro bimestre, foram comer
cializados no Brasil inteiro 908 tratores e 268 colhei
ladeiras. Se tomarmos como referência esse núme
ro, é evidente que há um crescimento, porque nesse 
primeiro bimestre de 1997 foram comercializados 
1:248 tr'atores e 503 colfteitadeíras. Mas, se levar
mos em consideração o ano de 1995, vamos verifi
car que houve uma depressão vertical, porque, na
quele ano, 5.296 tratores agrícolas e 981 colheita
deiras foram vendidos. 

O reflexo dessa queda brutal de venda de má
quinas e equipamentos agrfcolas não poderia ser 
outro, e desaguou no desemprego nas indústrias fa
bricantes. De 1995 para 1997, tivemos a redução de 
seis mil empregos no sefor de fabricação de máqui
nas e equipamentos agrfcolas. Somente no Estado 
do Paraná, um Estado de vocação agrícola, uma fá
brica de tratores teve que demitir, nos últimos dois 
anos, dois mil funcionários, em virtude da redução 
nas vendas ocasionada pela crise que se abateu so
bre o setor agropecuário. 

Nós temos, hoje, uma recuperação dos preços 
dos produtos agrícolas, recuperação determinada, 
especialmente, pelas circunstâncias internacionais 
que apontam para estoques baixos e para a redução 
da produção de algumas culturas, por circunstâncias 
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regionais. O Brasil, mais uma vez, deixa passar uma 
oportunidade histórica, que é a de, aproveitando 
este momento especial, fazer um investimento cora
joso para arrancar dos campos o desenvolvimento 
deste País a curtíssimo prazo. 

Tenho repetido que a recuperação do setor 
agropecuário não vai ocorrer nesta safra, que está 
sendo comercializada com bons preços, porque as 
perdas que ocorreram, nos úHimos anos, nas últimas 
safras acumuladas, exigirão, sem nenhuma dúvida, 
quatro ou cinco anos consecutivos de boas safras, 
bons preços, para a recuperação do poder de inves
timento da nossa agricultura. 

O setor de máquinas e equipamentos sofre 
como sofrem os agricultores, porque não houve tem
po para essa recuperação. Mas, não há dúvidas, 
nós iniciamos um processo de recuperação que não 
pode ficar apenas na perplexidade do Governo, que 
assiste e elogia essa recuperação. É preciso que o 
Governo coloque os seus instrumentos de política 
em prática para impulsionar, para alavancar esse 
movimento, essa dinâmica de desenvolvimento que 
começa a frutificar nos campos do Brasil. Há um en
tusiasmo por parte dos agricultores? Sem nenhuma 
dúvida, há o entusiasmo. 

Aqueles que perderam nos últimos dois anos 
com preços b"aixos recuperam agora com os bons 
preços da soja, do milho, que começa a se recupe
rar, e das carnes de pequenos animais. Infelizmente, 
não posso dizer o mesmo com relação aos produto
res de algodão e aos produtores de trigo. Mas, na 
média, há uma recuperação que entusiasma os pro
dutores e os coloca com a esperança de semear 
uma safra ainda maior neste ano. 

É nesse contexto, Sr' Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, que venho para oferecer uma suges
tão ao Governo Federal. O BNDES anunciou, no 
ano passado, que tinha em sua Carteira de Crédi
to R$13 bilhões para financiar o desenvolvimento 
do País. Esse dinheiro não está sendo tomado por 
várias circunstâncias. Em primeiro lugar, é preciso 
chegar-se à conclusão rapidamente de que a eco
nomia estabilizada exige alternativas diferentes de 
financiamento. As linhas de crédito que o BNDES 
coloca à disposição, tanto da indústria como da 
agricultura, não se adaptam mais à situação de 
estabilidade económica que estamos vivendo. Os 
prazos curtos e a pequena carência não se harmo
nizam com o regime de estabilidade de inflação 
baixa, que exige uma tomada de decisão corajosa 
por parte do Governo, o que poderá trazer resulta
dos práticos muito importantes. 

A linha de crédito para investimentos do 
BNDES, de cinco anos de prazo, não se casa, por 
exemplo, com investimentos em fruticultura, que exi
gem um prazo de, pelo menos, oito anos com carên
cia de três. E a fruticultura, um projeto nacional para 
o plantio de dois milhões e. mE)iQ_cle hE!Ctares de fru
tas em nosso -País, com mercado assegurado nos 
países da União ·~uropéia e do Oriente, de frutas tro
picais, que são muito procuradas, desde que tenham 
qualidade, esse projeto poderia gerar cinco milhões 
de novos empregos. Se o problema é emprego, está 
aí um projeto que poderia, sem nenhuma dúvida, re
solver o problema de, pelo menos, cinco milhões de 
trabalhadores em nosso País. Um projeto de finan
ciamento através do BNDES, com uma linha de cré
dito com prazo de oito anos e três de carência, po
deria; sem nenhuma dúvida, transformar algumas 
regiões, que hoje se apresentam improdutivas e com 
um empobrecimento levado por culturas tradicionais 
que não rendem o suficiente para pagar o custo de 
produção, e conduzi-las a uma nova realidade de 
desenvolvimento, de pleno emprego e muito mais 
satisfação por parte daquelas pessoas que vivem 
naquelas regiões. 

De outro lado, a linha de crédito que financia a 
modernização da agricultura e das indústrias brasi
leiras, que também tem prazo de cinco anos e ca
rência de apenas dois, não se harmoniza com o 
tempo de retomo exigido dessas atividades. 

É preciso que, ao comprar um trator, uma co
lheitadeira, um equipamento para modernizar a sua 
produção, a sua atividade ou indústria, para equipar
se melhor e fabricar de acordo com os padrões inter
nacionais exigidos pelo mercado competitivo que se 
apresenta, o BNDES reveja as suas linhas de crédi
to, colocando este prazo: oito anos no mínimo e três 
anos -de carência. 

E, para tomar mais prática essa proposta, os 
cálculos que já fizemos, em conjunto com a Anfavea 
e com os fabricantes de tratares agrícolas, equipa
mentos e colheitadeiras, nos dá conta do seguinte: 
se o Governo colocasse US$1,200 bilhão num pri
meiro ano, de um crédito rotativo, com essa carência 
de três anos e um prazo de pagamento de oito, nós 
teríamos, no curto espaço de uma década, circulan
do, como modernização das nossas atividades pri
márias, cerca de 8 a 10 bilhões- porque o crédito 
seria rotativo. E; no final de uma década, nós tería
mos renovado toda a nossa infra-estrutura produtiva, 
o que poderia nos colocar em pé de igualdade com 
os países da União Européia e muito adiante dos 
nossos competidores do Mercosul. 
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O valor de R$1 ,200 bilhão parece muito quan
do se fala sem referências, mas é pouco quando se 
compara com, por exemplo, os R$5,WO bilhões co
locados, na semana passada, para salvar o Bame
rindus, ou os R$20 bilhões que o Proer já gastou 
para salvar três outros bancos. 

Esse montante de R$1 ,200 bilhão poderia 
gerar na indústria de máquinas e equipamentos 
agrícolas cerca de quarenta mil empregos, por
que esse era o número de empregados que nós 
tínhamos quando a indústria vendia de fato, por
que tinha uma agricultura compradora. E sem 
encargos financeiros - a T JLP que amedronta e 
que é impossível de se pagar, com a margem 
estreita que temos hoje. No setor primário e até 
na agroindústria, a T JLP não serve mais como 
fato r de correção. 

Ternos a proposta que veio da base dos agricul
tores, dos seus representantes e da base da indústria 
de máquinas e equipamentos. O Governo pode confiar 
na sua moeda e, se confia na sua moeda, pode esta
belecer uma taxa de juros compatível com o momento 
que estamos vivendo e a equivalência em produto que 
vai oferecer garantia total ao Governo, que não terá 
que subsidiar praticamente nada; e, se tiver, no máxi
mo terá que colocar por ano - este é também um cál
culo ajustado à nova realidade - R$50 milhões, o que 
é muito pouco diante daquilo que vai resultar: a gera
ção de empregos na indústria de máquinas e equipa
mentos e, sobretudo, o aumento da produtividade agrí
cola através da modernização. Modernização esta que 
tem que atingir outros setores da atividade agrícola em 
nosso País. 

Ainda hoje estivemos com o Ministro Arlindo 
Porto defendendo que o Brasil implante o controle 
leiteiro para que se ofereça um leite de melhor quali
dade aos consumidores e os produtores possam se 
sentir estimulados a progredir no que se refere à 
qualidade e à quantidade de leite produzido. O Mi
nistério, infelizmente, não tem orçamento e, assim, 
praticamente inexiste a possibilidade de se atender 
com R$300 mil a implantação de um programa que 
poderia nos colocar competindo com a Argentina, 
que já investiu a ponto de multiplicar por cinco o seu 
rebanho controlado e que poderá nos oferecer sé
rias dificuldades de concorrência no setor de deriva
dos de leite. Os produtos lácteos argentinos já inva
dem as prateleiras dos nossos supermercados e não 
há como negar o prejuízo para os produtores brasi
leiros, que poderiam estar aproveitando este mo
mento de melhor poder aquisitivo da classe consu
midora para colocar os seus produtos, aumentando 

a produtividade, a produção, a renda, capitalizando
se e investindo, sobretudo para que tivéssemos 
mais satisfação no campo e essas pessoas ali pu
desse viver e produzir. 

Não estamos ainda no momento de dispensar 
o apoio oficial para a modernização das nossas ativi
dades agrícolas. Há aqueles que dizem que o Go
verno tem que abandonar o setor de comercializa
ção, o setor de financiamento e que os setores pro
dutivos têm que se autofinanciar. Mas sou daqueles 
que pensa que ainda é preciso o Estado intervir, 
sim, com suas regras de controle de mercado, mas, 
principalmente, no momento de financiar os investi
mentos, para que possamos ter uma agricultura 
mais modernizada, mais produtiva e uma agroindús
tria competitiva e coerente com os padrões exigidos 
pelo mercado internacional. 

Por isso, Sr. Presidente, deixo a proposta ao 
BNDES: R$1 ,200 bilhão pél.ra ó financiamento dã mod
ernização da agricultura,-na eompra de máquinas e 
equipamentos, mas sem a TJLP, uma nova regra para 
o novo momento que vivemos. E que o BNDES reveja 
as linhas de crédito aumentando o prazo e a carência 
porque esses que estão lá são incompatíveis com o 
momento económico que vivemos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discUiso do Sr. Osmar Dias, 
a Sra. Júnia Marise, 2º Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Geraldo Melo, 1g Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, 
por permuta com o Senador Eduardo Suplicy. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA (Bioco\PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, ontem, pretendia fazer um 
discurso que começaria assim: 

Já virou rotíria no Brasil testemunharmos cenas 
de violência da Polícia Militar. Desta vez, cidadãos 
de Diadema, em São Paulo, participavam de uma 
blitz da PM local e foram vítimas de tortura, extor
são e assassinato promovidos por policiais militares. 
As imagens divulgadas pela televisão chocaram a 
Nação e o mundo, provocando indignação diante de 
uma polícia que comete crimes em vez de defender 
cidadãos, prevenir e resolver os próprios crimes. 

Esse seria o teor do pronunciamento que eu fa
ria hoje. Na terça, quarta e quinta-feira passadas, 
participava eu, juntamente com o Professor Paulo 
Sérgio Pinheiro, Hélio Santos, Sueli Carneiro, Caeta
na Damasceno e outras pessoas, de uma conferên
cia na Universidade de Emory, em Atlanta, em que 
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debatíamos a respeito dos direitos humanos, quan
do fomos surpreendidos pelas imagens desse episó
dio, que nos deixaram numa situação muito difícil. 
Sei que o que acontece no Brasil acontece em ou
tros países, mas, dessa feita, soubemos do que ti
nha ocorrido não pela fala de alguém ou porque al
guém tinha escrito no noticiário, mas porque tiveram 
a capacidade de filmar a violência e a atrocidade a 
que o ctdadão civil está sujeito diante de um policia
mento desinformado, desestruturado. 

Por isso eu viria aqui fazer esse pronunciamen~ 
to. Mas, em menos de 24 horas, o meu pronuncia
mento ficou defasado, não tenho como fazê-lo. Devo 
iniciar então com outras frases, adaptadas às ima
gens vistas ontem no Jornal Nacional, da TV Globo. 

Não foi uma febre momentânea, conforme es
creve ao Presidente da República, Fernando Henri
que Cardoso, e ao Ministro da Justiça, Nelson Jo
bim, pedindo clemência, o cabo Ricardo Luiz Buze
to, do 24º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, 
que participou dos crimes cometidos na Favela Nac 
vai contra civis. 

Quero associar-me à dor e à revolta no Rio de 
Janeiro, desde a dos espancados e suas famílias 
até a do Governador Marcelo Alencar, que pediu a 
prisão, em 24 horas, dos envolvidos no episódio. Por 
que isso? Porque ontem, ao assistir ao Jornal Nacio
nal, acreditei que aquelas cenas ali projetadas eram 
verdadeiras. Não me detive no pronunciamento feito 
pelo Secretário de Segurança Pública do Estado do 
Rio de Janeiro, Nilton Cerqueira. Não me detive por
que aquelas imagens não eram apenas uma divaga
ção. Não eram também uma coisa pura e simples
mente localizada - pontual, como se costuma dizer. 

Ao longo dos meus 54 anos, tenho visto essas 
imagens se repetirem nas comunidades. E não é pos
sível que tenhamos um Secretário que questione es
sas imagens, dizendo que são originárias de fonte que 
não merece confiabilidade. Diz o Secretário de Segu
rança do Rio de Janeiro que o povo é que tem que di
zer o que quer na área da segurança. E o povo do Es
tado do Rio de Janeiro está dizendo o que quer da se
gurança. O povo tem que dizer o que quer. 

Ora, não podemos transformar a polícia em ré 
ou em vítima, mas temos que estabelecer o seu legí
timo papel na relação com a sociedade civil. Não 
basta apenas que tenhamos sanções. 

Disse o Secretário - e bem -que ninguém for
ma policiais para que eles matem as pessoas. Só 
que a PM foi criada no regime autoritátio, quando a 
sua função era repressiva. E, desta tribuna, eu já 
disse isso várias vezes. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, é preciso que haja uma reformulação nos con
ceitos, nas técnicas e na estrutura da PM. Não que
remos, de forrria nenhuma, tirar do Poder Público o 
legítimo dever de garantir a segurança, de garantir 
que a polícia seja eficiente. Não queremos que um 
poder paralelo substitua a polícia do Rio de Janeiro, 
de São Paulo ou de qualquer outro Estado. 

Mas não podemos mais conviver com essa ve
lha história, com isso que está sendo registrado, 

.. com -à hiStória erriqt.Je o bélndiaó Víi"à 111<lCinfió:ESta.-. 
mos vendo os nossos policiais se tomarem bandidos! 

Esse é um assunto delicado? É. Ele é tão deli
cado que tive o cuidado de escrever por várias ve
zes e pensar muito bem sobre o que iria dizer para 
poder dar aquilo que chamo de urna verdadeira con
tribuição à análise desse episódio. 

Sabemos que a polícia ganha mal, sabemos 
que ela mora mal, sabemos, inclusive, da difícil si
tuação de alguns policiais que, durante o dia, partici
pam de diligências, vão às comunidades, prendem 
bandidos, são atéa5sas5inados; -e que, à noite, vão 
morar naquele mesmo local, junto daquelas pessoas 
que, durante o dia, tiveram que prender ou violentar. 

Temos que ter consciência da necessidade de 
mudança nessa relação. Não dá, pura e simples
mente, para pensar que a polícia, do jeito que está, 
está prestando um relevante serviço à sociedade ci
vil. Não está. 

Perdoe-me o Senhor Presidente da República, 
perdoe-me o Secretário de Segurança, mas esse 
não é simplesmente um fato localizado. E não se 
pode explicar a situação dizendo que é a comunida
de internacional que está nos pressionando através 
da mídia, porque quem fez esse registro foi a TV 
Globo. E, após fazer esse registro, após tomar essa 
iniciativa, ela recebeu, de outros cinegrafistas, ou
tras imagens, dessa vez do Rio de Janeiro. 

Como explicar Eldorado dos Carajás? Como 
explicar Carandiru? Como explicar Vigário Geral, 
Candelária, e, agora, Cidade de Deu_s ou Diadema? 
Como expliCar-is-so? Não podemOs ser simplistas 
nas nossas colocações. Fomos mostrados ao mun
do por esse cinegrafista, que póde contribuir, que 
teve coragem de denunciar que somos um País que 
não coloca como prioridade a questão da segurança 
e onde a impunidade faz com que os policiais se 
comP<>rtem dessa forma. 

Tivemos em tramitação nesta Casa o projeto 
do Deputado Hélio Bicudo, que poderia ajudar e que 
foi por nós, aqui, após uma discussão interminável, 

__ -destituído do seu objetivo maior. Ainda bem que o 
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Ministro da Justiça e o Presidente da República 
apóiam esse projeto. 

Espero que a projeção da imagem dessas car
nificinas possa contribuir para referendar as nossas 
argumentações políticas no Congresso Nacional, a 
política do Executivo na área dos direitos humanos e 
também o projeto do Deputado Hélio Bicudo. 

Mas preocupou-me também a situação que es
tamos vivendo. Assustada diante da televisão, eu 
não queria acreditar que um trabalhador, que já não 
ganha absolutamente nada, tenha tido R$10,00 ou 
R$20,00 roubados. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, eu não queria acreditar naquela cena que eu 
estava vendo, apesar de saber que ela era real, por
que convivo quase que diretamente com cenas 
como essas. Não todos os dias, porque eu estou 
aqui, mas sempre que estou no Rio de Janeiro esse 
tipo de coisa não é novidade para mim. 

O fato é que as imagens registradas precisam 
ser respaldo para uma iniciativa, porque elas não 
são novas, são velhas. E a Globo, quando projetou 
essas imagens e deu essa contribuição, mereceu de 
nós todo o apoio. 

Nós, do Partido dos Trabalhadores, que somos 
críticos à TV Globo, temos que dizer que ela deu urna 
contribuição ao projetar aquelas imagens; não se tratou 
pura e simplesmente do melhor profissional da rede que 
estava ali narrando tais fatos ou escrevendo aquelas ce
nas. Ali estavam sendo projetadas imagens vivas e reais 
de um acontecimento em urna cidade sofrida. 

Ouvimos dizer que não houve um registro poli
cial porque os moradores não se queixaram. Conhe
ço o código: o morador não vai se queixar de forma 
nenhuma, porque, se isso ocorrer, ele sabe que não 
haverá polícia para protegê-lo e sabe também que 
não haverá, dentro da comunidade, alguém que pos
sa protegê-lo e que não tenha conivência com o cri
me organizado. 

É essa a população que se cala. Mas o grito do 
silêncio se fará ouvir na medida em que houver com
promisso político com a questão da segurança. Não 
podemos conviver apenas com os discursos que se 
perpetuam em cada uma das Casas, temos de res
paldar as medidas concretas que têm chegado para 
serem votadas. Por isso, estou pedindo o apoio para 
projetes que acredito serem importantes. 

Apresentei o Projeto de Resolução n2 20, de 
1995, que criava a Comissão de Direitos Humanos 
do Senado Federal. O Senador Lúcio Alcântara aca
tou alguns itens e sugeriu que a Comissão fosse in
corporada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que passaria a ser denominada: Cernis-

são de Constituição, Justiça e Direitos Humanos. 
Nessa época, estava sendo discutido o projeto de 
reforma administrativa do Senado Federal, e eu gos
taria de pedir para que seja votado logo esse projeto 
de reforma, contemplando a necessidade de a Co
missão de Direitos Humanos integrar a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Estou elllrnndQ çom um OJ.Jtro r§<luerirneiJI9.J:!O 
qual solicito uma Comissão Provisória de Direitos 
Humanos até que seja votado o projeto de reforma, 
a fim de que esta Casa faça par com a Câmara dos 
Deputados, que já teve essa iniciativa e que investe 
nessa questão dos direitos humanos, que é impor
tante para o nosso País. 

Como já disse várias vezes, não custa repetir: 
não queremos direitos humanos para dar pão-de-ló 
aos presos, e sim para resgatar a cidadania de um 
povo. Não é a cor da pele ou o local de moradia que 
deve determinar quem deve ou não ter direitos ou 
ser considerado cidadão. 

Eu também gostaria de pedir o apoio desta 
Casa para um projeto que apresentei em dezembro 
de 1996, que institui o estudo dos direitos humanos 
na formação policial. Eu gostaria de receber esse 
apoio dos meus Pares não como uma iniciativa, por
que o projeto foi amadurecido em discussões reali
zadas com a sociedade ~vil há lon9o~ anos. 

Hoje, desta tribuna, quero dizer que voltarei a 
abordar esse assunto com mais propriedade. 

Queira Deus que a TV Globo não tenha mais 
imagens dessas atrocidades, porque isso significaria 
que estamos aceitando naturalmente essas fatos 
sem que tenhamos urna vontade política maior de 
inibir qualquer ação, seja no combate ao crime orga
nizado, seja no combate a policiais fardados, que se 
tomam, a cada dia, bandidos em nossa cidade. 

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

A SR• BENEDITA DA SILVA- Com muito pra-
zer. 

O Sr. Pedro Simon- Quero felicitar o seu pro
nunciamento e dizer que sou testemunha das várias 
iniciativas tomadas por V. Exl sobre direitos huma
nos. Creio que é oportuno o seu pronunciamento. 
Na verdade, o que a Globo fez foi apenas nos mos
trar o que já sabíamos, que não era só São Paulo o 
local daquelas tragédias. Falou-se que o que acon
teceu em São Paulo era uma exceção. 'Não vamos 
generalizar!" Na verdade, sabemos que é exceção, 
sabemos que a imensa maioria dos órgãos de segu· 
rança merece respeito e confiabilidade. Mas, lamen· 
tavelmente, São Paulo não é uma exceção; existem 
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muitas São Paulo! O que aconteceu no Rio de Ja
neiro é uma demonstração disso. O que acontece, 
minha brava Senadora, é que, neste País, há algo 
que se chama impunidade. Roubam por causa da 
impunidade. É necessária a CPI dos Títulos por cau
sa da impunidade; é necessária a CPI da Corrupção 
por causa da impunidade; roubam na Previdência 
por causa da impunidade; a Polícia comete esses 
arbítrios e violências por causa da impunidade. 
Aconteceu algo diferente: de repente, a Globo mos
trou o que aconteceu em São Paulo e isso pegou 
todo mundo de surpresa. 'Mas foi uma exceção o 
que aconteceu', disseram. De repente, a Globo 
mostrou o que aconteceu no Rio de Janeiro. O peri
go é V. Ex" fazer esse discurso. nós falannos, discu
tinmos e cair tudo na estaca zero. E a impunidade 
continua! Impunidade para os homens da Peniten
ciária de São Paulo, impunidade para os homens da 
Catedral do Rio de Janeiro, impunidade para todo o 
arbítrio e para toda a roubalheira que se comete 
neste País. V. Ex" tem que ir à CPI dos Títulos para 
ver a maneira de falar daquelas pessoas que conhe
cem a impunidade. Eles mentem, não falam, não 
confessam, ridicularizam, debocham, porque sabem 
da impunidade. Aí V. ExA é responsável, eu sou res
ponsável, nós somos responsáveis, alguma coisa 
deve ser feita. Gritar, berrar, protestar, tudo bem! 
Mas algo tem de ser feito de concreto. O Presidente 
da República fez uma declaração da maior importân
cia, quando disse que se está facilitando a entrada 
de soldados; estão entre eles vários doentes men
tais e viciados em drogas. Isso deve ser analisado. 
Vamos fiscalizar o conjunto da impunidade neste 
País. Creio, minha querida Senadora, com todo cari
nho e com todo apreço que tenho a V. ExA, que so
mos pessoas de bem, somos responsáveis; mas se 
ficanmos apenas assistindo, falando, denunciando e 
achando que isso é o suficiente ... Na minha opinião, 
não é! O Senado é cc-responsável pela omissão; 
omissão de tomar atitude, omissão de cobrar, omis
são de tentar fazer alguma coisa contra a impunida
de que reina neste Pafs. Muito obrigado a V. Ex". 

A SR• BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex", que, sem dúvida, enriquece o meu 
pronunciamento. 

Quero dizer que a impunidade não pode existir en
tre nós; portanto, temos de acompanhar os projetas de 
interesse que criam condições para que não haja impu
nidade no País. V. Ex" aborda muito bem a matéria 

Estamos acompanhando pela nossa n2 1, TV 
Senado, o brilhante trabalho que tem realizado com 
relação à CPI dos Precatórios. Lá não estou, Sena-

dor Pedro Simon, porque, como não faço parte da 
Comissão, não poderia ir apenas por questão ... 

O Sr. Pedro Simon - Pelo amor de Deus, va
mos esclarecer! V. Ex" não está porque o seu parti
do tem ilustres representantes, e V. ExA não pode 
estar em todo lugar ao mesmo tempo. Apenas digo 
que, se V. Ex" estivesse ali, iria assistir aos horrores 
dos escândalos. Se dependesse de mim, seria dada 
voz de prisão a todos, por mentirem escandalosa
mente frente a uma Comissão. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Tenho acom
panhado os trabalhos, Senador Pedro Simon, pela 
TV Senado. Tenho feito o meu registro no sentido 
de que temos responsabilidades, e não apenas as 
tem o Executivo, ou a Câmara dos Deputados, ou 
nossos Governadores. Somos responsáveis pela lei, 
pela segurança, pelo crescimento económico, por 
uma vida melhor para todos os brasileiros. 

Concluindo, Sr. Presidente, peço o registro nos 
Anais da Casa, de matéria publicada ontem pelo 
Jornal do Brasil, na coluna 'Coisas da Politica', de 
Marceu Vieira: 'Os destinos de Rambo e de Josino'. 
Gostaria de, na íntegra, acrescentar a matéria ao 
meu pronunciamento. Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

Coisas da Politica 

Marceu Vieira 

OS DESTINOS DE "RAMBO' E JOSINO 

Não é preciso ter diploma de douklr honoris causa pam 
descobrir onde fica a fábrica dessa gente que veste farda, põe 
arma na cinbJra e usa credencial de polida para lorturar e matar 
Inocentes. FubJros PMs como os da Favela Naval estão nascendo 
agem mesmo ou crescendo bem pert) da vista de todos nós. 

Vêm do mesmo lugar da onde também chega a garotada 
que se vê logo ali na praça em frente ou na esquina. Ou no slnal 
luminoso da rua onda .vivamos ou trabalhamos. 

A fábrica que os produz tem ramais em favelas como a do 
Ux6o, pamiso de insalubridade na Baixada Auminense. E noa 
grotões da Zona Leste peuüstena. E nos subúrbios de Radfe, 
Belo Horizonta ou Salvador. 

Fica no miserê, na indigência, na distribuição injusta. na 
péssima escola oferecida aos que têm menos. Aca na carência 
de ludo Imposta pelo Brasil dominante à sua parcela de Brasil do
minado e desditoso. 

Policiais assim há muito tempo vêm sendo produzidos em 
série na mesma linha de montagem em que também nasce a 
maioria de suas vitimas. Estão em lados Inimigos hoje, mas sua 
origem é a mesma. 

Para conter essa fábrica não baSta o bordão Indignado de 
ocasião repetido agora por todo mundo que tem ou não alguma 
coisa com isso - do presidente ao governador da São Paulo, do 
ricaço ao cidadão de classe média preocupado em salvar o seu. É 
preciso investir em algo muito maior que o discurso surrado - e 
perigoso - da reprovação generalizada à lnstibJição Policia. 
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Por mais surrado que também pareça, o jetto é esse mes
mo. É salvar essa meninada de canelas ruças que habita nas fa
velas sem escola boa para estudar. Ou pior, já anda à toa por aí 
atrás de trocados e de um pouco de diligência. 

Indignação não liberta essa parcela de infâmia do destino 
previsível que a espera. É para lá de sabido que essa garotada é 
a matriz dos policiais e dos bandidos das favelas Naval e Cerro 
Corá da vida. - .----

Meninos sem escola ou qu:olquer outro ttem da desatenção 
ptiblica crescem contaminados pelos defeitos mais perversos da 
sooedade que os abandona. Alguns viram bandidos ou morrem 
antes de virar qualquer coisa que mereça classificação. 

Os de ma1s sorte conseguem pular a cerca do infortúnio. 
São os Josinos. E há entre eles os que se tomam policiais para 
dar prosseguimento a urna guerra curiosa que os filhos da pobre
za travam com seus próprios pares de origem. 

E, aí, a vítima será sempre um inocente como Josino, operá
rio abatido pelo revólver do policial Rambo na favela de São Paulo. 

São poucos os registres de policiais como os da Favela 
Naval que não nasceram na pobreza. Quase todos têm a mesma 
história de vida do seus inimigos de combate. Cresceram no aper
to ou na miséria, estudaram pouco ou nada. e começaram a tra
balhar bem cedo para amenizar o perrengue doméstico. 

Na metade do caminho, cada um escolheu seu lado. Um 
virou bandido. Outro, policial. Bandido é sempre bandidO. Mas po
licial nem sempre é só policial. 

Não é dificil encontrar traficante que estudou mais do que o 
PM que o persegue. Ou puxador de cerro. Ou ladrão de banco_ 

Chama a atenção o genocídio a que a pobreza, sob a vista 
grossa do oficiafismo, astá submetida Os PMs da mesma São Pau
lo que há quatro anos assassinaram 111 presos no Carancfiru com 
certeza tambéJn nasceram no ambiente que gerou suas vítimaS-

Idem para os das chacinas de Vigário Geral. Ou da Cande
lária, tanto faz, a história será sempre parecida. 

Um PM desses ganha a mesma coisa ou menos ainda que 
um Josino qualquer. São frutos da mesma incompetência oficial 
na tarefa de livrar gente pobre de barbaridades como a da Favela 
Naval uma história corriqueira no mundo deles que, dessa vez, 
como já escreveu Zuenir Ventura, só trouxe de novidade o com
ponente de ter sido flagrada pela lente de uma cámera. 

Essa guerra de pobres contra pobres não é fenômeno 
novo, mas também nem tão velho assim. É coisa deste século. 

A sementa da lambança da favela de São Paulo foi planta
da há mais ou menos 100 anos, quando os primeiros ex-escr8\/0s 
recém-libertados subiram os morros ou ergueram seus barracos 
em descampados, num gesto que, por conveniência, a elite bran
ca consentiu. 

Não lhes deram nada além do direito corriqueiro da liberda
de. E deu no que deu. 

Policiais e bandidos, e também a gente indefesa fustigada 
no fogo cruzado dessa guerra, quase todos nessa história, enfim, 
são descendentas desse primeiro batalhão de brasileiros mofinos 
e desassistidos. 

Não é pro!Jjema que se resolva da noite para o da E de nada 
vai adantar descer o sanafo na polícia no breve espaço de lempo em 
que a lembrança da barbaridade na Favela Naval estiver lrasca 

Necessário para valer é começar, já, um plano capaz de 
mudar o destino de urna parcela de infância pobre que vai crescer 
para virar Rambo ou Josino. 

Durante o discurso da Sra_ Benedita da 
Silva, o Sr_ Geraldo Melo, 1g Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-V. Ex" será atendida-

Prorrogo a Hora do Expediente por 15 minutos, 
para atender, inclusive, três inscrições que se 
acham sobre a mesa, de acordo com o Regimento. 

c····- Concedo a palavra ao Senador E mandes Amo
rim, por cinco minutos. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 

uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr_ 
Presidente, Sr's e Srs- Senadores, uso a tribuna, 
neste momento, para dizer que estou apresentando 
hoje, nesta Casa, um projeto de lei mediante o qual 
se pretende beneficiar com seguro-<lesemprego as 
pessoas que, depois de cumprirem pena, são lança
dos à sociedade. 

A maioria dessas pessoas não têm como so
breviver quando postas em liberdade_ Na verdade, 
ao sair da prisão, o cidadão que cumpriu sentença 
não tem preparo, não tem profissão, porque, como 
se sabe, nos presídios essa oportunidade não é ofe
recida. Os presídios já são assunto da Igreja, que já 
está buscando meio junto ao Governos para solucio
nar os problemas, bem como desta Casa, que, da 
mesma forma, tem se preocupado com a situação. 

Quando saem da prisão, sem um centavo no 
bolso, o ex- presidiário, às vezes, não tem mais nem 
convívio com os seus familiares_ E, pelo seu passa
do, pelo ato da sua prisão, não são aceitos na socie
dade para emprego imediato. O Governo já paga por 
esses presos, na cadeia, cerca de três salários míni
mos. Então, por que não dar, após a saída, um se
guro desemprego, por seis meses, àqueles que real
mente não tenham condição de sobreviver_ Dessa 
fonna, durante esse período, até encontrar um em
prego, o ex-presidiário póderá fazer um curso, tomar 
um transporte, ter uma habitação. Sem esse apoio, 

_ esse...c.idad_ão, no passado condenado por roubo ou 
por-t'jualquér -outro· cnme-;-poderá ·cair no-desespero, 
e, quem sabe, matar para roubar, cometer crimes 
outros_ Por essa razão, mediante esse projeto, esta
mos solicitando que se dê aoex-presidiánoo direito 
de se manter até que tenha um emprego_ Nesse mo
mento, então, não haverá mais necessidade de se 
pagar esse seguro-<lesemprego. 

Faço um apelo aos Srs. Senadores em relação 
a esse projeto. Quando se vê a Polícia agindo da 
maneira como tem agido, quando se vê que as ca
deias estão cheias, que hã tantos mandados de pri
são a ser cumpridos, fica· claro que, se não dermos 
apoio moral, condições a esses ex-presidiários, ime
diatamente eles retomarão à cadeia. 
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Um Governo que está dando cesta básica a 
pessoas que têm condições de trabalh_ar porque es
tão soltas, que gasta de cinco a seis salários -míni~
mos para manter um preso, pode pensar em dar um 
ou dois salários àquele que sai da prisão até que 
consiga um emprego. Essa é a nossa observação e 
o nosso projeto, para o qual estamos pedindo apoio 
aos nobres Senadores. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carias Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL-BA. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, recebi correspon· 
dência, acompanhada de parecer do Instituto dos Ad· 
vogados Brasileiros, a respeito de inconstitucionalida· 
de de ato administrativo não submetido ao Congresso 
Nacional referente a atividades nucleares. 

Esclarece-se que o parecer foi emitido por soli· 
citação do Sindicato dos Engenheiros do Estado do 
Rio de Janeiro, que solicitou ao Instituto opinião, sob 
ângulo constitucional, parecer a respeito da Resolu
ção n2 15, de 09/07/96, do Conselho Nacional de 
Desestatização, que determinou a transferência de 
ativos e passivos de todo o sistema tennonuclear de 
Fumas Centrais Elétricas S.A. para a Nuclen Enge
nharia e Serviços S.A. 

O parecer do Instituto dos Advogados invoca o 
inciso XIV do art 49 da Constituição, segundo o qual 
é da competência exclusiva do Congresso Nacional 
aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a 
atividades nucleares. 

E acrescenta: 

'Ora, a expressão 'iniciativa do Poder 
Executivo referente a atividades nucleares', 
é, de si mesma, amplíssima, sem reservas. 
Assim, qualquer providência administrativa 
que se refira ao setor nuclear e que modifi
que o estado de coisas tal como concertado 
há que passar por prévio exame do Con· 
gresso Nacional. Para retirar, pois, de Fur
nas para a Nuclen o seu sistema termonu
clear - ativos e passivos - deve o Poder 
Executivo submeter ao Congresso Nacional 
a alternativa em causa, com a adequada 
justificação. • 

E acrescenta o parecer, elucidando a matéria: 

'É preciso referir que já transita pelo 
Senado Federal Projeto de Decreto Legisla
tivo, sustando os efeitos decorrentes do Pro
tocolo Prévio de cisão, com incorporação de 

ativos e passivos vinculados ao sistema ter· 
mo nuclear que fazem Fumas e Nuclen'. 

.Com esses esclarecimentos, peço à Taquigra· 
fia que faça transcrever, com este breve pronuncia
mento, os termos do parecer do Instituto da Ordem 
dos Advogados, que está lavrado apenas em três fo· 
lhas, assim obedecendo às novas normas da Casa. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSAPHAT MARINHO EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

O INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS 

Oficio 633196 do Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Rio de Janeiro. Sua conversão em Indica· 
ção. lnoonslitucionalidade de aro administrativo não 
submetido ao Congresso Nacional referente a ativida
des nudeares. 

Relator: Júlio Cesar do Prado Leüe 

Parecer 

O Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, 
em oficio assinado pelo seu Presidente. dirigiu-se ao IAB solid· 
tando que nossa entidade examinasse, sob ângulo constitucional, 
a Resolução n• 15, art 2" de 9-7 ·96 do Conselho Nacional de De
sestatização que determinou a transferência de ativos e passivos 
de todo o sistema termonuclear de Fumas Centrais Elétricas SA 
para Nuden Engenharia e Serviços S.A. 

A iniciativa em causa, oonvertida em Indicação pelo Presi· 
- dente Hermann Baela, susten1a·se na alegada inoonstitucionali· 

dade da referida medida administrativa tendo em con1a que ela 
não passou pelo crivo do Congresso Nacional, tal oorno prevê o 
inciso XIV do art. 49 da Constituição em vigor. Alicerça. ainda, a 
iniciativa dos SENGE·RJ a inoonformidade oom o propósito go
vernamental no que toca a dois aspectos de elevado alcance: O 
primeiro, no que oonceme a privatização de Fumas Centrais Elé
tricas S.A e, a segunda, no que tange ao sistema termonudear 
por ela manejado que, se transferido para a Nuden Engenharia e 
Serviços, careceria de fonte própria geradora de recursos pessan· 
do a depender exclusivamente de verbas orçamenlárias. 

Tendo em oon1a a matéria em causa, de interesse nacional 
relevante e oom razão maior tendo em oonla ainda a questão jurf· 
dica oom base conslitudonal insi1a, toma-se pertinente seu exa· 
me pelo nosso IAB, não se restringindo, pois, a iniciativa do Sindi· 
cato profissional em causa a mera consulta opinativa que não se
ria dada a sintonia com nossos dispositivos institudonais. 

Com efeito, vale transcrever o que dispõe o inciso XN do 
art. 49 da Caria Maior em que se arrima a inoonformidade do 
Senge oom a resolução do Conselho Nacional de Desestalização: 

"É da oompetância exclusiva do Congresso Nacional aprovar 
iniciativa do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. • 

Ora, a expressão "iniciativa do Poder Executivo referente a 
atividades nucleares", é, de si mesma, amplissima, sem reservas. 
Assim, qualquer providência administrativa que se refira ao selllr 

· ~nua-ear eque miidl!ique o e-stadO-de ci:iísas tãJ como i:oncertaao,
há que passar no prévio exame do Congresso Nacional. Para reti· 
rar, pois, de Fumas para Nuden o seu sistema termonudear - ati· 
vos e passivos- deve o Poder Executivo submeter ao Congresso 
a alternativa em causa, oom a adequada justilicação. 

É preciso referir que já transita pelo Senado Federal proje
lll de Decreto Legislativo sus1ando os efeilos deoorrentes do Pro
tooolo. Prévio de cisão, oom inoorporação da ativos e passivos 
vinculados ao sistema termonuclear que fazem Fumas e Nuclen. 
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Na justificativa de sua proposição o Senador Gaúcho Invo
ca o dispositivo constilucional acima lranscrito e considera lpsls 
llterls ser "difícil compreender que uma modificação da tão alta 
relevância venha a passar a revelia do Congresso Nacional. Por 
muito menos - considera ainda o Sanador Pedro Simon •a trans
ferência dos financiamentos de Angra III para Angra 11, que não 
altarava em absolu1o qualquer concapção estratégica eslabeleci· 
da, passou democraticamente pelo crivo do Congresso Nacional. 
Vi-se, pois, que na gênese do ato que se impugna e que para ter 
consistência jurídica deverá ser aprovado pelo Poder Legislativo 
está outro propósito a que se üga o órgão de que promanou. 

Com efeito o objetivo em questão é liberar Fumas dos en
cargos no setor termonuclear para que ela se tome uma empresa 
suscetível de ser privatizada com mais facilidade e brevidade, 
sem as impugnações e gravames que recaem sobre as atividades 
termonucieares que são manejadas ou deveriam ser pelo setor 
governamental. 

Arredando no entanto tal enfoque, que estaria a merecer 
esludo mais detido e em cuja discussão haveria de se impugnar o 
desarrazoado ânimo privatista que invade os estamemos gover
namentais, vamos nos ater ao aspecto meramente jurídico onde 
se pode ter, como foi visto, que é insubsistente o ato do Conselho 
Nacional de Desestatização pelo fato de que, como já repisado, 
de que qualquer decisão do Poder Executivo, referente às ativida
des nudeares e que modifique o quadro administrativo já implan
tado tem de ser previamente aprovada pelo Congresso Nacional, 
tal como prescreve, com inteira dareza o artigo 49, inciso XIV da 
Constiluição Federal. 

Por ser assim, opinamos que se dê ciência ao Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro da posição que so
bre o mérito da malária estamos a sufragar na plena suposição de 
que sobre ela o Egrégio Plenário venha a ooncordar. 

E o parecer. 
Júlio Cesar do Prado Leite 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex" será atendido. 

Com a palavra o Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, estive 
~em presente à abertura do 11 Simpósio da Amazô
nia sobre a implantação do Projeto Caboclo, que trata, 
como todos sabemos, de um plano alternativo de ocu
pação da Amazônia, idealizado pelo saudoso Senador 
Darcy Ribeiro. O Projeto tem dois objetivos mu~o cla
ros: primeiro, criar novas formas de economia e vida 
social na floresta amazónica, que preservem o patri
mônio florestal; segundo, libertar a população original 
da Amazônia da condenação de transferir-se para os 
grandes centros, onde grande parte já vive em condi
ções suburnanas. E esse simpósio, promovido pela 
Fundação Darcy Ribeiro e pela Associação Cristã de 
Pesquisa e Preservação do Meio Ambiente, uma orga
nizaçã :ão-govemamental holandesa, tem seu encer
ramento ,_~revisto para hoje, às 16 horas, em Belém. 
Nesse simpósio, procura-se definir concretamente cri
térios para seleção da população que vai· ser objeto do 
projeto; critérios para definição das áreas de implanta
ção, porque há, ainda, urna dúvida entre às organiza-

dores e os executores desse projeto sobre a popula
ção-alvo, ou seja, se serão atendidas apenas as 
pessoas que já residem na Amazônia e que, origi
nalmente, são de lá - os caboclos e os índios -, ou 
se poderão também ser atendidas comunidades já 
assentadas, até mesmo de migrantes que, eventual
mente, possam estar numa situação de clecadência 
económica, em função de falta de recursos e de 
11poio do setor público para o desenvolvimento de 
sua.S atividades agrícolas. 

Então, esse simpósio deverá definir e, a partir 
de amanhã, divulgar essas conclusões: qual será a 
população-alvo e de que forma essa população de
verá ser selecionada e organizada nessas comuni
dades. 

A Associação Cristã de Pesquisa e Preserva
ção do Meio Ambiente dispõe de um volume de re
cursos suficiente para implementar os primeiros pro
jetes-pilotos do Projeto Caboclo. Portanto, se há a 
decisão dos organismos que estão na execução di
reta desse projeto, não temos nenhuma dúvida de 
que, nos próximos meses, já teremos o início de sua 
implantação na Amazônia, o que mereceu e merece 
todo apoio do Senado da República, em função da 
credibilidade de seu idealizador, como já disse, o 
saudoso Darcy Ribeiro. 

Espero que, nas próximas semanas, nós, da Co
missão da Amazônia, possamos mais uma vez nos 
reunir com os executores desse projeto, para que pos
samos discutir concretamente essas conclusões do 
segundo simpósio, que são técnicas e que precisarão 
do apoio político de toda a Bancada da Amazônia e de 
todo o Senado da República, assim como de outros or
ganismos, de outras instituições e entidades, para que 
possam ter êxito na sua implementação. 

O segundo aspecto que quero abordar, Sr. 
Presidente, em meu nome e em nome da Uderança 
do meu Partido, PDT, é que todos estamos indigna
dos e não poderíamos deixar de manifestar nossa 
repulsa pelo qué'tem sido trazido a público pela im
prensa nacional no tocante à violência policial em al
gumas regiões do nosso País, com destaque recen
te para São Paulo e Rio de Janeiro. 

O Senado da República tem dado, concreta
mente, a sua contribuição neste aspecto de garantir 
uma legislação que puna com rigor e com eficácia 
esse tipo de crime. 

Sempre me posicionei, na Casa, contra qual
quer. tipo de tortura e não poderíamos deixar de 
manifj!star_a no_ssa repulsa, a nossa indignação 
contra esses episódio~ que_, __ embQra não sejam 
isolados, porque já começaram a aparecer outros 
semelhantes, também não podem comprometer 
toda a Instituição Polícia Militar, que tem dado 
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grandes contribuições ao País. E, quando aqui, na 
Casa, nos posicionamos a favor da puniç_ão~)(errl-__ 
piar de policiais torturadores, que deixam de cumprir 
o seu dever legal, seu dever constitucional, não es
tamos trazendo nenhuma condenação à Instituição 
PolíciaMilitar. 

Penso que isto tem sido deixado muito claro 
por todos aqueles que se pronunciaram na Casa: 
que a nossa condenação se restringe a essas pes
soas, a esses elementos, que não são dignos de es
tar numa instituição de grande valor, de grande im
portância para o País, como é a Polícia Militar. 

O Governo Estadual, a União e a Nação real
mente precisam de leis e de condições que lhes 
possam garantir a punição exemplar desses poli
ciais, que não merecem, como disse, vestir a farda 
da Polícia Militar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Antes de mandar ler o Expediente, gostaria de 
abordar um tema e deixar a decisão para a Casa, 
talvez através dos Srs. Líderes. 

Ontem, o Senador Artur da Távola reclamou 
com veemência pelo fato de ter sido interrompido e 
de a TV Senado ter ido fazer o seu trabalho de re
transmissão da CPI dos Precatórios. 

Assumo a responsabilidade de ter feito isso, le
vando em conta que é_evidente que a população 
brasileira, naquele instante, desejaria mais ver a CPI 
dos Precatórios do que uma sessão não deliberati
va. Entretanto, temos que encontrar um caminho, 
porque não é regimental, para resolver, em casos 
semelhantes, o que fará a retransmissão: se a ses
são do plenário, ou a CPI dos Precatórios. 

Acho que essa é uma solução fácil de ser en
contrada. Poderia ser nas sessões não deliberativas, 
poderia ir para qualquer Comissão importante que 
estivesse reunida ou, ao mesmo tempo, ficar exclu
sivamente no plenário e, posteriormente, na CPI. 
Numa ou noutra sessão, nenhuma delas seria preju
dicada, porque seria retransmitida em outro horário. 
O que desejo entregar aos Srs. Líderes, para que a 
Mesa cumpra, é a solução para o problema. 

Eu gostaria que, se fosse possível, os Líderes 
se reunissem de hoje para amanhã e decidissem 
como a Mesa deve fazer em relação a esse proble
ma da retransmissão da TV Senado quando houver 
uma Comissão importante reunida, seja CPI ou qual
quer outra. Acho que, sendo esse assunto decidido 
pelos Líderes, a Mesa·ficaria muito mais à vontade 
para cumprir a determinação dos Srs. Senadores. 

O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Líder, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
~ Concec:l_o a palavra ao Senador Jader Barbalho por 

- cinco minutos, como Líder. 
O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Como 

Líder. Para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sj4s e Srs. Senadores, gosta
ria de merecer a atenção, particularmente de V.Ex-, 
Sr. Presidente, e o apoio para um projeto de resolu
ção no sentido de criarmos uma Comissão Mista 
Permanente do Congresso Nacional para o Sistema 
Financeiro público e privado do Brasil. 

Desde o ano passado, estamos assistindo a 
episódios envolve:tdo o Sistema Financeiro do Bra
sil: tivemos o problema do Banco Econômico, do 
Banco Nacional e de outras instituições, e, a cada 
episódio dessa natureza, o Senado ou a Câmara, ou 
o Senado e a Câmara, em conjunto, imaginam a 
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Evidentemente, uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito cria problemas de natureza política, seja na 
interpretação das autoridades do Executivo, seja no 
próprio Legislativo, e com imensas dificuldades para 
a realização, por parte do Poder Legislativo, do as
sessoramento técnico. 

Sr. Presidente, imaginamos que uma Comissão 
Mista, composta por 11 Deputados e por 11 Senado
res, em caráter permanente, acompanhando o Siste
ma Financeiro Nacional, poderá dar ao Congresso Na
cional o assessoramento de que precisa para acompa
nhar tecnicamente um problema da maior gravidade. 

Hoje, do Proer, já foram utilizados, em recur
sos, cerca de R$20 bilhões. Não existe, portanto, na 
economia brasileira, setor de maior preocupação, 
seja para o Poder Público, seja para a sociedade 
brasileira, que o Sistema Financeiro Nacional. _ 

Hoje, inclusive, especula-se que, na ~uestao 
da CPI dos títulos públicos, pessoas que estao pou
pando através de Fundos possam estar_ sendo preju
dicadas pela ação delituosa em determtnadas casas 
bancárias neste País. O Congresso Nacional e a Co
missão aí estão para dar seu testemunho, pois pa
decem de grande dificuldade e de compreensão do 
Sistema Financeiro Nacional. 

Portanto, creio que uma Comissão Mista Per
manente, que não encare o problema de forma es~ 
porádica, mas, repito, de forma permanente, podera 
ajudar a sociedade brasileira. ~o ~so, ? P?der Le
gislativo poderá exercer sua ftscahzaçao JUn~o ao 
Executivo sem maiores problemas e, em relaçao ao 
Congresso Nacional e à sociedade, apresentar-se, 
tecnicamente, da melhor forma. 

Por isso, como autor, preciso da assinatura de 20 
Senadores, de 1 00 Deputados e do apoio das Mesas 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 
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Este foi o motivo por que quis fazer esta comu
nicação e conto com o apoio de V. Ex", dos compa
nheiros do Senado Federal, e tenho certeza de que 
não faltará o apoio da Câmara dos Deputados. 

Era a comunicação que desejava fazer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, SE:lnasiQrN_e_y Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 241, DE 1997 

REQUERIMENTO N2 242, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50 

da Constituição Federal combinados com o art. 216 go 
Regimento Interno do Senado federal, sejam solicita
das ao Ministro do Exército, General Zenildo Gonzaga 
Zoroastro de Lucena as seguinte informações: 

1. Tendo em vista as manobras realizadas sob 
'o""no"'m"""'e "Operação Encouraçado Alpha" e outra, en
volvendo o 291 Batalhão de Infantaria Blindada, am
bas no Rio Grande do Sul, nas quais trabalhadores 
sem-terra foram considerados inimigos potenciais, 

Sen~or Presidente, . . . qual a justificativa desse Ministério para tratar dessa 
. Sera. realizado em Bel? Ho_n~onte, M1nas Ge- maneira aqueles que se organizam para reivindicar 

~a~é~~:s~las 13 a 16 de maio proxlmo, o F~rum dlls __ qu~ _11_aja uma estrutura a~rária mais justa no Bras~? 
Este encontro reunirá Ministros dili:; áreas- co=--- - -- 2. Tendo em conta que o Presidente Fernando 

marciais dos 34 (trinta e quatro) Países que_corripo-- ---Henrique Cardoso tem recebido"a Coordenação Na-
em o Forum das Américas, além de um grande nú- cional do Movimento Sem Tenra em diversas audiên-
mero de empresários brasileiros e estrangeiros, con- cias, havendo inclusive a previsão de outra a ser reali-
tituindo-se em mais uma etapa para a formalização zada em 18 de abril próximo, o que denota o reconhe-
de um amplo acordo de livre comércio entre todos cimento público_ do caráter patriótico e pacífico do 
os Países Membros, a partir do ano 2005. MST, não seriam estas açOes do Exéreito-atitudes que 

Com efeito, a cada ano estão sendo realizados podem contribuir para dificultar as relações do governo 
encontros de representantes de todos os países com aquela organização de trabalhadores? 
americanos, para discussão do assunto. Nos anos 
anteriores as reuniões se realizaram nos Estados Justificação 

~----- --

Unidos e na Colômbia. No próximo ano, o evento A revista Cata Capital, de 2 de abril dO corrente, 
acontecerá na Costa Rica. ____ através de rElpOrtagem _·intitulada "Com-Armas VS. 

A importância da re~liza~o.~o forum, este an_o Sem-Terra", informa que soldados do 29" Batalhão de 
no Brasil, marca a 1nclusao deflmt1va do nosso Pa1s Infantaria Blindada (29" BIB) realizaram manobras no 
nos debates e agendas internacionais que de!;)Je_r- ___ Ç_aropo de Instrução Barão de São Borja (Saicã) -cuja 
tam grande mteresse em todo o mundo. área atinge os municípios de Santa Maria, Rosário do 

_Considerando': relevância da iniciativa e_a im- Sul e Cacequi- cqm a )Jresença qe_guase 670 ho-
portancla das questoes envolvendo a formaçao de mens onde os adversários eram os colonos do Movi-
uma zona de livre comércio englobando todos os menta dos Triwalhadoreiisem-Terra....:MST. 
continentes americanos, venho requerer a V. Ex", Em novembro de 1996 o Comando Militar do 
nos termos do ~rt~: 71, 7 4, b, 75 e. 76.: do Regim?~- Sul já tinha promovido manobras com essa mesma 
to Interno, a cnaçao de uma Com1ssao Temporana natureza a qual envolveu a 3" Divisão de Exército, 
~xtema, ~empasta de 4 (quatro) membros, para o com a presença, dentre outras unidades, da 11 Bri-
flm espec1al de acompanhar e ~~presentar o S~na- gada de Cavalaria Mecanizada de Santiago, da 21 

do Federal ~o Forum. das Am':ncas, a. se realizar Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, da 
em Belo Honzonte, M1nas Gera1s, nos d1as 13 a 16 Artilharia Divisória de Cruz Alta e da 61 Brigada de 
de maio de 1997. Infantaria Blindada. Tal operação denominada En-

S~I~ das ~essões, 8 de abril de 1997.- Sena- couraçado Alpha contou com a movimentação de 
dera Juma Manse. aproximadamente 7 (sete) mil homens e mais de 1,3 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O re- mil veículos sendo que os combates simulados ti-
querimento lido será incluído em Ordem do Dia nham como inimigos os colonos do MST. 
oportunamente, nos termos do disposto no art. 255, O Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra -
11, "c", item 6, do Regimento Interno. MST é um movimento de cunho eminentemente social 

Sobre a mesa, requerimento que será lido e ~ l.uta é apoiada pela ~rande ~i~~a da população 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha b!'a5ile1ra conforme pesqu~ de op1n1ao recentemente 
Lima. ____ d111tJiga~: Além do que, rei!_eradamente ~ coo~na

don:IS nactonaiS oo MST, Joao Pedro Stédile e Gilmar 
É lido o seguinte: Mauro, têm declaro a sua natureza pacífica, o que pode 
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ser comprovado através de seus atas, tais como, a 
Marcha Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra. 
Ocupações de áreas improdutivas e acampamen
tos a beira de estradas têm o propósito de chamar 
a atenção das autoridades para a necessidade de 
acelerar-se o processo de reforma agrária. Não 
podemos esquecer que o Atlas Agrário publicado 
pelo Incra e PNUD destacam que 56,7% da área 
cadastrada (que representa aproximadamente 331 
milhões de ha) pertence a apenas 2,8% das pro
priedades. 

Considerando que a Constituição Federal além de 
garantir a reforma agrária também garante o direito a 
uma vida digna a todo cidadão brasileiro, e consideran
do não existir dignidade se a pessoa não puder dispor 
do mínimo necessário para sua sobrevivência, como 
pode o Exército Brasileiro considerar um trabalhador 
sem-tenra uma ameaça ao reivindicar um direito consti
tucional. As informações aqui solicitadas são de funda
mental importância para que o Senado da República 
possa melhor cumprir suas funções constitucionais. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997.- Sena
dor Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do Regimento Interno do Senado. 

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

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 243, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos da alínea 'b', do art. 

336, do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n• 94, de 1996, que institui a Lei 
de Proteção de Cultivares e dá outras providências. 

sala das Sessões, 8 de abril de 1997.- Élcio 
Alvares - Jáder Barbalho - Sérgio Machado -
Epitácio Cafeteira - Edison Lobão - Valmir cam
pelo- Gerson Camata. 

REQUERIMENTO N2 244, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos da alínea "b", do art. 

336, do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n2 106, de 1996, que altera dispo
sitivos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
que dispõe sobre as sociedades por ações e da Lei 
n2 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe so
bre o mercado de valores mobiliários e cria a comis
são de Valores Mobiliários. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997.- Élcio 
Álvares - Jáder Barbalho - Sérgio Machado -
Epitácio Cafeteira - Edison Lobão - Valmir Cam
pelo - Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Os requerimentos lidos serão votados, de acordo 
com o Regimento, após a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

"~ É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 245, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, requeremos que a 

sessão especial destinada a homenagear o centená
rio do nascimento de Alfredo da Rocha Viana Júnior 
- Pixinguinha (Requerimento nº 1.155, de 1996}, 
seja transformada em tempo destinado aos oradores 
do Expediente da sessão a realizar-se no dia 23 do 
corrente. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997.- Artur 
da Távola - Ernandes Amorim - Edison Lobão -
Carlos Patrocínio - Ronaldo Cunha Lima - Ra
mezTebet. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- O requerimento lido será submetido à deliberação 
do Plenário após a Ordem do Dia, de acordo com o 
Regimento. 

. Sobre-amesa, ofíciO que sem lido pelo Sr. 1" 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

OF.028/97- GLPSDB 

Brasília, 8 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência, para, na qualida

de de Líder do PSOB, indicar o nome do Senador 
José Roberto Arruda, como Titular, em substituição 
ao Senador Sérgio Machado, passando este para 
Suplente, na Comissão de Assuntos Económicos. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-O requerimento lido será submetido à deliberação do 
Plenário após a Ordem do Dia, de acordo com o Regi
mento. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
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Of. N2 054/97 -GSANAS 

Brasília, 7 dE\ abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Em virtude de existência de erro ocorrido em 

importante dispositivo de Projeto de Lei do Senado 
n2 52, de 1997, de minha autoria, publicado no Diá
rio do Senado de 4-4-97 (sexta-feira p.p.), quando 
foi trocada a palavra "reclusão" por "detenção", ve
nho solicitar a V. ExB a republicação do referido pro
jeto para a devida correção (nova versão anexa). 

Outrossim, informo que em razão dessa corre
ção foi alterada também a Justificação do referido 
projeto, a fim de fazer a adequação necessária a 
essa modificação. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. ExB pro
testos de elevada consideração e distinguido apre
ço. - Senador Abdias Nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência, em atendimento ao Ofício que foi 
lido, determina a republicação do Projeto de Lei do 
Senado n2 52, de 1997, que define crimes de prática 
de racismo e discriminação, e sua anexação ao pro
cessado da respectiva matéria que volta à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão 
terminativa. 

É o seguinte o projeto que se republi-
ca: 

(•) PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 1997 

Define os crimes de prática de racis
mo e discriminação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Considera-se crime de prática de racis

mo, para efeito desta lei, praticar tratamento distinto, 
em razão de etnia, a pessoas ou grupos de pessoas. 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
§ 1° Incorre na mesma pena quem fabricar, co

mercializar, distribuir ou veicular símbolos, emble
mas, ornamentos, distintivos ou propaganda que uti
lizem a cruz suástica ou gamada, para fins de disse
minação da prática do nazismo. 

§ 2º Também incorre na mesma pena quem in
troduzir ou estimular, por intermédio da mídia, de au
las escolares, de livros e de outros meios, idéias, 
conceitos ou imagens pejorativas em razão de etnia 
ou cor da pele. 

Art. 22 Considera-se discriminação, para efeito 
desta lei, o estabelecimento de tratamento prejudi
cial a pessoas ou grupo de pessoas em razão de 
sexo, orientação sexual, religião, idade, deficiência, 
procedência nacional ou outra característica similar. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
§ 1° As penas aumentam-se da metade: 
I - se o crime pretende dificultar ou impedir o 

exercício de um direito ou garantia fundamental; 
11 - se o crime é praticado por funcionário públi

co no desempenho de sua função; 
III - se o crime é praticado contra menor de de~ 

zoito anos. 
Art. 32 O art. 141, parágrafo único, do Código 

Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 141 ............................................... . 
................................................................. 

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

Parágrafo único. Se o crime é cometi-
-do mediarite-paga-oi.i pro!Tü;issa âe- recom=

pensa ou em razão de preconceito de raça, 
cor, sexo, religião ou outro similar, aplica-se 
a pena em dobro." 

Art. 42 Não é crime a distinção realizada com o 
propósito de implementar uma ação compensatória 
em função de situações discriminatórias históricas 
ou passadas, ou quando existe uma relação lógica 
necessária entre a característica na qual se baseia a 
distinção e o propósito dessa distinção, ou ainda por 
previsão legal. 

Art. 52 Esta lei enfra em vigor ria data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente as Leis nº 7.716, de 1989, 8.081, 
de 1990, e 8.882, de 1994. 

Justificação 

Embora goste de se autoproclamar uma "de
mocracia racial", o Brasil está longe de ser o paraíso 
das relações raciais que o discurso oficial ainda tei
ma em apresentar. Com efeito, pesquisas quantitati
vas realizadas nas últimas décadas têm revelado 
uma realidade de desigualdade e discriminação pelo 
menos tão grave quanto - e freqüentemente pior 
que - a de países corno os Estados Unidos e a Áfri
ca do Sul, reconhecidos por todos como exemplos 
negativos nesse campo dal? relações humanas. 

Dados estatisticos do IBGE :.. oficia1S,-porfanto- -
- apontam uma enorme distância entre os descend
entes de africanos (chamados "pretos" e "pardos") e 
aqueles considerados 'brancos' em nosso País. A 
análise dos indicadores sociais pertinentes, como 
expectativa de vida, mortalidade infantil, salários e 
escolaridade, não apenas comprova a existência 
desse fosso em nossa sociedade, mas também 
aponta o racismo como o principal responsi.vel por 
sua existência. 
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No campo jurídico, por exemplo, recentes pes-
quisas desnudam o tratamento diferenciado que po-__ _ 
liciais, delegados, juizes e promotores dispensam a 
brancos e negros, pelo que estes últimos costumam 
ser presos em maior proporção, condenados mais 
vezes e a penas mais longas, o que explica serdes
proporcionalmente maior sua presença nas estatísti
cas penitenciárias. 

As primeiras tentativas de criar uma legislação 
para coibir a prática da discriminação racial datam 
da década de 40. O principal resultado da I Conven
ção Nacional do Negro, realizada em São Paulo, em 
1945, sob o patrocínio do Teatro Experimental do 
Negro, foi a aprovação de uma proposta dessa natu
reza, a qual acabaria sendo transformada, no ano 
seguinte, pelo Senador Hamilton Nogueira, da UDN, 
em proposta à Assembléia Nacional Constituinte. 
Essa proposta definia o racismo e a discriminação 
como crime de lesa-humanidade, e foi rejeitada sob 
a alegação da inexistência de um fato concreto que 
demonstrasse a sua necessidade. Este acabou vin
do com um incidente de grande repercussão: a dis
criminação sofrida em um hotel de São Paulo pela 
famosa coreógrafa afro-americana Katherine Du
nham. O Deputado Afonso Arinos aproveitou a 
oportunidade para propor a Lei n° 1.390, de 1951, 
que ganhou o seu nome, distorcendo a natureza de 
proposta de 1945 ao definir o racismo como contra
venção penal, e não como crime, e ao estabelecer 
penalidades irrisórias para os infratores. Em que 
pese às boas intenções de seus autores, a chama
da Lei Caó (Lei nº 7.716/89) também não avançou 
nesse sentido. 

Desse modo, a legislação brasileira ainda não 
dispõe de uma definição geral para os crimes de ra
cismo e discriminação, dependendo de uma enume
ração casuística de circunstâncias, em desacordo 
com a boa tendência do Direito Penal; daí a ineficá
cia da atual legislação nessa área. Este projeto pre
tende criar essa definição legal, tipificando tais cri
mes. As orientações básicas são, necessariamente, 
as constitucionais: primeiramente porque esses cri
mes constituem a forma mais insidiosa de violação 
do princípio da liberdade (art. 5°, caput) e, depois, 
pelo fato de ser específica a condenação do racismo 
(art. 5°, XLII). Além de estabelecer os tipos genéri
cos para racismo e discriminação, este projeto ainda 
determina circunstâncias agravantes - por exemplo, 
se o agente é funcionário público. 

Convenções internacionais de que o Brasil é 
signatário - como a Convenção Internacional pela 
Eliminação da Discriminação racial, das Nações Uni-

das, e a Convenção III da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), também vinculada à ONU, que 
trata-da discnmTnaçãoâe raç;ú~-gênero no mercado 
de trabalho - prevêem a adoção de medidas desti
nadas a compensar a discriminação historicamen
te sofrida por determinados grupos de pessoas, 
como mulheres, negros e índios. Conhecidas pelo 
nome genérico de 'ação afirmativa', tais medidas 
têm sido adotadas por países tão diversos do pon
.to de vista político, social, econômico e cultural 
como Estados Unidos, Índia, Canadá, Alemanha, 
Nigéria, Israel e Malásia, além das antigas Iugos
lávia e União Soviética. Este projeto abre a possi
bilidade de adotá-las no Brasil, colocando o país 
em dia com as obrigações assumidas na arena in
ternacional. 

Finalmente, o projeto amplia o elenco de cir
cunstâncias agravantes genéricas do Código Penal 
para nele incluir os preconceitos de raça, sexo e ou
tros. Com essa sistemática, afasta-se a necessidade 
de uma previsão casuística que, enumerando em 
detalhes as circunstâncias de prática da discrimina
ção, abre grandes espaços pelos quais escapam os 
agentes do crime. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1997.- Sena
dor Abdias Nascimento. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÓDIGO PENAL 

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo 
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é 

-cometido: 

Parágrafo unico. Se o crime é cometido me
diante paga ou promessa de recompensa, aplica-se 
a pena em dobro. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
LEI N2 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989 

Define os crimes resultantes de pre
C()IlC:eit~_cle_raça_I)U ~':cor. 

LEI Nº 8.081, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990 

Estabelece os crimes e as penas 
aplicáveis aos atos discriminatórios ou 
de preconceito de raça, cor, religião, et
nia ou procedência nacional, praticados 
pelos meios de comunicação ou por pu
blicação de qualquer natureza. 



-----------------------~--.o---------

Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 335 

LEI N° 8.882, DE 3 DE JUNHO DE 1994 

Acrescenta parágrafo ao artigo 20 
da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
que define os crimes resultantes de pre
conceitos de raça ou de cor. 

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

A_yotação da matéria ficou adiada para hoje, 
nos termos do Requerimento 229, de 1997. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 246, DE 1997 

_Nos termos_ dQ ªrt. 160, po R~gim_E!_nto lnt_emo, 
requeremos que o tempo destinado aos oradores do 
Expediente da sessão a realizar-se no dia 12 de ju
nho do corrente ano, seja destinado a homenagear 

=~~~~~~~~~~~os 175 anos da Maçonaria no Brasil. 
(.) Refeito, por solicitação do autor. Sala das Sessões, 8 de abril de 1997. - Sena-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) dor Valmir Campelo - Senador Ronaldo Cunha 
-A Presidência lembra ao Plenário que será realiza- Lima _ Senador Ernandes Amorim _ Senador Ra-
da amanhã, 09 de abril do corrente, às 11 horas, mez Tebet _ Senador José Roberto Arruda - Se-
neste Plenário, Sessão Solene Conjunta do Con- nador Beni V eras. 
gresso Nacional, em homenagem póstuma ao ex-Mi- o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) _ 
nistro Mário Henrique Simonsen, quando usarão da Em votação 0 requerimento que acaba de ser lido. 
palavra os Senadores Waldeck Omelas e José Ser- Os Srs. Senadores que 0 aprovam perrnane-
ra, e os Deputados Gonzaga Mota e Luiz Eduardo. çam sentados. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Aprovado. 
-A Presidência fará incluir, e chama a atenção dos Será cumprida a deliberação do Plenário. 
Srs. Líderes e Parlamentares, na Ordem do Dia da o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
sessão defiberativa ordinária de amanhã as Mensa- Esgotado 0 tempo destinado ao Expediente. 
gens nºs 234, de 1996; 52, 62 e 63, de 1997, que Presentes na Casa Srs. Senadores. 
tratam de indicação de chefes de missões diplomáti-
cas, cuja deliberação deverá ser feita em sessão se- ORDEM DO DIA 
c reta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Sr. Senador Guilherme Palmeira encaminhou à 
Mesa Projeto de Lei que "regulamenta a candidatura 
à reeleição dos ocupantes dos cargos de Presidente 
da República, Governadores dos Estado, e do Distri
to Federal, Prefeitos Municipais e respectivos Vices, 
dispondo sobre suas campanhas eleitorais", matéria 
essa objeto da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 4, de 1997, procedente da Câmara dos Deputa
dos e ainda em tramitação nesta Casa. 

Tratando o projeto de regulamentar matéria 
ainda em estudo nesta Casa, não tendo, por conse
guinte, sua tramitação finalizada no Congresso Na
cional, a Presidência irá encaminhá-lo à Secretaria
Geral da Mesa para somente dar início à sua trami
tação uma vez promulgada a Emenda Constitucional 
respectiva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em sessão anterior foi lido o Requerimento n2 218, 
de 1997, do Senador Esperidião Amin e outros, soli
citando, nos termos regimentais, a realização de 
uma sessão conjunta em homenagem aos 175 anos 
da Maçonaria no Brasil, a ser realizada no dia 12 ou 
13 de junho de 1997. 

Hemúnic~_ 
Terc-eiro dia de discussão, em primeiro 

turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 64, de 1995, de iniciativa do Senador 
Osmar Dias e outros senhores Senadores, 
que dá nova redação ao inciso XXIX do art. 
7º e revoga o art. 233 da Constituição Fede
ral {iguala o prazo prescricional das ações 
trabalhistas para trabalhadores urbanos e 
rurais), tendo 

Parecer favorável, sob n2 542, de 
1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
vencidos os Senadores José Eduardo Outra, 
Pedro Simon e Antônio Carlos Valadares. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin
co dias úteis consecutivos, em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por um terço, no mínimo, da composição do Senado. 

Hoje transcorre o terceiro dia da discussão. 
Discussão da proposta, em primeiro tumo. 

(Pausa.) 
Não há oradores. 
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A discussão terá prosseguimento na próxima 
sessão deliberativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 247, DE 1997 

Requeiro nos termos do artigo 75 do Regimen
to Interno a criação da Comissão Especial Temporá
ria Externa, durante 60 dias para acompanhar a in
vestigação de crimes cometidos no Estado do Rio 
de Janeiro, passando por cima das prerrogativas mí
nimas de Direitos Humanos a que tem direito o cida
dão. 

A Comissão deverá ser composta por 6 Sena
dores. 

Justificação 

Todos os brasileiros tem conhecimento dos la
mentáveis episódios ocorridos nos últimos dias no 
Pais, sendo o Estado do Rio de Janeiro um dos Es
tados protagonistas. 

À vista dos lamentáveis e estarrecedores epi
sódios, da atuação de policiais militares, em flagran
te desrespeito ao direito da pessoa humana, que mi
dia brasileira exaustivamente divulgou nesta semana 
e na semana passada, é necessário que se faça 
acompanhamentos das investigações para que se 
resgate o direito de Cidadania a que todos tem direi
to independente da raça e da condição social do ci
dadão. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1997.- Sena
dora Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento lido será publicado e incluído em Or
dem do Dia oportunamente. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n2 245, de 1997, lido no Expediente, de autoria do 
Senador Artur da Távola e outros Senadores, solici
tando que a sessão especial destinada a homena
gear o centenário do nascimento de Alfredo Rocha 
Vianna Júnior- Pixinguinha -, seja transformada em 
tempo destinado ao oradores do expediente da ses
são a realizar-se no dia 23 do corrente. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permane-

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

-Passa-se agora ao Requerimento n2 244, de 1997, 

....Janeiro 1997 

lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n2 106, de 1996. 

Os avulsos estão sobre a mesa. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permane

çam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Eu peço, e é lógico que V. Ex4 terá, o apoiamento 
de três Senadores. (Pausa.) 

Tem o apoiamento dos Srs. Senadores Sebas
tião Rocha, Eduardo Suplicy, Ademir Andrade e Jú-

_niaMarise. 
As exigências regimentais foram preenchidas. 
Vamos à verificação. 
Peço aos Srs. Senadores, que se .. encontram 

nos seus gabinetes e em outras dependências, que 
venham para a votação nominal. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Srs. Senadores, vou colocar em votação o Requeri
mento n2 244, de 1997, de urgência, nos termos do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n2 1 06, que altera dispositivos da Lei n2 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as socieda
des por ações, e da Lei n2 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. 

Em votação o requerimento de urgência. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi

-dente, o PFL, pela sua LJderallÇa, recomenda o voto 
·sim•. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-SE) 
- Sr. Presidente, a Liderança do Bloco recomenda o 
voto 'não'. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'sim'. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, o PTB recomenda o voto 'sim'. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, o PMDB recomenda o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) = Qs_ S~, S_ena9ores já podem votar. 
_O ~f!,_J.Q~APH~LPJI_ARt~H() - P~la qrdem, . 

Sr. Presidente. Pergunto a V. Ex' se posso encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A rigor, já está um pouco tarde, mas V. Ex' ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Desejo ape
nas saber se esse é o projeto de lei sobre socieda
des anónimas. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- É, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - O Senador Josaphat 
Marinho nunca chega tarde, Sr. Presidente. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, quero apenas manifestar a minha estra
nheza. Trata-se de um projeto complexo, da maior 
delicadeza, que altera e revoga disposições de ou
tras leis; por que votar esse projeto em regime de ur
gência? Não quero fazer ofensa a nenhum dos com
panheiros, mas acredito que todos, como eu, não 
estão a par desse projeto. Abster-me-ai de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senador Josaphat Marinho abstém-se de votar. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. Apertem 

primeiro o voto e depois a senha. 
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente ... 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Já estamos em processo de votação e a votação 
não pode ser interrompida. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, o 
meu equipamento não está funcionando. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está funcionando. V. Ex" votando certo aparecerá 
o seu nome~ O problema é votar certo. Aperte o bo
tão e depois a sua senha. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? Vou en
cerrar a votação. 

(Procede-se a votação.) 

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES: 
Artur da Távola - Bello Parga - Beni Veras -

Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocí
nio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Edison Lo
bão - Élcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Fernando 
Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geral
da Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende 
- Jader Barbalho - Jefferson Péres - Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - José Alves - José Eduardo 
Vieira - José Fogaça - José Roberto Arruda - José 
Samey - José Serra - Leomar Quintanilha - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Marluce Pinto - Nabor Jú
nior - Osmar Dias - Regina Assumpçáo - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Machado -
Valmir Campelo- Waldeck Omelas. 

VOTAM 'NÃO' OS SRS. SENADORES: 
Abdias Nascimento- Ademir Andrade- Anto

nio Carlos Valadares - Benedita da Silva - Eduardo 
Suplicy - Emília Fernandes - José Eduardo Outra -

Júnia Marise- Laura Campos- Ramez Tebet- Ro
berto Freire- Roberto Requião- Sebastião Rocha. 

ABSTÉM DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Josaphat Marinho - Onofre Quinan - Pedro Si

mon. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 

-Votaram sim 42 Srs. Senadores e não 13. 
Houve 3 abstenções. 
Total: 58 votos. 
O requerimento de urgência foi aprovado. 
A matéria constará de Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 
345, inciso 11, ou seja, na próxima quinta-feira. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 
eu digitei meu nome, mas ele não apareceu. Eu voto 
•sim•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Registre-se o voto do Senador Gilberto Miranda; 
43 SIM, portanto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2 
243, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara n2 94, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-SE) -

Sr. Presidente, quero registrar que o Bloco vota con
trário a este requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Bloco da Oposição vota contra. 
- ···~O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PSDB encaminha o voto 'sim'. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, o PFL encaminha o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PFL encaminha 'sim'. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, o PTB encaminha o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-O PTB encaminha 'sim'. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho para encaminhar. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, sou obrigado a manifestar outra estranheza. 
Pede-se urgência para votar, se não estou em enga
no, projeto de lei qúe institui a Lei de Proteção de 
Cultivares e dá outras providências. É um projeto 
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constante de 55 artigos. Confesso a V.. Ex' que não 
me encontro em condições de votar a urgência por
que não estou a par do conteúdo deste projeto. 
Agradeceria que qualquer dos eminentes signatários 
do requerimento fizesse uma breve exposição à 
Casa para nos dar esclarecimentos a respeito desta 
matéria. 

Não fica bem ao Senado votar matéria dessa 
natureza em regime de urgência. Eu pediria apenas, 
dentro do limitado prazo que tenho, para ler duas ou 
três disposições para mostrar as dificuldades que 
existem. 

"Linhagens: os materiais genéticos ho
mogéneos obtidos por algum processo auto
gâmico continuado. Híbrido: o produto ime
diato do cruzamento entre linhagens geneti
camente diferentes." 

O que são essas expressões? O que significa 
isso? Quantos dos eminentes Senadores terão co.: 
nhecimento do alcance dessas disposições? 

Lamento profundamente o requerimento e esti
maria ouvir o esclarecimento de alguns dos ilustres 
signatários do requerimento, para que a Casa e os 
que nos assistem pudessem saber o que significam 
tais disposições. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Para encaminhar a votação, tem a palavra o Sena
dor Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, se 
V. Ex' acolher a sugestão do nobre Senador Josap
hat Marinho, eu gostaria de trazer à presença de V. 
Ex" uma sugestão que, penso, atende perfeitamente 
ao interesse do Plenário. 

O Relator desta matéria foi o Senador Jonas 
Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- O Relator prestaria esclarecimento, se V. Ex" as
sim o desejar. 

O SR. ELCIO ALVARES - Exatamente, eu 
gostaria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Relator Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srl's e Srs. Senadores, eminente Senador Jo
saphat Marinho, trata-se da Lei de Proteção de Culti
vares. V. Ex' fez-me lembrar o dia em que estáva
mos discutindo na Comissão de Assuntos Económi
cos, quando o Presidente, Senador José Serra, pe-

dia, a princípio, que eu explicasse o que era prote
ção de cultivares. 

Srs. Senadores, esta lei vem proteger o melho
rista, o inventor, aquele que trabalha, que gasta para 
produzir novos cultivares, ou seja, novas variedades 
vegetais dentro do nosso País. Esta Lei é importante 
porque, com isso, evidentemente, vamos incentivar 
esses melhoristas que, hoje, não têm nenhum resul
tado financeiro de suas ações, através de pagamen
to de royalties. É como se fosse uma lei de patente, 
só que, em vez dela, é uma lei que protege aqueles 
que fazem, que modificam ou introduzem variedades 
novas de plantas em nosso País. Essas variedades 
têm que ser, de fato, aquelas que venham ao encon
tro da necessidade do País; qual seja: de produtivi
dade, de qualidade, com isso dificultando a aparição 
de doenças e pragas; isto é, o produto novo tem que 
ser resistente às pragas e doenças .. 

O mais importante, daí a urgência, é que existe 
no mundo uma organização que cuida desse aspec
to. Essa organização mudou os seus pareceres em 
1978 e em 1991. Aqui vem o problema: a Conven
ção de 1978, dessa organização, que se chama 
UPOV, já tem aproximadamente 30 países inscritos. 
Pois bem, a lei que estamos aqui votando vem exa
tamente para inserir o Brasil nesta Convenção da 
UPOV de 1978. A Convenção de 1991, que muda a 
de 1978, determina que, no dia em que houver cinco 
países inscritos nela, fecha-se a possibilidade para a 
inscrição na Convenção de 1978. 

E aqui quero fazer uma diferenciação entre as 
duas. Na Convenção de 1978, paga-se apenas pela 
semente ou pela muda. Essa é a que mais condiz 
com a necessidade do Brasil. Mas na outra, a Con
venção de 1991, não vamos pagar royalty sobre a 
semente ou sobre a muda e sim sobre a produção. 
Portanto, ao invés de pagarmos royalty sobre o 
saco de semente de soja ou de milho ou de feijão, 
vamos pagar sobre a produção dessas sementes; 
ou seja, sobre 40, 50, 60, 70 ou 1 00 sacos do produ
to. Portanto, a Convenção de 1991 é prejudicial ao 
produtor brasileiro. 

Por outro lado, os três países que são parcei
ros do Brasil no Mercosul já têm sua lei de Proteção 
de Cultivares e já estão inseridos nesse UPOV. Ape
nas o Brasil não está. 

Na América Latina, os três países que ainda 
não têm a lei de proteção das suas invenções de 
plantas são: Brasil, Cuba e Panamá. Daí a necessi
dade urgente de aprovarmos esta lei. Caso contrá
rio, da Convenção de 1991 - repito - que prevê que 
cinco países podem integrá-la - aí fecha a possibili-
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dade da Convenção de 78, já tem três países. Hoje, 
já existem cinco países querendo entrar na Conven
ção de 91. Se dois países entrarem, fecha-se a pos
sibilidade de o Brasil inserir-se no processo mundial 
de proteção das plantas ou das invenções na Con
venção de 1978. 

Por isso, o Governo encaminhou esse projeta 
de lei em 1995 para o Congresso Nacional e, na Cã
mara dos Deputados, recebeu opiniões de todos os 
matizes ideológicos, foi motivo de várias audiências 
públicas e uma comissão específica para debate e lá 
foi aprovado. 

Aqui no Senado Federal, na Comissão de As
suntos Económicos, fizemos questão de trabalnar 
com aqueles que tinham interesse direto na matéria, 
os Senadores Osmar Dias e Marina Silva. Aproveita
mos o máximo possível suas idéias. Portanto, esse 
projeto, oriundo da Câmara, sofreu aqui 11 emendas 
que, por certo, vão ter que ser novamente analisa~ 
das na Cãmara dos Deputados, após aprovado no 
Senado Federal. 

Por isso, Senador Josaphat Marinho e demais 
Srs. Senadores, é importante e urgente essa matéria 
para o Brasil, a fim de que o nosso Pais não fique 
fora da inserção da modernidade da agricultura 
mundial. 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Pela ordem V. Exª. Sobre a votação? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT

SE. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, gostaria de saber se essa matéria foi despa
chada para alguma outra comissão técnica, além da 
Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Foi despachada também para a Comissão de Edu
cação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Isso signifi
ca que, em sendo aprovado o requerimento, haverá 
necessidade de que, quando a matéria entrar em 
pauta na próxima quinta-feira, haja um parecer em 
plenário, em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exª está certo na sua observação, e assim será 
procedido pela Mesa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado. 

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

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

Aprovado, contra o voto do Bloco. 
O Senador Josaphat Marinho se absteve de 

votar. 
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 
345, inciso 11, ou seja, na próxima quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
uma comunicação inadjável. V. Ex• dispõe de cinco 
minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ao 
Ministro do Exército, General Zenildo Gonzaga Zo
roastro de Lucena estou enviando requerimento de 
informações, já registrado hoje, em virtude do se
guinte: 

A Revista Carta capital, de 2 de abril do cor
rente, através da reportagem intitulada "Com-armas 
vs. Sem-terra", informa que soldados do 29° Bata
lhão da Infantaria Blindada realizaram manobras no 
campo de instrução Barão de São Borja (Saicã) -
cuja área atinge os Municípios de Santa Maria, Ro
sário do Sul e Cacequi - com a presença de quase 
ô70 homens, onde os adversários eram os colonos 
do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. 

Em novembro de 1996, o Comando Militar do 
Sul já tinha promovido manobras com essa mesma 
natureza, a qual envolveu a 3i! Divisão do Exército 
com a presença, dentre outras unidades, da 1• Bri
gada de Cavalaria Mecanizada de Santiago, da 2• 
Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, da 
Artilharia Divisória de Cruz Alta e da 6ª Brigada de 
Infantaria Brindada. Tal operação, denominada En
couraçado Alpha, contou com a movime-ntãÇãõ âe, 
aproximadamente, 7 mil homens e mais 1 ,3 mil veí

_c_ulo_s, sendo que os combates simulados tinham 
como inimigos os colonos do MST. 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é 
um movimento de cunho eminentemente social e 
sua luta é apoiada pela grande maioria da popula
ção, conforme pesquisas de opinião recentemente 
divulgada. Reiteradamente, os coordenadores nacio
nais do MST, João Pedro Stédile e Gilmar Mauro, 
têm declarado a sua natureza pacífica, o que pode 
ser comprovado através de seus atas tais como a 
Marcha Nacional dos Trabalhadores Sem-terra. 
OciJpcaÇões de ãreãs Improdutivas e acampamentos 
à beira de estradas têm o propósito de chamar a 
atenção das autoridades para a necessidade de 
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acelerar-se o processo de reforma agrária. Não po
demos esquecer que o Atlas Agrário, publicado 
pelo Incra e PNUD, destacam que 56,7% da área 
cadastrada (que representa, aproximadamente, 331 
milhões de hectares) pertence apenas 2,8% das pro
priedades. 

Considerando que a Constituição Federal, 
além de garantir a reforma agrária, garante o direito 
de uma vida digna a todo cidadão brasileiro, e consi
derando não existir dignidade se a pessoa não pu
der dispor do mínimo necessário para sua sobrevi
vência, como pode o Exército Brasileiro considerar 
um trabalhador sem-terra uma ameaça ao reivindi
car um direito constitucional. As informações aqui 
solicitadas são de fundamental importância para que 
o Senado da República possa melhor cumprir nos
sas funções constitucionais. 

Assim as perguntas que faço ao Ministro do 
Exército, General Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lu
cena, são: 

1) Tendo em vista as manobras realizadas sob 
o nome 'Operação Encouraçado Alpha' e outra en
volvendo o 292 Batalhão de Infantaria Blindada, am
bas no Rio Grande do Sul, nas quais trabalhadores 
sem-terra foram considerados inimigos potenciais, 
qual a justificativa desse Ministério para tratar dessa 
maneira aqueles que se organizam para reivindicar 
que haja uma estrutura agrária mais justa no Brasil? 

2) Tendo em conta que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso tem recebido a Coordenação Na
cional do Movimento Sem-Terra em diversas audiên
cias, havendo inclusive a previsão de outra a ser 
realizada em 18 de abril próximo, o que denota o re
conhecimento público do caráter patriótico e pacífico 
do MST, não seriam essas ações do Exército atitu
des que podem contribuir para dificultar as relações 
do Governo com aquela organização de trabalhado
res? 

O Movimento Sem-Terra encaminhou ao Presi
dente do Senado, Senador Antonio Caries Magalhã
es, solicitação de audiência no próximo dia 18 de 
abril, o que já está marcada por V. Ex4 para às 
9h30min de sexta-feira da próxima semana. O obje
tivo é sensibilizar a sociedade brasileira, por ocasião 
da conclusão da Marcha Nacional dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra, sobre a gravidade dos proble
mas sociais que enfrentam os trabalhadores sem 
terra no campo e na cidade e conclamar a urgência 
de medidas concretas para acelerar a reforma agrá
ria, combater o desemprego e punir os responsáveis 
pelos massacres de trabalhadores rurais sem terra 
de Corumbiara e Eldorado dos Carajás. 

Eles pretendem realizar um ato político em 
frente ao Congresso Nacional, no dia 17 de abril pró
ximo, das 14h às 19h, e também um ato ecuménico, 
de caráter religioso, na Praça dos Três Poderes. 

Estou anexando a solicitação de audiência ao 
:Senador Antonio Cados_Magalhães como também 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, encaminhada e protocolada on
tem pelos Coordenadores Nacionais João Pedro 
Stédille e Gilberto Portes de Oliveira. 

Domingo à noite, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso disse-me que tem intenção de recebê
los, mas que seria importante que eles não estives
sem simplesmente solicitando audiência para fazer 
cnlicas ou pedir a destituição do Ministro da Refor
ma Agrária e de Assuntos Fundiários, Raul Jung
mano. 

Tendo dialogado com a Coordenação Nacional 
do Movimento Sem-Terra, com João Pedro Stédille 

- e Gilberto Portes de Oliveira, que assinam este ofí
cio, gostaria de esclarecer que o objetivo da audiên
cia será a discussão da estrutura fundiária, da refor
ma agrária, dos eventos de violência ocorridos em 
Corumbiara, em Eldorado dos Carajás e a importân
cia da punição dos responsáveis. Portanto, não se 
tratará da questão da pessoa do Ministro da Refor
ma Agrária, mas, sim, de como deve ser melhor en
caminhada a resolução e a forma da realização da 
reforma agrária, com a urgência que se faz necessá
ria. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SeU PRo
NUNCIAMENTO: 

"REFORMA AGRÁRIA: UMA LUTA DE TODOS" 

OFICIO MSTIN• 56197 

Exm• Sr. 

Dr. Fernando Henrique Gardoso 

M.D. Presidente da Rep-ública 

Palácio do Planalto 

Brasllia- DF, 7 de abril de1997 

Praça dos Três Poderes- Brasilia/DF 

Excelentíssimo Senhor, 
Como já deve ser do conhecimento de Vossa Excelência, 

pelos meios de comunicação social de nosso Pais, da Marcha 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. que nosso molli
mento organizou, e que percorreram mais de mil quilómetros a pé 
durante os últimos 60 dias. No próximo dia 17 de abril chegare
mos à Capital Federal. 

O objetivo principal da nossa caminhada foi sensibilizar a 
sociedade da gravidade dos problemas sociais no campo e cida· 
de. E da urgência de políticas concretas para acelerar a refonna 
agrária, resolver os problemas do desemprego, a punição dos 
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responsáveis pelos massacres de Corumbiara!RO e Eldorado dos 
Garajás/PA. 

Diante disso. viroos à Vossa Presença solicitar uma au
diência pública. com representantes da direção nacional do MST. 
representantes dos caminhantes e personalidades ligadas ao Fó
rum Nacional Pela Reforma Agrária, devendo totalizar em tomo 
de 20 a 30 pessoas. 

Gostaríamos de ser recebidos, se possível, no dia 18 de 
abril próXImo, na data da-tarde, em função da chegada da marcha 
à Brasília no dia 17. 

Certos de vossa costumeira atenção, desde logo agrade
cemos em nome da Coordenação Nacional do MST. E ficaroos no 
aguardo de um retomo. 

AtenciOsamente, - João Pedro Stédllle, PI Coordenação 
Nacional do MST - Gilberto Portes de Miranda, PI Coord. Mar
cha NaaonaJ do MST. 

OFÍCIO MSTIN' 57197 

Bras ma- DF, 7 de abril de 1997 

Exm• Sr. 

Senador Antonio Canos Magalhães 

MO. Presidente do Senado Federal 

Praça dos Três Poderes- Brasma/DF 

Prezado Senhor, 
Corno já deve ser do conhecimento de Vossa Excelência, 

pelos meios de comunicação social da nosso País, da Marcha 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ruroo à Brasma, 
que nosso movimento organizou, e que percorreram mais da mil 
quilõmelros, durante os últimos 60 dias. 

A referida marcha deverá chegar a Brasllia no próximo dia 
17 de abril. Seremos recebidos pela população brasiliense, pelo 
Governo do Distrito Federal, e por diversas personalidades de 
nossa sociedade. E pretendemos realizar um ato político, em fren
te ao Congresso Nacional, no dia 17 de abril próximo, das 14 às 
19 horas. Nesse mesmo horário também será realizado um ato 
ecuménico de caráter religioso, na Praça dos Três Poderes. 

O objetivo da nossa marcha foi sensibilizar a sociedade 
brasileira da gravidade dos problemas sociais que enfrentamos 
no campo e na cidade. E condamar para a urgência de medidas 
concretas para acelerar a refonna agrária, combater o desempre
go e punir os responsáveis pelos massacres de trabalhadores ru
rais sem terra de Corumbiara/RO e Eldorado do Carajás/PA. 

Diante disso, vimos solicitar de Vossa Ex" uma audiência 
pública, com representantes da direção nacional do MST, repre
sentantes dos caminhantes e personalidades de nossa socieda
de, para que possamos expor-lhe as nossas preocupações em re
lação à gravidade de crise no campo, a pedir seu apoio para as 
medidas legislativas cabiveis. Em função de chegada dos cami
nhantes no dia 17 de abnl, pedimos sua compreensão para que 
possa nos receber na manhã do dia 18 da abril, entra às 1 O e 12 
horaS. 

Gostaríamos de lha comunicar que estamos geslionando 
para sermos recebidos também pelo Presidente da República, 
nesse mesmo dia, na parte da tarda. 

Certos da vossa costumeira atenção e apoio à causa da 
reforma agrária, desde logo agradecemos, em nome da Coorde
nação Nacional do MST. 

Atenciosamente, -João Pedro Stedllle, PI Coord. Nacio
nal do MST - Gilberto Portes de Oliveira, PI Coord. Nacional da 
Marcha do MST. 

Escritório Nacional do MST 

ses Od. 6 Ed. AmaldoVilares Salas 2111'212-70032- Brasnia/DF 

Fone: (061) 322-5035 Fax: (061) 225-1026 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcânta
ra. (Pausa.) 

Concedo a palavra: ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs._ Se_nadores, repito agora o 

-que disse no aparte que dei à importante Senadora 
do Rio de Janeiro, sobre o ocorrido no Rio de Janei
ro com a Polícia Militar daquele Estado. 

Coincidência dramática ou não, a Rede Globo 
divulgou fatos ocorridos com policiais do Rio de Ja
neiro como aqueles que aconteceram com os de 
São Paulo. Papel carbono; a mesma violência; o 
mesmo arbítrio; os mesmos atos de selvageria, a 
mesma situação no mesmo País. 

Ora, Sr. Presidente, digo do Rio o que disse 
sobre São Paulo: se não tivesse havido a gravação, 
nada seria feito. No Rio, nem providências teriam 
sido tomadas; ao que sei, não abriram inquérito, não 
se fez absoltamente nada. 

O Ministro de Comunicações, que é do PSDB, 
criticou o Governador Mário Covas, por considerar 
pouco firmes as suas decisões. É verdade que o Go
vernador do Rio de Janeiro, que também é do 
PSDB, foi mais duro ao detimninar as críticas e a 
ação com relação aos policiais do Rio de Janeiro. 
Mas, na verdade, os fatos coincidiram: no início de 
março em São Paulo, no início de março no Rio de 
Janeiro. Os fatos ocorridos em São Paulo foram 
transmitidos por uma emissora de televisão na se
mana passada, e os do Rio, ontem. Nada que se ti
vesse tomado conhecimento se fez até então em 
São Paulo, nem no Rio de Janeiro. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me que não dá 
para dizer que se trata de um fato excepcional, de 
uma coincidência de dois cinegrafistas amadores, 
um que filmou no Rio de Janeiro, e outro em São 
Paulo. Não se trata de dois casos inéditos no Brasil, 
que, de repente, foram filmados. Não! Trata-se de 
dois casos de rotina no Brasil, que, por coincidência, 
foram filmados. 

E houve uma declaração muito grave do Presi
dente da República. Sua Excelência. disse, numa re
portagem da Revisfaveja, primeiro, que· não tem 
qualquer interferência nas polícias militares esta
duais, o que é verdade; segundo, que Sua Excelên
cia nada pode fazer com relação às polícias esta
auats, o que~amoéme-vefdade; terceiro, que nas 
polícias estaduais, no que tange a coronéis, a ofi
ciais, há uma certa seleção, há uma certa coordena-
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ção, há uma certa formação de consciência, mas 
que, em relação a soldados e cabos, não há esse 
tipo de seleção. Entram pessoas doentes mentais, 
viciadas em tóxicos. Quem disse isso foi o Presiden
te da República! Nos dois Estados mais importantes 
do Pais, São Paulo e Rio de Janeiro, na policia mili
tar, a seleção não existe, a coordenação, a fiscaliza
ção, a orientação moral e do que deve ser ensinado 
parece que também não existe. 

Ora, Sr. Presidente, penso que o Presidente da 
República agiu corretamente, concordo com suas 
palavras. E ainda que para provocar, os Governado
res de São Paulo e do Rio de Janeiro têm que res
ponder. É verdade que, no que tange à formação da 
tropa de soldados e de cabos, não há seleção ne
cessária, não há fiscalização, não há o psicotécnico, 
não há uma orientação no sentido de se verificar se 
são drogados ou não, se são deficientes mentais, 
maníacos ou não? Isso é muito grave, Sr. Presiden
te! Penso que o Presidente da República colocou o 
dedo na ferida e essa questão tem que ser respondi
da. 

O que vimos, Sr. Presidente, não é atitude de 
criaturas normais. Duvido que alguém que tenha as
sistido à televisão, ao episódio ocorrido no Rio de 
Janeiro ou em São Paulo, diga que aquelas pessoas 
estavam no seu estado normaL Eles não estavam 
no seu estado normal, e deve haver uma razão para 
isso. 

Sr. Presidente, o que vamos fazer? Pode-se di
zer que o Senado é o Senado, que somos os pais 
da Pátria e que a iniciativa deve ser tomada pelo Mi
nistro da Justiça, pelo comando da Brigada, pelo 
Governador Mário Covas ou pelo Governador Mar
cello Alencar. Pode-se dizer que isso não cabe a 
nós, que somos legisladores. Ora, Sr. Presidente, 
s..-s e Srs. Senadores, é assim que devemos julgar? 
É essa a nossa responsabilidade? 

Sr. Presidente, já legislamos pouco, porque há 
as medidas provisórias. Então, não somos culpados. 
O Presidente está governando por meio de medidas 
provisórias porque a Constituição o permite. Não te
mos o que legislar. De vez em quando, soltam-se fo
guetes porque o Congresso votou um projeto de lei. 

Fiscalizar é o que está sendo feito na CPL Dou 
nota 10 para a CPI. O Presidente do Bradesco disse 
que o mercado financeiro brasileiro vai ser outro de
pois da CPI e que não sabia que aquela rotina de 
corrupção, de favores e de vantagens existia. Estão 
aí o Banco Central, o Tribunal de Contas e a fiscali
zação do Ministério da Fazenda, e eles não sabiam 
disso. 

Senador Bernardo Cabral, não foi isso que o 
Presidente do Bradesco disse? 

Então, Sr. Presidente, parece-me que temos a 
obrigação e a responsabilidade não apenas de ficar
mos aqui. Sou Senador do Rio Grande do Sul, rep
resento aquele Estado, pois lá fui eleito, como pode
ria tê-lo sido em São Paulo ou no Rio de Janeiro. 
Portanto, isso não caberia a mim, Senador, porque é 
problema da polícia de São Paulo ou do Rio de Ja
neiro? Não. Isso é problema do povo brasileiro. 

Nunca me esqueço, Sr. Presidente, da época 
em que era guri, no primeiro grêmio estudantil a que 
pertenci, no Colégio do Carmo de Caxias do Sul. Lá 
pelas tantas, numa aula em que nos foi fazer uma 
palestra um Deputado, ele fez uma análise do que 
era o Congresso, o Presidente e a Suprema Corte, e 
alguém falou em Senado. Ele esclareceu que havia 
Câmara e Senado. Então, alguém perguntou qual 
era a diferença entre Câmara e Senado. Eu era um 
guri naquela época, depois da ditadura, isso não era 
muito manchete, e ele respondeu:'A Câmara repre
senta o povo, é o grande debate." E aí se perguntou: 
'E o Senado?', ao que ele respondeu: • Ah, o Sena
do são os pais da Pátria, é o grande debate, são os 
grandes responsáveis. • 

A rigor era assim, Sr. Presidente. No tempo de 
Rui, no tempo dos grandes debates, o Senado eram 
os pais da Pátria. Os grandes responsáveis, o gran
de debate, a grande orientação, o grande caminho a 
ser trilhado era feito e apresentado no Senado. 

No entanto, o que vejo? Vejo esforço. Quero 
felicitar V. E~ pelo seu trabalho, ao qual respondo, e 
pela disposição de V. Ex", que acredito ser a melhor 
possível. 

Quero felicitar o Senador José Samey pelo tra
balho de apresentar o que está aí, revolucionando: a 
TV Senado. Para quem não acreditava e para al
guns que até argumentavam: 'O Senador quer apa
recer, ou não quer aparecer .. .'. Não! Na verdade, 
observo pelo Rio Grande do Sul: os que fazem opi
nião, assistem. 

Essa CPI - e eu que pertencia as outras duas: 
a do Orçamento e a do lmpeachment, vejam a dife
rença - está sendo fiscalizada, controlada, assistida 
por praticamente a elite pensante do Brasil. Algo es
tamos fazendo, mas resta muito a fazer. 

Sr. Presidente, o que me machuca- não acuso 
ninguém, se acusar alguém será a mim próprio - o 
que me magoa, do que me acuso é de assistirmos a 
São Paulo, boquiabertos. E, uma semana depois, 
assistirmos ao Rio de Janeiro. Reparem que a reper
cussão do Rio de Janeiro já foi mais tranqüila e já 
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nos estamos adaptando. Já vimos a de São Paulo e, 
agora, a do Rio, e parece que não foi tanto! Já esta
mos nos acostumando. Daqui a pouco, quando vier 
a terceira, Deus queira que não, já se tomará rotina, 
e o discurso passará a não ter mais audiência. 

Nós, Congresso Nacional, nós, Senado Fede
ral, apenas afirmarmos: "Não é coisa nossa", "Não 
nos cabe," "Não é missão nossa", não me parece a 
solução. Se V. E~ perguntar-me o que fazer, res
ponderei: também não sei. Mas, se V. Ex" perguntar
me: "Vamos marcar para amanhã, uma reunião dos 
Senadores que querem discutir o que pode ser feito 
às 21, 22, 23 horas?" Estarei à disposição, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Cam
pos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, pretendo fazer 
um esforço para terminar hoje a leitura de um longo 
discurso que iniciei na penúltima vez que ocupei 
esta tribuna. 

Para abrir com chave de ouro esta manifesta
ção de hoje, lerei a parte final de um artigo publicado 
no Correio Braziliense de 30 de março de 1997, 
assinado pelo notável e brilhante jornalista, uma das 
pessoas mais inteligentes e cultas que tive o prazer 
de conhecer nesta minha já longa vida, jornalista 
Mauro Santayana, intitulado: 

•o Al-5 de Fernando Henrique. 
Neobobos somos todos: o cardeal-pri

maz, Dom Lucas Moreira Neves e seus 
companheiros de episcopado; o Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil e a 
maioria dos seus membros; os ex-Presiden
tes Itamar Franco, José Samey, Aureliano 
Chaves e João Figueiredo; o venerando bra
sileiro Barbosa Uma Sobrinho, a maioria dos 
sócios do Clube Militar e militares conserva
dores, como o Almirante Maximiliano da 
Fonseca, o General Leônidas Pires Gonçal
ves e o Brigadeiro Ivan Frota. Inteligentes 
são os meninos do Banco Central e do 
BNDES tão ágeis em hipotecar a nossa so
berania, e tão lerdos em fiscalizar notórios 
picaretas do mercado financeiro, isso, na 
melhor das suspeitas. Essa inteligência da 
equipe, no entanto, tem a sua amarração na 
excelsa inteligência de Sua Majestade Presi
dencial. 

Essa inteligência é também jurídica e 
editou, na quarta-feira desta semana de tre
vas, medida provisória que equivale a novo 
Al-5. Ao inviabilizar o exame pela Justiça de 
seus atos de violência, o Presidente da Re
pública assume, sem disfarces, a ditadura e 
desafia mais uma vez a consciência demo
crática âos orasileiros. -Assume, da mesma 
maneira, a responsabilidade pelo que ocor
rer diante da História, mas também no julga
mento de seus contemporâneos. • 

Portanto, peço que a íntegra desse artigo cons
te nos Anais do Senado Federal. 

Como se vê, o meu longo pronunciamento está 
na mesma linha de constatação de que realmente se 
repete no Brasil uma situação que tende a ultrapas
sar, sim, a ditadura militar brasileira, instaurada em 
64. E, de acordo com a interpretação do Professor 
Fernando Henrique Cardoso, isso ocorreria porque o 
processo de acumulação de capital é que determina 
o carâter da super-estrutura política. 

Hoje, com essas montadoras, com esses arti
gos de luxo, com essa economia voltada para o ca
pital estrangeiro, deveremos forçosamente concen
trarmélis a r!mâa nacional, excluir mais os marginali
zados e elitizar mais esse mercado de consumo de 
Primeiro Mundo, que é capaz de pagar, por exem
plo, pelo produto mundial mais conhecido, a Big 
Mac, o grande sanduíche que os Estados Unidos 
globalizaram, colocando à disposição de todos os 
consumidores mundiais. Aqui no Brasil, o Big Mac 
custa R$3,30 (três reais e trinta centavos) e, nos Es
tados Unidos, custa US$0,55 (cinqüenta e cinco 
centavos de dólar). Aqui no Brasil, o Big Mac custa 
seis vezes mais do que nos Estados Unidos, e nós, 
brasileiros, ganhamos em média seis vezes menos. 
Seis vezes cinco são trinta vezes a diferença entre o 
custo social de comer um BigMac no Brasil e comê
lo nos Estados Unidos. E é por isso que há esse flu
xo fantástico de turistas de classe média que invade 
o mercado americano atrás de mercadorias. Lá se 
paga pela quinta, pela sexta parte do que é ofereci
do neste mercado livre brasileiro. 

É necessário que haja uma força, um despotis
mo nas relações políticas a fim de que essas inji.Jstiças 
sejam aceitas, a fim de que o paciente Brasil seja se
guro e que se aplique sobre ele essas receitas desu
manas ditadas pelo FMI ao resto do mundo, mas não 
usadas lá, nem nos Estados Unidos, repudiadas na Ingla
terra pela derrota próxima da Madame Thatcher. 

Rejeitado o próprio capitalismo - numa pesqui
sa recente na França - por 65% dos pesquisados 
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nessa enquête. Sessenta e cinco por cento já dizem 
que não acreditam no capitalismo. 

Tentaremos, no tempo que nos resta, acompa
nhando o método e a trilha do Professor Fernando 
Henrique Cardoso, compreender quais as determi
nações específicas de nosso processo de acumula
ção de capital que modelam as feições de nosso 
despotismo, de nosso autoritarismo político, que Sua 
Excelência, quando Professor, dizia que 'muitas ve
zes beira ao fascismo'. 

À medida em que a crise das finanças públi
cas, que para mim é uma crise âe aespropõrção, 
soma-se à crise de sobreacumulação de capital, 
chega ao fim o Estado desenvolvimentista. Os es
cassos recursos do Governo, em crise de despro
porção, não se dirigem mais à acumulação produtiva 
que viu suas portas serem fechadas pela crise de 
sobreacumulação de capital. 

As empresas estatais não recebem mais recur-· 
sos do Governo. O dinheiro estatal, desfalcado cada 
dia mais do poder das novas emissões-de papel
moeda, outrora copiosas, dirige-se para salvar os 
setores em crise; ao invés de fazerem empresas es
tatais, agora, doam-se os recursos públicos aos ban
queiros falidos e aos grandes e 'eficientes' empre
sários, que mostram a .sua eficiência por meio de 
concordatas e falências. 

Com o sucateamento industrial, a abertura 
para as mercadorias estrangeiras subsidiadas na 
origem e protegidas por uma taxa de câmbio suicida, 
com o desemprego crescente, as falências e inadim
plências em elevação, o Governo passa a exercer o 
papel de bombeiro e a empregar seus parcos recur
sos para molhar a secura da base monetária que ele 
ajudou a provocar. 

O sistema político brasileiro revela, na crise, 
sua natureza bancocrática. Enquanto os recursos 
para a saúde, educação, pagamento de funcionários 
e obras sociais são negados e sonegados, o Gover
no gasta U$20 bilhões para tentar salvar os banquei
ros donos de estabelecimentos falidos. 

O mercado e suas leis só funcionam para de
golar os fracos, enquanto o protecionismo e o inter
vencionismo do estado neoliberal, que se declara fa
lido, sustentam o sistema financeiro privado. A acu
mulação de falências sorve e destrói os recursos, 
que antes se traduziam em obras e empresas esta
tais, em acumulação de capital. Todo valor acumula
do no património das estatais, calculado pelo Minis
tro Malan em R$20 bilhões, se somado àS telecomu
nicações, de acordo com o Ministro Sérgio Motta, 
atingiria mais de R$100 bilhões. Os R$20 bilhões 

correspondem à importância que o Governo neolibe
ral de FHC doou aos bancos via Proer. Como o go
verno neoliberal não deseja investir na produção por 
questões de princípio, corre-se o perigo de que o 
despotismo erija o continuísmo como prioridade e 
gaste parte substancial da receita da venda das es
tatais na reeleição dé FHC, a prioridade das priorida
des. 

A privatização-doação das empresas estatais 
retira as bases reais de um segmento importante da 
população: os diretores, técnicos e altos funcionários 
das estatai5:-Com a política de desemprego, os fun
cionários públicos federais, estaduais e municipais 
perdem renda, prestígio e poder e deixam de ser os 
âesfinalários e beneficiãiios de paite da massa de 
mais-valia, do lucro produzido pela produção. Essas 
mudanças na estrutura da propriedade de empresas 
produtivas e as transformações decorrentes do 'en
xugamento' visam colocar em disponibilidade uma 
parcela da massa de mais-valia, que, por meio da 
força, do despotismo, da persuasão (propaganda) 
será canalizada para banqueiros nacionais e estran
geiros e servirá de atrativo para as indústrias estran
geiras que ficaram fora do processo de transplante 
intensivo das décadas de 50 e 60. Assim, só se 
pode começar a compreender a direção e o sentido 
do autoritarismo do Governo FHC na medida em 
que se perceba que a crise, as contradições do pro
cesso de acumulação de capital e as tentativas de 
redinamizá-lo constituem o centro nevrálgico do leit 
motiv da ação governamental. Ao usar as receitas 
das vendas das estatais para resgatar os papéis da 
dívida pública, o Governo passará para os banquei
ros e carregadores da dívida mobiliária que se torna
ra impagável mais R$20 bilhões, segundo cálculo do 
Ministro Malan. Diante dos R$200 bilhões da atual 
dívida pública mobiliária federal, o pagamento de 
R$20 bilhões é um pingo dágua no oceano. 

Governado pela crise, envolvido no turbilhão 
de interesses assanhados pelo colapso, desnortea
do, impossibilitado de declarar que não pode gover
nar o ingovernável, o Presidente FHC cria um mun
do imaginário, em que sua vontade alienada, e ape
nas ela, enxerga o crescimento sustentado, a distri
buição da renda nacional, a prosperidade geral, a 
modernização tecnológica neutra e a reeleição, prin
cipalmente a reeleição! Sua imaginação cria um Bra
sil fictício, habitado por tudo que Sua Excelência 
sabe ser impossível numa situação de crise. Freud 
alertou, em seu Totem e Tabu, que são os conflitos 
surgidos no processo de trabalho, as frustrações e 
as angústias que levam as pessoas a construirem 
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um mundo imagmano e a se refugiarem nele. O 
nome dessa ruptura não é agradável: esquiso, no 
grego, quer dizer cisão, ruptura, e frenia é nervosa. 
O conflito interno entre as sólidas bases marxistas 
de sua personalidade e o comportamento neoliberal, 
oportunista e esvoaçante, se somatiza, manifestan
do-se na hipocondria. 

Dada a herança da estrutura produtiva brasilei
ra e seus limites externos, decorrentes da forma de 
inserção do Brasil na divisão internacional do poder, 
do capital, da técnica, da renda, da exploração do 
mercado, a acumulação capitalista não pode inven
tar setores novos em que se objetivar. Reforça-se, 
no governo do Presidente FHC, a acumulação de 
capital nos mesmos setores em que ela ocorrera a 
partir da década de 50, dos dourados e enganosos 
anos do transplante intensivo de capital. Como bom 
marxista, o Professor Fernando Henrique Cardoso 
sabe que é a "produção que produz o consumo: um 
objeto para o sujeito, um sujeito para o objeto e a 
necessidade do objeto no sujeito", segundo a defini
tiva determinação de Marx. Os objetos que resulta
rão da acumulação de capitais, caso o processo não 
encontre obstáculos na consciência rebelada dos 
brasileiros, serão automóveis modernos, mundiais, 
barcos, telefones celulares, fac símiles, telefovisão, 
montados no Brasil com grande percentual de par
tes, peças e insumos produzidos nas matrizes das 
multinacionais e importados pelo País. O Professor 
Fernando Henrique Cardoso sabia e escreveu quais 
os resultados desse processo que têm de produzir o 
sujeito rico para comprar os automóveis, os produtos 
da linha branca, os computadores domésticos e de 
escritório, os celulares, os fomos de microondas etc. 

O Governo FHC não tem escolha: os investi
mentos estrangeiros se dirigem para os mesmos se
tores, de carros, de artigos de luxo, em que se verifi
cou a acumulação de capital nas décadas de 50 a 
70. São setores que tentam se reafirmar como pólo 
de acumulação de capital ainda sobre os estragos 
sociais, o endividamento externo e o público, a con
centração de renda, a despriorização da saúde, da 
educação, da recuperação penitenciária causados 
pela geração anterior de acumulação de capitais. 

Que grande crítico, Sua Excelência, o Presi
dente FHC não seria hoje de tão perdido e kafkania
no pn 1ma de Governo que procura ressuscitar o 
padrão oe acumulação que produziu a ditadura mili
tar dos anos 60, que aumentou a dívida social inter
na e externa, levando o País à crise de sobreacumu
lação e à perdição, não de uma década, mas de 17 
anos que nreparam a barbárie. 

O poder de acumulação de capital, sua capaci
dade de determinar a natureza despótica, autoritária 
do poder político se sobrepõe ao discurso social-de
mocrata e se objetiva numa prática tida pelo próprio 
Presidente Fernando Henrique Cardoso como arcai
ca, despótica, centralizadora de poder, concentrado
ra de renda de um lado e excludente da massa de 
população de outro. 

A política de abertura desesperada da econo
mia e de apelo à participaÇão do capital estrangeiro 
nos setores automobilísticos, de telecomunicações, 
de compra das empresas estatais, por meio de doa
ção de toda ordem, mostra que, estancadas as fon
tes de acumulação estatal, devido à crise do gover
no keynesiano e a da exploração da mais-valia ab
soluta, imposta pelo nível de miséria atingido pela 
massa assalariada, o processo de acumulação de 
capital só poderia recuperar fôlego por meio do im
pério da mais-valia relativa - como diz o Professor 
Fernando Henrique Cardoso -, do capital coisa, da 
tecnologia mecanizada, metálica, desumana e pela 
abertura e atração do capital estrangeiro. 

"Se quisermos chegar ao miolo destas questõ
es•, diz o Professor Fernando Henrique Cardoso na 
pág. 13 de seu livro já citado, "{ ... ) diremos que a 
pergunta-chave para ver como se acumula é: quem 
tira quanto, de quantos e de que maneira? Se res
pondêssemos a estas perguntas, teríamos resolvido 
o problema da acumulação". E, compreendida a 
acumulação, estaria resolvido o enigma do despotis
mo e do autoritarismo brasileiro. 

As disputas em torno da acumulação de capital 
e de seus beneficiários e perdedores são essenciais 
para que se entenda o sentido das mudanças da 
Constituição, dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
da ordem jurídica interna e das relações internacio
nais globalizantes impostas pelo Governo FHC. Os 
funcionários públicos civis e militares, os investimen
tos e a acumulação nas empresas estatais, a explo
ração dos trabalhadores e a acumulação de capital 
no campo, na agropecuária, os investimentos em 
saúde, na educação, no sistema viário, nas aposen
tadorias, nas pesquisas, estão deixando de ser os 
destinatários finais de parte da massa de mais-valia, 
do "quanto se tira". 

E esses recursos, em vez de se destinarem 
aos funcionários, à saúde, à educação, etc., agora 
têm que encontrar um novo destinatário. 

A quem serve a acumulação? A quem serve 
aquilo que se tira? Esses novos destinatários só po
dem ser encontrados através de forças despóticas e 
autoritárias. · -
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O credo neoliberal é adequado às mudanças 
do padrão de acumulação em que a esfera estatal 
desempenhava um papel oficial. Do antigo tripé de
senvolvimentista - capital privado nacional, capital 
estatal, capital estrangeiro - restou praticamente o 
último pé, o capital estrangeiro que a política neoli
beral pretende transformar em base principal, senão 
exclusiva, do processo de acumulação capitalista. 

Parece que grande parte do esforço despótico 
consiste em mudar o destinatário, os beneficiários 
do lucro, da mais-valia, e encontrar principalmente 
no capital estrangeiro e nos banqueiros nacionais 
esses felizes destinatários. 

Assim é também específico do estado despóti
co brasileiro que o autoritarismo político, ao contrário 
de ser colocado a serviço da grandeza do estado 
nacional-fascista, como ocorreu nos anos 30 e 40, 
na Itália e na Alemanha, se mostra como autoritaris
mo dependente, agora subserviente, posto a serviço 
dos novos interesses do centro mundial. A superes
trutura política está mudando a fim de tentar substi
tuir a falida acumulação de capital na esfera estatal 
pelo incremento do capital estrangeiro que ingressa
ria pela porta da abertura, seduzido pelas desonera
ções tributárias por até 30 anos, pela doação de ter
renos, pela redução do custo do capital variável, isto 
é, da contratação, da despensa, da aposentadoria, 
das indenizações a que os trabalhadores tinham di
reito, apelidado de custo Brasil. O Governo FHC 
centraliza o poder e a força necessários para des
truir o antigo e instalar um novo padrão de acumula
ção capitalista brasileiro (o 'quanto tira'), modernizar 
a tecnologia com 'que se tira' e mudar de destinatá
rio o resultado do processo de exploração (a quem 
beneficia). 

Para aqueles que consideram que a missão 
histórica principal do capitalismo e, portanto, de seus 
governos nacionais é 'acumular, acumular, isto é, 
Moisés e os Profetas', na expressão de Marx, nada 
pode haver de mais perturbador do que uma crise 
de sobreacumulação. Diante do paredão da sobre
acumulação de capital, a missão histórica do capita
lismo e de seus governos se vê paralisada: os inves
timentos se contraem, os gastos do governo dimi
nuem, são submetidos ao 'enxugamento', de acordo 
com o eufemismo neoliberal. A genialidade de Key
nes se manifesta, entre outras oportunidades, quan
do, diante da crise de sobreacumulação que ele de
clarou existir 'nos Estados Unidos e na Grã-Breta
nha' devido 'à forte acumulação de capital ocorrida 
após a 11 Guerra que fez com que a taxa de lucro 
esperada caísse abaixo do nível que a taxa de juros 

poderia fazê-lo', tal como ocorre hoje no Brasil, oíu
queando os investimentos, esconde, ao longo de 
sua Teoria Geral que aquela era uma crise provoca
da por excesso de capital, excesso de eficiência, so
breacumulação. Keynes passa a chamar de investi
mentos as despesas do governo em habitação, em 
plantação de cactos, no estéril Vale do Tennessee, 
em estradas, em guerra, na contratação de funcio
nários para retirá-los do desemprego, em setores e 
atividades em que os investimentos tinham retomo 
zero ou negativo. Se a crise de sobreacumulação 
evidencia que é contraproducente, por agravar o 
problema do superinvestimento, que o governo invis
ta em setores de atividades produtivas, o genial lor
de, ciente de que o governo não pode jogar a toalha, 
passa a defender 'investimentos' públicos em ativi
dades 'não apenas parcialmente dissipadoras, mas 
wholly wasteful, completamente·· dissipadoras, pa
gas com novas emissões de dinheiro-estatal, de pa
pel moeda. 

Na crise atual do capitalismo, além da crise de 
sobreacumulação de capital que bloqueia os investi
mentos produtivos, a crise de desproporção das ati
vidades bélicas, espaciais, improdutivas, dissipado
ras, financiadas pelos governos Keynesianos nos úl
timos 60 anos, que provocou a crise das finanças 
públicas, se manifesta como uma paralisia bilateral: 
nem a acumulação de capital nos setores produti
vos, nem as atividades improdutivas de que são 
exemplos as 2.200 obras públicas paradas, paraliza
das no Brasil, podem continuar a dinamizar contradi
toriamente o sistema capitalista. O capitalismo e seu 
governo se encontram numa dupla sinuca de bico. 
As crises produziram sempre novas versões ideoló
gicas, necessárias para redinamizar e dar sobrevida 
ao capitalismo. 

Esta crise não produziu nenhuma questão 
ideológica nova, mas simplesmente um retomo ao 
neo-liberalismo nascido em 1873. 

Ao Professor Fernando Henrique Cardoso a 
desestatização se apresenta como uma voita ao 
passado e 'parece indesejável'. Em seu lugar ele 
propunha novas formas da organização da socieda
de, 'mecanismos que assegurem, em primeiro lugar, 
informações sobre as decisões (nas empresas de 
Estado, na Administração etc.); em segundo lugar', 
continua o Professor Fanando Henrique, 'tratar de 
ampliar o debate dentro do âmbito do Estado e seus 
prolongamentos; em terceiro lugar, imaginar fórmu
las de participação nessas decisões, tanto por parte 
dos que estão diretamente impiicados pelo trabalho 
nas organizações estatais, como por parte do públi-
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co mais amplo' (op. cit., p.21 ). 'Não se trata obvia
mente', diz ele, de substituir a luta de classes por 
uma panacéia de participação indeterminada', mas 
de criar as arenas e o clima de liberdade que permi
tam aos trabalhadores, aos assalariados em geral, 
aos sindicatos, às organizações culturais, religiosas 
e políticas - afirmava Sua Excelência - exercer sua 
ação transformadora' (p. 22). Se os sindicatos, as 
igrejas, as organizações populares - MST, por 
exemplo - se apresentam como órgãos de luta con
tra o autoritarismo, é óbvio que a ação do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso no sentido de derrotá
los, esvaziá-los e desmoràlizá-los pavimenta o cami
nho para o despotismo esclarecido de FHC. 

O trecho seguinte tem um impressionante cu
nho premonitório: 'Como procurar nesta mesma 
maioria carente a energia para impedir que a única 
transformação posta como possível ao nível da reali
dade seja o reforçamento das tendências favoráveis 
ao despotismo esclarecido que transformam cada 
governante num deus ansiado e temido; cada tecno
crata num petulante que substitui o querer 9Ps ho
mens pela pseudo racionalidade do inevittflíel 'pro
gresso'! (p. 23) 

O Professor Fernando Henrique Cardoso faz 
um retrato de corpo inteiro tle si e de seu próprio 
Governo. O professor é o profeta e FHC, o Presiden
te, o realizadoF das profecias. Nada há a acrescen
tar. 

O exagero expositivo como método 
adequado para abrir espaço para as novida
des de femando h. cardoso 

O Professor Alain Touraine tem razão em 
apontar como uma das três causas dos êxitos do 
Professor Fernando Henrique Cardoso sua habilida
de em se situar numa via intermediária entre duas 
correntes opostas do pensamento de esquerda no 
Brasil. 

O Professor Fernando Henrique Cardoso se 
mostrou consciente de que 'para que as transforma
ções não se estiolassem numa pseudo-reforrna das 
estruturas controladas por elites que se pensam ilu
minadas pela técnica e pela ciência (risco inerente 
às 'reformas burguesas', mas não ausentes nas re
formas socialistas), é preciso que a nossa revolução 
venha de baixo, como há quase quarenta anos dizia 
um escritor brasileiro ao fazer a critica ao fascismo 
nascente daquela época' (fhc, autoritarismo e demo
cracia, p. 163). 

Para quem trocou as transformações sociais 
pela 'estabilidade', como fez o presidente femando 
henrique cardoso, os desmantelamentos das organi-

zações sociais - sindicatos, partidos politicas socia
listas e dos trabalhadores, Movimento Sem-Terra, 
pastorais da Igreja Católica, movimento estudantil -
passaram a ser fundamentais para impedir que a 
'revolução viesse de baixo". 

Escreveu o Professor Fernando Henrique Car
doso: 'Sem a reativação das bases populares e sem 
uma ideologia antiburocrática baseada na responsa
bilidade individual e na consciência das necessida
des sociais, o salto do patrimonialismo ao corporati
vismo tecnocrático pode levar os povos latino-ameri
canos a reviverem 'na selva das cidades• a barbárie 
tão temida pelos socialistas do século XIX. Se não 
houver a reativação da sociedade por meio de vigo
rosos movimentos sociais, forçando a participação e 
a definição de empresas, das cidades, do Estado e 
das instituições sociais básicas', afirma enfático o 

_;'Professor Fernando Henrique Cardoso, movimentos 
~· que ele hoje desarticula e tenta desmobilizar, 'há o 

risco da criação de um horroroso mundo novo' ... 
Sim, o neomundo, neoliberal, se instaura no deserto 
da apatia social e reinstaura a barbárie urbana ante
vista pelo professor no trecho acima citado. 

Também se referindo aos 'neobobos' e à ine
xistência de oposição, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso fala sobre a utopia regressiva. 

E esta última parte do meu pronunciamento se 
intitula 'Da utopia regressiva ao despotismo progres
sivo'. 

O panorama em que o Presidente FHC tomou 
.posse diferia bastante do que veio a se formar ao 
longo do golpe de 64. Os militares perceberam o 
elevado custo que iriam pagar, como instituição, 
com o fim do milagre económico e com a crise que o 
General Golbery percebeu que os aguardava na es
quina do tempo, infringindo-lhes a derrota adminis
trativa, a perda de legitimação e a desmoralização. 
O Governo FHC transferiu parte substancial do po
der dos militares, que foram desalojados até da dire
ção de estatais e de empresas privadas, para os tec
nocratas. O Banco Central, o BNDES, a Radiobrás, 
o Ministério das Comunicações assumem não só o 
poder exercido pelos militares como passam a exer
cer funções que legalmente deveriam ser da compe
tência do Senado e da Câmara. O professor Fernan
do Henrique foi dos poucos analistas que percebe
ram que a chave do entendimento do despotismo, do 
autoritarismo, do bonapartismo político se encontrava 
na infra-estrutura econômica, mais precisamente na 
acumulação de capital e em suas contradições. 

À medida em que avança seu Governo, estí
mulos, incentivos, doação de terrenos, desoneração 
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tributária por 20 ou 30 anos acabam concentrando 
no Brasil um grande número de montadmes de auto
móveis, quantidade que ultrapassa a existente nos 
Estados Unidos. 

O trecho seguinte evidencia que são tão pare
cidas as situações autoritárias antigas com as mo
dernas que não se sabe se o professor Fernando 
Henrique está se referindo aos anos 70 ou se des
creve seu próprio Governo: ... "Neste aspecto, não só 
o Estado liquidou ou controlou as organizações de 
classe (sindicatos, partidos) e os meios de expres
são e os meios de oposição (Congresso, imprensa) 
que poderiam ser utilizados pelos setores de classe 
derrotados (em 64)- inclusive a parte do empresa
riado e da classes média ligada ao populismo -, 
como assegurou uma política económica que, às ex
pensas dos trabalhadores (arrocho salarial), de parte 
da classe média (funcionalismo etc) e mantendo a 
exclusão social e económica que herdara do regime 
anterior {no campo e nas cidades), permitiu a re
constituição dos mecanismos de acumulação. Os 
instrumentos para isso obrigaram uma modern
ização do aparelho do Estado, bem como à adoção 
de políticas económicas claramente favoráveis à 
ação empresarial' (op. cit., p.177)' 

Não cabe à oposição fornecer diretrizes e pla
nos ao capitalismo caótico nacional e internacional. 
Os donos da boiada que peguem no chifre. Quem 
pariu Mateus que o embale. A oposição deve se 
opor, sair dos corredores palacianos, participar dos 
rr•ovimentos e das organizações sociais, mostrar 
que o capitalismo keynesiano deu no que deu e que 
o capitalismo neoliberal conseguiu ser ainda mais 
desumano, mais bárbaro. O desafio do Governo à 
oposição para administrar o inadministrável é uma 
piada de nobres, de gente fina, que o populacho não 
pode entender. 

A grande pergunta prévia que deveríamos fa
zer neste fim de século e final de linha é a seguinte: 
haverá proposta digna, haverá saída com grandeza 
dentro dos limites do capitalismo? Os que acharem 
que sim devem aderir ao Governo, embarcar na nau 
perdida. Os que considerarem que as soluções key
nesianas e neoliberais faliram e que dentro do círcu
lo de giz do capitalismo não há solução, devem ser 
otimistas, entender que estamos no limiar da histó
ria. Novas relações entre os homens, libertas da ex
ploração, da evisceração, da destruição e da guerra; 
uma tecnologia limpa, depurada de seu rancor políti
co, de sua vocação tanática, de sua direção elitista e 
excludente; novas formas de organização das cida
des que já mostraram seu colapso, sua barbárie; no-

vas formas de alimentação, sem-fome de um lado e 
sem-obesidade do outro; novas relações e organiza
ção do trabalho social, e formas novas, alegres, de 

- -trabalhar, de produzir para nós todos; a acumulação 
de instrumentos de trabalho e conhecimentos cientí
ficos serão totalmente diferentes da acumulação de 
capital que provoca a cizânia social desde a origem, 
desde a produção; um mundo sem banqueiros e 
sem dívida externa. Ora, vamos ajudar a enterrar o 
presente e sua barbárie capitalista, cujo corpo, qua
se defunto, pesa nos ombros magros da humanida
de, e preparar a síntese que selecionará e conduzirá 
para o futuro o conteúdo positivo, humano, respeito
so, ecológico de nossa experiência histórica. Os ho
mens têm de escolher entre a maximização do lucro 
e a maximização da vida social e da natureza. Não 
há como optar por ambas, de vez que elas são in
compatíveis: a maximização do lucro com a maximi
zação da vida. 

A afirmação do despotismo e do autoritarismo 
faz recuar a utopia de um socialismo democrático e 
possível. De novo, repete-se a escolha difícil: socia
lismo ou barbárie; futuro ou pré-história. Não falta 
por que lutar, e o sonho é um ingrediente da luta, 
por ser essencial à vida e à sua afirmação. A discus
são política tem de ganhar coragem, altura e apro
fundamento, diante da crise de uma era que afirma 
ser eterna, mas que sente suas pernas se vergarem 
sob a ruína do corpo e a decadência do espírito.· 

Sr. Presidente, obrigado por permitir o resumo 
do meu pronunciamento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LAURO CAMPOS EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

O Al-5 DE FERNANDO HENRIQUE 

Correio Braziliense, 30 de março de 1997 
Mauro Santayana 
Poucos textos políticos têm a importância histórica da men

sagem de Lincoln. em 3 de dezembro de 1861, ao Congresso dos 
Estados Unidos. A Nação se confrontava com o seu momento 
mais terrível, o de Guerra Civil, iniciada em abnl daquele ano, três 
mesas depois da sua posse. A preocupação principal - de resto 
presente em seu pensamento politico desde o primeiro pronuncia
mento de importância, aos alunos do Liceu de Springfield, 23 
anos antes- era o da unidade do povo norte-americano, como 
base de sua liberdade politica. Em Springfield. resumira a idéia, 
em fórmula forte: As a nalion of freeman, ws must liva through ali 
lime, ardia bysuicide. Todas as nações de homens livres, permi· 
timo-nos ampliar o sentimento de Lincoln. podem viver para sem
pre, ou morrer por suicídio. O suicídio das nações começa quan· 
do elas perdem a vontade de viver em liberdade, ou não conse
guem encontrar, nas instituições politicas e nas leis, os instrumen
tos para a coesão. 

Presente em tantos outros textos e discursos de improviso, 
a idéia retoma na Convenção Estadual do Partido Republicano, 
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tamb<im em Springfield, em 1858, ao tratar do problema da escra
vidão. Uma casa dividida contra si mesma não poda pennanecer 
de pé, e a melhor tradução da sua frase famosa, que a sentença 
segUinte toma ma1s severa: o Estado (this govemmen~ em seu 
texto) não pode sobreviver, com metade das pessoas escravizac -
das e a outra metade, livres. 8e previa que a crise levaria ao con
fronto, o que veio a ocorrer. 

Uma Nação que enfrenta a divisão doméstica de facções
adverte em sua mensagem de 1861 - está expósta ao desrespei
to externo; e um dos partidos, senão os dois, é certo, cedo ou tar
de, invoca a intervenção estrangeira. Essa intervenção, felizmente 
para os Estados Unidos, não ocorreu de forma aberta, na Guerra 
da Secessão, e o seu povo, vacinado com a prova de sangue da· 
queles anos, assegurou a união, mantendo o sistema democráti
co e Federal sem rebeliões armadas e sem golpes de Estado, no 
respeito a Constituição, até os nossos dias. Mas a mesma sorte 
não têm tido outros povos, e ospropnos Estados Unidos, no de
correr de sua existência, têm usado do pedido de socorro de go
vernos ditatoriais, como pretexto para defender os seus interes
ses geopolíticos. Em alguns casos, essa sua intervenção é decisi
va, como tem ocorrido em alguns pequencs Países da América 
Central, mas, em outras, tem sido rechaçada pela resistência na
cional, como ocorreu no Vietnã. 

Mudadas as circunstãncias, o Brasil se encontra diante de 
desafios semelhantes aos que os Estados Unidos se confronta
ram naquele período axial da história. É difícil que algum canhão 
venha a disparar, na madrugada, como o que iniciou a guerra em 
Charteston, em abril de 1861. Na realidade, a guerra social já se 
iniciou há muitos anos em nosso País, e se vai agravando, sem 
que as pessoas percebam. A divisão, em nosso caso, ê estimula
da exatamente por aqueles que, constitucionalmente, estáo inves
tidos da responsabilidade de manter a união e a independência 
elo estado nacional. O chefe de governo continua dirigindo aos 
poucos que dispõem da tribuna para contestar o seu governo a 
ironia, que pode divertir os bajuladores da inteligência verllal de 
sua excelênaa, mas constitui perigoso sinal de perigo para as 
pessoas sensatas. Os irõnioos, registra a nossa história recente, 
costumam dar-se mal e conduzir o País à margem de soluções 
dramáticas. Com isso, e com a adesão de outros interessados, o 
govemo vai escondendo os seus terríveis erros administrativos, 
sem falar nos políticos. 

Quem se der à leitura da continuada advertência dos neo
bobos, verificará que todas as suas previsões, recebidas com a 
mesma ironia governamental, estão sendo confirmadas. A politica 
de juros altos, para conter o real, triplicou a dívida mobiliária Fe
deral, nestes dois anos. Quando Fernando Henrique começou o 
governo, toda a dívida mobiliária (titules em poder do públioo), 
acumulada desde que o Tesouro Nacional existe, estava em 63 
bilhões. Já passa, hoje, dos 200 bilhões. Neste mesmo espaço, 
em julho de 1995, sob o titulo de Os Patos da Dinamarca, apontá· 
vamos a insensatez da abertura das importações, mostrando a 
compra de aves congeladas da Europa como o grande absurdo 
dos livre-cambistas. Comprando patos, brinquedos, sapatos, chi
nelas, tecidos, algodão, feijão do Uruguai, milho da Argentina, tri
go elos Estados Unidos, o nosso déficit comercial chegou aonde 
chegou. Nestes três primeiros meses elo ano, segundo algumas 
infonnações, já estamos com 3 bilhões de dólares no vermelho. 
Ora, a cada vez que compramos alguma coisa que podemos pro
duzir dentro das fronteiras naaonais, desempregamos alguém 
aqui, para empregar alguém lá tora; renunciamos a um tributo 
aqui, para pagar impostos aos governos estrangeiros. E como 
não temos caixa para tanto, acrescentamos ao -déliCit comercial o 
déficit financeiro, nos juros que teremos que pagar a fim de satis· 
fazer o débito. Isso sem falar nos juros que pagamos. para manter 
as reservas falsas que nos servem de lastro para a farra da im-

portação. Os neobobos sabem fazer essas contas singelas. Os 
novos SábiOS, como os -rovosncos~ nao-peroem-tempo com as 
quatro operações. Trabalham com os números transfinitos de 
Kantor. 

- ------------ogova·mo-se mexe, e se mexe·taroe.O mafastãle~o.·a·só-
poderemos pagar a farra com novos e penosos sacrifícios para os 
tràbalnadores. Essa Sinal de alerta, no entanto, não tem servido 
para que o governo faça a necessária autocrítica e busque rumos 

- -lióvospara mantar·a·tranq1iilidade pública. Ao contrário, o gover
no ffiSíSte em-crimes irreparáveis contra 1!. Nação. Um desses cri
mes .irreparáveis é a venda da Vale elo Rio Doca a controladores 
estrangeiros. Diante elo damor nacional contra a violência, que 

·----reunaaa·asruâãntes sacundanSta.s ã hierarquia católica (a CNBB 
se encontra nisso totalmente unida), o governo qualifica os seus 
opositores como neobobos. t>leobobos somos todos: o cardeal
primaz, O. Lucas Moreira Neves e seus companheiros de episco
pado; o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e a maio
ria de seus rnembros;·os éX'Presidentes Itamar Franco, José Sar
ney, Aureliano Chaves e João Figueiredo; o venerando brasileiro 
Barbosa Uma scl:inntió, a maiona dOs SóCios do -Clube Mililar e 
militares conservadores, como o almirante Maximiliano da Fonse
ca, o ·gêneial l.êôi\iaas Pires -GohÇãlves·a ·o bligaae1ro lvári Frola. 
Inteligentes são os meninos do Banco Central e do Bndes tão 
ágeis em hipotecar a nossa soberania, e tão lerdos em fiscalizar 
notórios picaretas do mercado financeiro, isso na melhor das sus
peitas. Essa inteligãncia da equipe, no entanto, tem a sua emana
ção na excelsa inteligência de sua majestade presidencial. 

Essa inteligência é também jurídica, e editou, na quarta-fei
ra desta semana de trevas. medida provisória que equivale a 
novo AI-S. Ao inviabilizar o exame pela Justiça de seus a1Ds de 
violência, o Presidente da República assume, sem disfarces, a di
tadura e desafia, mais uma vez, a consciência democrática dos 
brasileiros. Assume, da mesma maneira, a responsabilidade pelo 
que õcOrrer, diante da História, mas tam~""m no julgamento de 
seus contemporãneos. 

Mauro Santayana é jornalista 

Oúrante o discurso do Sr; Laura Cam
pos , o Sr. Antônio Calos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José lgnácio Ferreira. 

. . .. . OI.Jrc;nte ()_ rj_iscu_rsodo_§r. _Laura Cam
pos , o Sr. Bel/o Parga deiXa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Jgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Macha
do. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, abordare
mos nesta tarde um problema que muito nos está in
comodando: a questão do denominado teta salarial, 
incluído no conjunto da reforma administrativa, que 
tem gerado tanta polêmica. 

Registramos a nossa amargura com a consta
tação de que alguns homens públicos do Brasil ain
da não se deram conta da grandiosidade da nossa 
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aluai missão. Não se aperceberam que as nossas 
ações hoje determinarão as condições propícias 
para o êxito ou fracasso das gerações futuras. 

Para honrarmos o mandato que recebemos do 
povo brasileiro, temos de agir em consonância com 
o pensamento majoritário da sociedade, auscultan
do, sim, os grupos organizados da sociedade, mas 
sem perder de vista os milhões de brasileiros, sem 
dúvida a maioria da população, que enfrenta o dia-a
dia para garantir o mínimo indispensável à sua so
brevivência e de sua família. 

Esses, Sr. Presidente, não conseguem formar 
grupos de pressão. 

Não temos o direito, Sr. Presidente, Si% e Srs. 
Senadores, de pautarmos as nossas ações com vis
tas aos nossos próprios interesses. É mesquinho re
ceber uma procuração de milhares de brasileiros e 
defender os seus próprios interesses. 

Fomos escolhidos pelo povo brasileiro, para 
elaborarmos as reformas indispensáveis ao desen
volvimento econômico-social do Brasil, o que só 
será conseguido se restituirmos a capacidade esta
tal de realizar investimentos com vistas ao a:tendi~ -
menta das necessidades mínimas da população 
economicamente menos favorecida. 

Essa foi a proposta vitoriosa nas eleições de 
1994. 

Esse foi o programa de governo defendido pela 
maioria de nós nas praças públicas e escolhido pela 
maioria do povo brasileiro que sufragou o nome do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso nas umas. 

A situação dos Estados e Municípios é na 
maioria caótica. Não temos o direito de fazer remen
dos constitucionais para acomodar situações parti
culares. Temos de definir regras claras, aplicáveis a 
todos sem distinção, e isso é o que a sociedade es
pera de nós. Lembremos sempre que são as exce
ções que levam a privilégios odiosos, que têm seus 
efeitos catalisados em cascatas e pulverizados sob 
o argumento de isonomia. 

O teto salarial no serviço público deve ser esta
belecido e observado para todos, desde o Presiden
te da República até o mais humilde dos servidores 
públicos, passando necessariamente por todos os 
Poderes e nas três esferas de Governo. É uma regra 
que não pode comportar exceção, seja a que pretex
to for, muito menos se estiver a fundamentar tal de-
cisão o proveito próprio. - -- ---- -

Sr. Presidente, Si% e Srs. Senadores, 
R$10.800,00, que é o teta salarial proposto pelo Re
lator da reforma administrativa equivale a mais de 96 
salários mínimos. Não podemos perder de vista que 

quem paga os nossos salários, ou seja, o nosso pa
trão e de todos os-servidores públicos, é a socieda
de. 

Por isso, não concordamos que se exija daque
les que ganham um, dois, três ou cinco salários mí
nimos, ou seja, a maioria da população, o sacrifício 
de pagar R$15 mil, R$20 mil de salário a um servi
dor público, seja de que nível for. Isso será possível 
quando atingirmos um nível social e económico que 
nos permita afirmar, com orgulho, que podemos su
prir a~r necessidades básicas de saúde, educação, 
alimentação e dignidade de todos os cidadãos. 

Temos a convicção de que isso só será possí
vel quando as reformas estiverem sendo executadas 
e proporcionando um incremento na renda nacional. 

É em nome da eqüidade que fazemos um ape
lo aos nossos colegas Parlamentares no sentido do 
aperfeiçoamento da proposta, sempre tendo em vis
ta a grande maioria da população brasileira, que faz 
ginástica para sobreviver com um ou dois salários 
mínimos. 

Sejamos justos! 
- É o que deseja a maioria do povo brasileiro, e 

é o que impõe a nossa consciência! 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Sérgio Ma
chado, o Sr. José lgnácio Ferreira deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio 
Machdo. 

O SR PRESIDENTE (Sérgio Machado) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Levy Dias, por 
cessão do Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MT. Pronuncia o se
guinte discUrso.) :..-sr. Presidente; Srls e Srs. Sena
dores, a História estabelece como marco da civiliza
ção modema o desenvolvimento da agricultura. A 
possibilidade de produzir alimentos e estocá-los le
vou o homem a abandonar o nomadismo e a fixar-se 
em tenritórios propícios ao cultivo de cereais. Ao lado 
desse falar, alinha-se a domesticação de determina
das espécies de animais, que serviam tanto de bes
tas de carga quanto de fonte de alimento de pronto 
acesso. Registres históricos indicam que a maioria 
âesses-aconteCimentos-sederam em terras áridas e 
semi-áridas, nas quais as chuvas seguiam um regi
me regular e pouco previsível. A implacabilidade das 
secas levou o homem a perceber muito cedo a im
portância da água como falar determinante do su-
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cesso ou fraca~so de suas plantações e de seu pró- próximo milênio, com menos de 2 milhões e 700 mil 
pno sustento. E por isso que a irrigação surge como hectares de área irrigada, segundo dados da Secre-
uma das práticas mais antigas do homem. - ~taria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Consta que os sumerianos, há quatro mil anos Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le-
A.C., haviam construído um sistema de irrigação, ca~ gal. Esse número representa pouco mais de 5% da 
nalizando as águas das enchentes para a agricultu- área total cultivada, enquanto a China, por exemplo, 
ra. Da mesma época são os canais construídos pe- estava prestes a alcançar, em 1994, 50 milhões ée 
los faraós nà Egito, que serviam, ao mesmo tempo, hectares irrigados; a Índia já chegara aos 48 milhões 
para irrigação e para piscicultura. Na Babilónia, as de hectares; e os Estados Unidos já haviam ultra-
águas das enchentes eram represadas em açudes e passado os 21 milhões de hectares. Mesmo países 
conduzidas por um engenhoso sistema de canais com área e população menores que o Brasil canse-
para a irrigação de cultura de cereais, legumes e fru- guiram implantar áreas irrigadas muito maiores, 
tas. Também os persas, muito antes da Era Cristã como é o caso do México, que tem cerca de 9 milhõ-
praticavam a irrigação artificial e, na Índia, onde a ir: es de hectares, ou ainda o Peru, que tem 3 milhões 
rigação é intensamente praticada, restos de antigos de hectares. A Espanha, com uma superfície menor 
cana1s comprovam o seu emprego por eiviliiãi;:õés- -que-a-do Estado da Bahia, conta hoje com mais de 
bastante antigas. três milhões e meio de hectares irrigados. 

Todas as civilizações ocidentais do Velho Con- A verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado-
tinente conheceram a irrigação desde tempos remo- res, é que a irrigação no Brasil tem um potencial de 
tos. No Continente Americano, há notícia de que as crescimento ainda inexplorado. A incorporação de 
civilizações pré-colombianas incluíam, em sua eco- novas áreas irrigadas vé~m se mantendo, ao. longo 
nomia de subsistência, a agricultura irrigada. dos últimos anos, aquém da potencialidade das nos-

Utilizando basicamente a captação da água por sas condições de produção agrícola. A que fatores 
inundação e distribuindo-a pelo princípio da gravida- se deve atribuir esse ql.ladro de baixo incremento 
de, durante séculos o homem conseguiu aumentar 0 nas áreas aptas à irrigação, mas ainda longe de dis-
volume da colheita, mesmo em regiões de clima ári- porem de seu benefício? 
do ou semi-árido, e mesmo nos perfodos de seca. A correspondência que recebi recentemente da 

Com o desenvolvimento da tecnologia de irri- Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
gação e a introdução dos complexos sistemas me- Equipamentos - ABIMAQ, traz uma visão empresa-
canizados, o mundo chega ao final da década de 80 rial muito oportuna, que nos ajuda a situar alguns 
com uma superfície irrigada de mais de 285 milhões dos gilfgálos que freiam o crescimento da área irri-
de hectares. Considerando-se que no início do sécu- gada em nosso País. 
lo XX a superfície irrigada no mundo ficava ao redor - Há problemas relacionados com a falta de cré-
de 40 milhões de hectares, assistimos, nessas últi- dito e com a morosidade para liberação dos financia-
mas oito décadas, a um crescimento que se multipli- mentes pela Agência Especial de Financiamento ln-
cou por sete. Previsões mundiais estimam que no dustrial, a Finame. 
ano 2000 estarão irrigados 420 rriflhõesde-hectan3s: ~- --- ----ocorre que os agentes financeiros vêm se tor-

É bem verdade, Sr. Presidente, que esses mi- nando. cada vez mais restritivos na realização das 
lhões de hectares de terra irrigada previstos para o ~operações Clã- linha Finame, sob a alegação de que 
próximo milênio não se distribuem igualmente pelas os repasses para financiamento dos sistemas de irri-
diferentes regiões e continentes do mundo. Enquan- gação, por envolverem riscos de longo prazo, toma-
to para a Asia se estimam 300 milhões de hectares, ram-se muito onerosos diante dos elevados níveis 
para a América do Sul o número previsto fica ao re- de inadimplência ocorridos a partir do advento do 
dor de 15 milhões de hectares. Plano Real. Além disso, a rentabilidade dessas ope-

Apesar da experiência de todos os povos civili- rações era mais atrativa para os agentes financeiros 
zados, o Brasil não tem tradição em agricultura irri- do que é agora. As dificuldades enfrentadas hoje es-
gada. Poucas iniciativas :administrativas se registram tão mais ligadas, portanto, como aponta o documen-
antes de nosso século. E apenas a partir da década to da ABIMAQ, 'à atual fase de consolidação do pia-
de 60 que toma vulto no Brasil a preocupação em le- no de estabilização, que penaliza as empresas de 
gislar sobre reforma agrária, irrigação e desapropria- setores produtivos, em especial da indústria e da 
ção de te'!'as irrigáveis. A chamada "Lei de Irriga- agricultura, em forma de uma generalizada crise de 
ção" é sancionada em 1979 e regulamentada via de- liquidez e, por conseguinte, de aumento da inadim-
creto em 1984. plência", do que ao modelo de financiamento Fina-

É inadmissível que, sendo o Brasil um país me, que funcionou bem durante os mais de 30 anos 
continental, com condições para tomar-se o celeiro de sua existência, como um sistema de financiamen-
do mundo no futuro, encontre-se, prestes a entrar no to ágil e desburocratizado. 
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No entanto, essas características de agilidade 
e desburocratização, essenciais às organizações 
modernas, vêm sendo ameaçadas pela obrigação 
de atender a certas exigências tipicamente carto
nais, como a exigência de certidões negativas sob o 
pretexto de salvaguarda de recursos provenientes 
de fundos de natureza pública, como o FAT. Uma 
das exigências que mais restringe o acesso ao finan
ciamento tem sido, na visão da ABIMAQ, a Certidão 
Negativa de Débitos do Instituto Nacional de Seguro 
Social, a CND. Ocorre que essa certidão não é emitida 
para empresas que estão cumprindo acordos de par
celamento de débitos, ou seja, tais empresas estão 
sendo tratadas como contribuintes em situação irregu
lar, o que, evidentemente, não se aplica a elas. 

Em vista desses pontos apresentados no docu
mento da ABIMAQ, e que acabo de mencionar, a 
Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos 
levanta as medidas que poderiam ser tomadas para 
evitar que continuem a ocorrer problemas com a 
captação de crédito e com o financiamento da Fina
me. Passo a reproduzir as sugestões apresentadas, 
Sr. Presidente, para conhecimento desta Casa e, 
principalmente, para que repercutam nos órgãos de 
decisão envolvidos com sua gerência. 

Uma das medidas aumentaria o financiamento 
para 90% do valor total do sistema de irrigação, hoje 
no percentual de 80%, para atenuar os efeitos da 
descapitalização do produtor rural. 

No âmbito do Banco Central, poderia ser imple
mentado um programa éie estímulo aos bancos para 
realização de operações de repasse financeiro ou de 
financiamentos diretos de longo prazo, mediante; 
por exemplo, liberação de valores correspondentes 
nos seus depósitos compulsórios. 

Enquanto não for positiva a correlação entre a 
remuneração dada ao agente e o nível de risco mé
dio das operações, poderia ser instituído um sistema 
de seguro de crédito doméstico por empresas segu
radoras nacionais e internacionais, com o custeio do 
seguro das operações da Finame sendo partilhado 
pelos três integrantes do processo: a própria Fina
me, o fabricante do bem financiado e o usuário final. 

No âmbito dos dispositivos legais, é necessário 
rever a Resolução n2 2.099, de 1994, do Banco Cen
tral do Brasil, no intuito de reduzir a ponderação das 
operações de repasse da Finame para fins de cálcu
lo do limite de aplicações dos bancos. Os bancos 
não mais precisariam limitar o volume de recursos 
repassados pela Finame em função do risco do fi
nanciamento, uma vez que os financiamentos dessa 
agência são respaldados em garantias reais sufi
cientes para a cobertura dos riscos. 

É preciso ter em conta que os níveis momentâ
neos de inadimplência não se caracterizam como in
solvência. É preciso ainda rever os dispositivos le
gais para dispensar a obrigatoriedade de apresenta-

~ ~ " 

ção de certidões negativas e declarações asseme
lhadas na contratação de operações dos programas 
da FINAME. Enquanto essa revisão não ocorre, 
deve ser facultado às empresas que estejam cum
prindo acordos de parcelamento de débitos receber 
certidões negativas. 

Não creio, Sr. Presidente, que o Brasil terá 
condições de competir na produção de alimentos no 
mercado internacional sem um sólido plano de irriga
ção, que o capacite a competir em nível desejável 
com outros países. Não podemos perder nossas po
tencialidades de clima, solo, luz, temperatura - com 
que foi abençoado nosso País - por não nos termos 
preparado com antecedência e convenientemente 
para enfrentar a competitividade internacional. Não 
podemos, também, perder a corrida para os nossos 
parceiros do Mercosul, na conquista dos novos mer
cados que se abrem no âmbito da regionalização. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, antes de terminar este pronunciamento, deixo 
registrado meu apelo para que os órgãos responsá
veis pela implementação das sugestões apresenta
das pela Abimaq, por mim expostas nesta Casa, 
acolham-nas em suas agendas de trabalho, subme
tam-nas a discussões, aperfeiçoem-nas, se neces
sário, e as coloquem na pauta de ações a serem im
plementadas com urgência, para que, também com 
urgência, o acesso aos benefícios da irrigação che
gue a áreas cada vez maiores de nosso território. 

Dirijo também, desta tribuna, meu apelo ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso para que 
volte suas atenções. para a nossa produção de ali
mentos e~consTdere a ne<:esslifade âe ampliarmos a 
área irrigada brasileira, para que, no contexto da 
modernização agrícola, possamos aumentar nossa 
produção, pelo incremento à produtividade da terra, 
do capital e do trabalho. O momento exige iniciativas 
fortes, que bem poderiam vir consubstanciadas num 
programa nacional de incentivo à irrigação, cujo lan
çamento, por certo, mereceria o aplauso de todos. 

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

Durante o discurso do Sr. Levy Dias, o Sr. 
Sérgio Machado deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Con
cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, modernizar o Estado, dotando-o de 
agilidade e eficiência, deve ser um dos objetivos da 
Reforma Administrativa que está para ser votada 
pela Câmara dos Deputados. Se considerarmos as 
necessidades do. povo e do País, neste final de sé
culo, a mudança de nossos costumes na gestão da 
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coisa pública já está demorando demais. Trata-se de 
um dos setores mais atrasados da vida nacional, 
além de ser um dos mais resistentes a qualquer es
forço de inovação. 

Entre os vícios mais arraigados e característi
cos desses nossos costumes políticos, e dos quais 
precisamos nos livrar, está a prática muito comum, 
entre ocupantes de cargos políticos, do emprego de 
parentes em funções de confiança. Nada parece tão 
estranho quanto a justificativa que é dada para essa 
anomalia. Costuma-se dizer que o parente é compe
tente e de confiança. O problema é que o dinheiro é 
público e o Estado não é uma extensão da família. 

Apesar de tudo isso, felizmente, a Nação cami
nha no sentido da consciência dos malefícios so
ciais, políticos e económicos dessa prática. A cada 
dia fica mais claro, para a opinião pública esclareci
da, mesmo quando o parente empregado como au
xiliar é realmente capacitado para a função que ocu
pa, que a moralidade pública e a credibilidade do go
vernante ficam sob suspeita. Já se pode ver, assim, 
um começo de indignação contra o favorecimento de 
parentes de governantes ou parlamentares no servi
ço público, indignação essa que vem encontrando 
na imprensa seu veículo natural. 

Esse é, segundo meu entendimento, um dos 
papéis fundamentais do jornalismo crítico: contribuir, 
pela denúncia dos desvios administrativos dos ocu
pantes de cargos públicos, para o aperfeiçoamento 
das instituições democráticas do país. Vimos a im
portância da atuação da imprensa no impeachment 
do Presidente Fernando Collor e no caso da CPI do 
Orçamento, que desembocou na cassação de vários 
Parlamentares. Vemo-la novamente hoje, no desen~ 
rolar de uma nova CPI, a dos Precatórios. 

O combate ao nepotismo é uma outra frente de 
atuação da imprensa que merece o apoio de todos 
os que se interessam pelo progresso de nossas ins
tituições. Nesse sentido, gostaria de elogiar desta tri
buna a série de reportagens e editoriais que vêm 
sendo publicados pelo diário goianiense O Popular. 
Esse é um grande serviço à democracia e ao seu 
papel de depuração dos costumes políticos. 

Por casos como os que têm sido levantados 
em meu Estado e em todas as partes do País é que 
devemos buscar medidas legais rigorosas para coi
bir o nepotismo. Nesse sentido, considero de grande 
importância o Projeto de Lei do Senado n2 24/1997, 
de autoria do Senador Roberto Freire, que proíbe a 
contratação de parentes para cargos em comissão. 
A lei terá o poder de eliminar pretextos. Ninguém po
derá mais alegar pressões e constrangimentos fami
liares como motivos para ceder à tentação. 

Sr. Presidente, como escreveu o colunista Hé
lio Rocha, no jornal O Popular, a moralidade do ser
viço público exige que uma norma se imponha sobre 

a questão, mesmo que se precise sacrificar a possi
bilidade de contratação de alguns parentes como os 
que, -historicamente, se mostraram auxiliares de re
conhecida competência. Lamentaremos menos essa 
limitação quando recordarmos episódios tragicômicos 
que se tomaram emblemáticos neste País, como foi o 
da contratação, para o serviço público, em uma de 
nossas unidades federadas, de pessoa cuja qualifica
ção, tal como publicado no Diário Oficial do Estado, 
era a de ser "prima de Dona Carmem'. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Conce

do a palavra ao Senador Abdias Nascimento. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores Guilherme Palmeira, Flavia

no Melo, Casildo Maldaner, Edison Lobão e José lg
nácio Ferreira enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados na fonma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Exils serão atendidos. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA {PFL-AL) -

Sr. Presidente, S .. s e Srs. Senadores, cumpro o de
ver de registrar o falecimento, ocorrido no último dia 
31 de março, em meu Estado, do Dr. João Carlos de 
Albuquerque Filho que, em vida, exerceu papel de 
incontestável liderança, quer na vida pública, como 
fundador da antiga UDN e Deputado Estadual, quer 
como empresário e profissional liberal, Advogado 
que foi, com larga militância em sua especialidade. 

Casado com O. Irene Lopes de Albuquerque, 
de cujo matrimónio deixou seis filhos, foi em 1950 o 
primeiro Delegado de Polícia de Maceió, cargo que 
deixou para assumir a Presidência da Comissão Es
tadual de Abastecimento e Preços. Fonmado em Di
reito pela antiga e tradicional Faculdade de Direito 
do Recife, exerceu a advocacia com proficiência que 
o levou à Presidência da Seccional alagoana da Or
dem dos Advogados do Brasil, coroando assim uma 
atividade em que desfrutou de incontestável prestf
gio e granjeou incontáveis méritos. 

O exemplo de seu pai e suas fortes raízes no 
meio rural fizeram com que retomasse à atividade 
agrícola, tomado-se plantador de cana e bem suce
dido empresário na Fazenda Jardim das Lajes, em 
Atalaia, município onde nasceu, em 23 de janeiro de 
1917. Participou, tanto como fundador, quanto como 
dirigente, de entidades de classe a que emprestou 
sempre o brilho de sua inteligência e o fervor de 
uma completa dedicação. Foi Diretor da antiga Coo
perativa dos Banguezeiros que veio mais tarde a se 
transformar na cooperativa dos Plantadores de Cana 
de nosso Estado. Fundou, ajudou a organizar e pre
sidiu a Federação das Associações Rurais de Ala
goas e o Serviço Social Rural no Estado. Foi tam
bém Presidente da Comisplan - Cooperativa Mista 
dos Plantadores de Cana de Alagoas e dirigiu com o 
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mesmo sucesso a Asplana- Associação dos Planta
dores de Cana de Alagoas. 

Suas atividades de direção e organização de 
instituições representativas do setor económico, no 
entanto, não cessaram aí. Dirigiu a Federação de 
Agricultura de Alagoas e a Organização das coope
rativas do Estado, tendo exercido também a Vice
Presidência da Confederação Nacional de Agricultu
ra. liderou campanhas de mobilização de que resul
taram, em sua presidência na Asplana, a criação de 
um modelar serviço de assistência médico-hospitalar 
e odontológica, a Asplamed e o Procan, Programa 
de Assistência à Lavoura da Cana de Açúcar, além 
da Ação Feminina da Asplana, dedicada a prestar 
assistência social e recreativa à família canavieira. 

Na maioria dessas atividades, jamais poupou 
energia e entusiasmo, pois acreditou sempre na po
tencialidade do crescimento económico do Nordeste, 
tendo se revelado, em toda a sua vida, um apaixo
nado por sua terra. Esteve à frente de todos os mo- · 
vimentos em favor da modernização económica de 
nossa região e se dedicou com entusiasmo a ativi
dades e iniciativas de serviços ao próximo, inclusive 
como membro ativo e participante do lions Clube de 
Maceió. Não houve, Senhor Presidente, iniciativa ou 
movimento de interesse público a que deixasse de 
aderir com um afã que só se encontra nos verdadei
ros predestinados. Seguiu, sob es5e aspecto a tradi
ção de seu pai, médico de larga nomeada e líder po
lítico estadual durante a República Velha. 

Ao fazer o registro de seu falecimento, que é 
uma homenagem pessoal a uma vida dedicada ao 
exercício de uma cidadania ativa, dotada de uma in
vulgar capacidade de liderança, desejo transmitir a 
toda sua família, e em especial a seus filhos, João 
Carlos de Albuquerque Neto, José Carlos, Antônio 
Carlos, Luiz Cartos,.Newton Cartas e Verônica, o prei
to de gratidão dos alagoanos aos quais ele serviu com 
um exemplo que a opinião pública, seguramente, ja
mais deixará cair no esquecimento. Faço votos de que 
a sua memória sirva de estímulo, incentivo e orienta
ção à geração de seus filhos e netos em prol da políti
ca de meu Estado a que ele serviu de forma exemplar 
e com especial devoção e descortino. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, mais uma vez, o 
Brasil esperou uma nova tragédia para discutir um 
dos problemas que há muito o aflige. A violência 
praticada por policiais militares contra um grupo de 

moradores de uma favela em Diadema, na grande 
São Paulo, que resultou na morte de um rapaz, cau
sou indignação em toda a Nação e resultou na certe
za de que algo precisa ser feito. Certeza essa ratifi
cada com as novas cenas de violência policial, desta 
vez no Rio de Janeiro, mostradas, ontem, pela Rede 
Globo de Televisão. 

. Os dados a respeito da violência no País são 
alarmantes. Tanto que o País é o terceiro colocado na 
escala de violência mundial, perdendo apenas para a 
Colômbia e El Salvador, conforme confirma o novo Se
cretário Nacional de Direitos Humanos, José Gregori. 

É um problema que piorou a partir da década 
de ao, quando se acirrava a crise económica no 
País. Se, neste período, o Estado deixou de investir 
em segurança, se deixou de ter capacidade para in
vestimento para a área social, ao que parece, nos 
dias aluais, mesmo com a estabilização da moeda, 1 

pouca coisa mudou. 

Principalmente a partir de 1991, estamos ven
do números alarmantes. Para se ter idéia, em seis 
anos - de 1985 a 1991 - morreram mais pessoas no 
Rio de janeiro do que em toda a guerra do Vietnã. A 
violência no Brasil causou 70.061 mortes, 20 mil a 
mais do que na guerra do Vietnã. Se igualou às mor
tes na Bósnia. Infelizmente, as mortes violentas no 
País só perdem, hoje, para as causadas por infarto. 

A cada dia, episódios trágicos são estampados 
nos jamais. No meu Estado - o Acre - por exemplo, 
em menos de 15 dias, três crianças, de quatro, dez e 
doze anos, foram estupradas, sendo que depois de 
violentadas as duas menores foram assassinadas. 

A Delegacia da Mulher no Acre, proporcional
mente, é uma das recordistas em número de quei
xas em todo o País. Cerca de 70% dos 1.672 casos 
registrados, em 96, pelo Juizado Especial Cível e 
Criminal do Estado, são desta delegacia. 

Estes são apenas exemplos dos fatos que mais 
se destacam. Existem centenas de outros atas de vio
lência num Estado que tem menos de 500 mil habitan
tes. Em 1995, por exemplo, a taxa de homicídios local 
foi de 141, equivalente a 31 por cada mil habitantes. 

O quadro nacional ainda é mais grave. Infelizmen
te, os fatos que marcaram terrivelmente o desrespeito 
aos direitos humanos teve o envolvimento da polícia. 

Tivemos o confronto de PMs e sem-terras em 
Corumbiara/Rondônia, onde 12 pessoas morreram. 
Em seguida, o massacre, por PMs, de 19 sem-terras 
em Eldorado de Carajás. Na semana passada e, ain
da ontem, o Brasil viu as cenas de violência policial em 
São Paulo e no Rio de janeiro, respectivamente. Em 
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todos os casos, policiais militares aparecem como 
agressores daqueles que deveriam defender. 

Na edição do último domingo, do jomal ·o Es
tado de São Paulo", o atual chefe de gabinete do Mi
nistério da justiça, José Gregori - indicado, também 
no domingo, para assumir a recém-criada Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos -, fala que em alguns 
Estados as Polícias Militares são entraves para os 
direitos humanos e reconhece a necessidade de que 
algo precisa ser feito, até mesmo para que o Brasil 
deixe de ocupar a vexatória terceira colocação na 
escala de violência mundial. 

É fato que nas Polícias Militar do país existem 
pessoas decentes, bons pais de família, excelentes 
policiais e defensores dos Direitos humanos. Quem 
não se recorda das cenas heróicas praticadas por poli
ciais militares durante a tragédia de Osasco, onde 
mais de 40 pessoas morreram, em junho passado. 
Além das muitas cenas diárias de humanitarismo, que 
incluem até partos. Mas a violência praticada por um 
grupo de insanos PMs, em Diadema e no Aio de Ja
neiro, colocou em xeque toda uma instituição. 

Há que se ver ainda, Sr. Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, que o problema da violência não é 
só a falta de policiais nas ruas. É certo que o Brasil 
não tem o efetivo adequado, de 320 mil homens, 
mas o quadro aluai, de 284 mil policiais, não se dis
tancia do padrão mundial, que é de um policial para 
cada 500 habitantes. O que é preciso mudar é a pró
pria polícia, inclusive para que possa ter de volta a 
confia!lça da população. 

E necessário reavaliar o modelo da Polícia Mili
tar. Hoje, muita coisa mudou no Brasil. Mas o treina
mento dos PMs, por exemplo, ainda não. A Polícia 
Militar, mesmo não tendo mais vinculação com o 
Exército, continua recebendo instrução de soldado 
de infantaria. Ao invés de serem treinados para lidar 
com a segurança pública, são adestrados para tratar 
com o inimigo, quando deveriam ser capacitados 
para atuar em defesa do cidadão. 

Os métodos das Academias de polícia são arcai
cos. As próprias instalações são inadequadas e não 
há equipamentos modernos que possibilitem ao 
novo policial ter uma visão modema de suas ativida
des. Os Currículos são defasados e não há padroni
zação. Nas academias de polícia militar, por exem
plo, a instrução e o comportamento é semelhante a 
do regime militar, o que, ao que se sabe, não é mais 
adotado nem mesmo por nossas forças Armadas. 

Além de tudo, os policiais brasileiros não pos
suem uma remuneração ideal. Isso não é desculpa 
para a prática de delitos. Mas é um fato que poucos 
consideram. Por causa dos baixos salários, muitos 
Estados deixam de recrutar pessoas capacitadas e 
acabam introduzindo nas guarnições pessoas das
preparadas que chegam até a influenciar seus com
panheiros. Aliado a isso, existe o corporativismo 

que, muitas vezes, deixa impunes policiais que só 
servem para macular a corporação. 

Concordo com o Dr. José Gregori quanto a ne
cessidade de mudanças. Enquanto o futuro das polí
cias é discutido, porém, cabe ao Governo tomar ini
ciativas para melhorar as academias de polícia. Se é 
preciso unificar os efetivos, só um estudo profundo 
dirá. Enquanto isso não acontece, não se pode cru
zar os braços e esperar novas ondas de violência. E 
isto também vale para os governos estaduais, que 
também não podem se omitir. 

Esta Casa já deu a sua contribuição. O gesto 
do presidente do Senado, Senador Antônio Carlos 
Magalhães, ao determinar a votação urgente da Lei 
da Tortura é exemplo disso. Muito, porém, ainda há 
que ser feito. 

Ainda há projetas importantes para a popula
ção que precisam ser votados, como o que transfere 
para a justiça federal os crimes praticados contra os 
direitos humanos. 

Mas as medidas tomadas até agora já repre
sentam uma boa caminhada neste sentido. Resta
nos continuar caminhando rumo à redução da vio
lência que assola o país e à real concretização do 
respeito aos direitos humanos e à vida. 

Muito obrigado! 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -
Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, os problemas 
fundiários em nosso País são imensos e seculares e 
sua solução é um dos maiores desafios que o Brasil 
tem de vencer, antes da virada do milênio. 

Nos dias atuais, a solução desses problemas 
vem-se tomando cada dia mais urgente, pois é for
çoso reconhecer que os conflitos pela posse da terra 
têm-se agravado visivelmente, fazendo com que a 
questão agrária seja presença obrigatória na agenda 
política e _social do Governo. 

Segundo declarações recentes do Ministro da 
Reforma Agrária, Raul Jungmann, à revista lstoÉ, 
nosso País registra, hoje, cerca de trezentos e ses
senta e dois milhões de hectares de terras improdu
tivas. 

Diante desses números que colocam o Brasil 
como um dos países do mundo em que a concentra
ção de terras é ainda maior do que a já absurda con
centração de renda, não há como ser contra as jus
tas reivindicações por reforma agrária, que ecoam 
por todo o território nacional. 

Com freqüência cada vez maior, as tribunas 
das duas Casas do Congresso Nacional têm sido 
ocupadas por grande número de deputados e sena
dores que vêm, publicamente, apoiar a luta dos mi-
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lhal88 de brasileiros que sonham com a posse de 
um pedaço de terra para plantar. 

Todos reconhecemos ser absolutamente legíti
mo que o imenso contingente de Uabalhadores ru
rais brasileiros, que hoje vivem na miséria e no 
abandono, se unam para clamar, dentro dos princí
PIOS da lei e da ordem, pela democratização da lena 
em nosso País. 

Nos últ1mos tempos, porém, a reforma agrária, 
que vinha sendo realizada de forma gradativa, tor
nou-se prioridade imediata das maiores autoridades 
da Nação e motivo de sérias preocupações devido à 
intensificação e à violência crescente dos coniiHos 
pela posse da terra, em diferentes pontos do territó
rio nacional. 

É para manifestar minha preocupação com o 
agravamento da questão fundiária no Pais, com o 
desvirtuamento dos objetivos do Movimento dos 
Sem-Terra e com a atuação radical das entidades 
representativas dos dois lados direlamente envolvi
dos na luta pela terra que ocupo a tribuna desta 
Casa, na tarde de hoje. 

Sr. Pl88idente, Sr"s e Srs. Senadores, sabe
mos muito bem que o grave e secular problema da 
reforma agrária é extremamente complexo e que 
sua solução imediata esbarra no lato c!e o Governo 
não dispor do enorme montante de recursos neces
sários para adquirir propriedades em número sufi
ciente para assentar todas as lammas que clamam 
por um pedaço de tena. 

O governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não tem sido omisso. Vem procurando la
zer uma reforma agrária tecnicamente competente e 
agilizar o processo de desapropriação de terras. Em 
dois anos da mandato, já distribuiu três milhões e 
trezentos mil hectares de terra e conseguiu assen
tar, em 1995 e 1996, quase cento e cinco mil famí
lias. 

O Congresso Nacional deu também sua contri
buição indispensável para a solução do problema 
fundiário ao aprovar, em tempo recorde, o rito sumá
rio para as desapropriações e o projeto que elevou o 
Imposto Territorial Rural ITR. 

E preciso reconhecer, entretanto, Sr. Presiden
te, que, apesar de todo o empenho dos Poderes 
Executivo e Legislativo, ainda hé muito por lazer 
para que a distribuição da terra, no Pais, seja social
mente justa. 

Isso não significa, porém, que devamos aceitar 
e apoiar as at~udes recentes que vêm 118ndo adota
das por lideranças de entidades diretemente envolvi
das na questão agrária. 

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

Não é admissível que a Um::.o Oamocrática Ru
ralista, que se empenha em reat1var seus diretórios 
em todo o País, laça ameaças de "so de armas para 
solucionar o conll~o. abrindo caminho para que no
vas e lamentáveis tragédias venham a ocorrer. 

Tampouco é admissível que uns poucos diri
gentes da entidade dos trabalhadores rurais se apro
vettem da força de um movimento socialmente justo 
como o dos Sem-Terra para desvirtuar suas finalida
des e dar novos rumos à luta. 

Foi recentemente divulgado pelos meios de co
municação que o MST vem recebendo recursos do 
exterior e angariando fundos para se organizar politi
camente e massificar a luta, valendo-se de relevân
cia e do pn;stígio da causa da roiorrna agrária e da 
justa luta por um pedaço de terra para os trabalha
dores rurais brasileiros. 

Também vem sendo noticiada a cobrança de 
uma comissão aos assentados que obtiveram recur
sos de programas do governo, não apenas para 
criar condições para que os ass!ID!amentos dêem 
certo, mas também para uma ação política, num cla
ro desvirtuamento de seus propósitos iniciais. 

A sociedade brasileira, que apóia a união dos 
trabalhadores rurais para pressionar o Governo e 
cobrar dele providências urgentes para saldar a 
imensa divida social que o País tem com esse vasto 
contingente de cidadãos despossuidos, está cons
ciente dos riscos de conflitos no campo e nas Cida
des, e também está preocupada r.om a atuação 
agressiva do MST e com suas consemiênc1as. 

A situação é grave. Atualmente está em curso 
a 'Marcha para Brasília', que busca edesões des
pertando as consciências para todas as injustiças 
sociais existentes no País. 

Os jornais têm noticiado que o Movimento dos 
Sem-Terra MST vem utilizando lamRias já assenta
das a também desempregados urbar.~s como mas
sa de manobra politica para a invasão de terras pro
dutivas e de propriedades em proce!ISo de desapro
priação, bem como de órgãos e prorriedades oúbli
cas. contrariando entendimentos jã firmados com as 
autoridades federais. 

Sr"s e Srs. Senadores, estou "-~rdadeii'Bil'IE!nte 
preocupado com o agravamento das tansões o10 

campo entre os integrantes do Movimonto dos Sem
Terra e os da União Democrática R"r-ilista t;oR e 
também com o acintoso desrespeito & l ,; : ~ ordem. 

Por essa razio, ao concluir este f.l&u pronun
ciamento, quero lazer um apelo ao Gto•:<:mo :"Aócrei, 
no sentido de convocar todas as lidernm;as do MST 
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e da UDR para um diálogo franco e aberto de forma Para quem conhece a intimidade do território 
a evitar tragédias maiores do que as já ocorridas. brasileiro, sabe que, até agora, nenhum resultado 

Quero, finalmente, fazer um alerta ao Presiden- prático surgiu, nas últimas décadas, das providên-
te Fernando Henrique Cardoso para a gravidade da cias faladas, anunçiadas e desfalecidas no nasce-
situação e para a necessidade de que seja dada douro. > · • 
prioridade muito maior, neste ano de 1997, às áreas Daí a nossa grande esperança, Sr. Presidente, 
sociais, como as de saúde e saneamento, educação de que a administração Fernando Henrique Cardo-
e cultura, agricultura, entre outras, e também aos so. que tem levado o Brasil a bom termo, afinal con-
projetos sociais de seu governo, hoje relegados a siga éncont'iar a difícil vereda que nos leve a soluçõ-
segundo plano, pois o povo brasileiro, principalmen- es definitivas em relação ao problema da saúde. 
te o das camadas mais humildes, não pode mais A sua prometida política de municipalização da 
conviver com a injustiça e a miséria existentes em saúde talvez seja um bom início de solução. 
nosso País, em nosso Brasil que é, lamentavelmen- O fato é que 0 nosso país não mais pode con-
te, um dos campeões mundiais em concentração de viver com o espetáculo de miséria que, mesmo nos 
renda e de terra. grarlaes-ceritros, se lmnsforrna em caldo de cultura 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. para a explosão de doenças que ou matam, ou inva-
Muito obrigado. lidam crianças e adultos que tanto ainda teriam a dar 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi- ao BrasiL 

dente, Srªs e Srs. Senadores, comemorou-se ontem, Este Dia Mundial da Saúde, portanto, é o mo-
7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. mento adequado para que se abordem os proble-

Na verdade, é um dia que devia ser lembrado a mas brasileiros no setor. 
cada instante da vida brasileira, mormente agora Também adequado para que registremos a 
quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso nossa esperança no que pode fazer a sensibilidade 
decidiu que seu govemo, neste ano de 1997, dará do atual governo em relação ao problema da saúde. 
absoluta prioridade aos problemas vividos pela ·saú- Neste dia, devem ser destacados esses milha-
de em nosso país. ·res-e:-milhares de médicos, enfermeiros, auxiliares e 

E tendQ à frente do Ministério da Saúde o Pro- funcionários da saúde, os quais, espalhados anoni-
fessor Carlos César Silva de Albuquerque, ampliam- mamente por todo o país, oferecem sua vocação e 
se as perspectivas de que a execução de tal diretriz seus serviços para minorarem o sofrimento dos que 
realmente se efetivará, pois não faltarão talento, di- padecem os males do corpo e do espírito. 
namismo e vontade política para que se leve adiante A todos os que se dedicam à saúde, levo o 
um compromisso tão vinculado ao futuro do nosso meu fraternal abraço e, como brasileiro, o meu pro-
país. fundoagradeciment~p()rsua persistentededicação. 

Sempre que se aborda o problema da saúde, e Era o que tinha a dizer. 
das providências que se anunciam para melhorar as Muito obrigado. 
aflições dos brasileiros nesse setor, me vêm à lem- O SR: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
brança as angústias sofridas pelos que se amon- - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vez por ou-
toam às portas dos nossos hospitais públicos. As te- tra cogita-se e até se discute publicamente a criação 
levisões centram seus filmes tantas vezes renova- de novos estados da Federação brasileira. Em prin-
dos, quando querem exibir a evidência das nossas cípio ninguém pode ser contra. Nada mais justo poli-
carências, nesses espetáculos deprimentes de ticamente que ó autógovefmo; -6 -self-fovernment, 
doentes que mendigam a oportunidade de serem substância da própria democracia. Acontece apenas 
atendidos por um médico e de receberem os remé- que o ótimo é com freqüência inimigo do bom, quan-
dios adequados para seus males. do o ótimo é inexeqüível. 

As televisões, porém, não vão ao interior do No Brasil a Questão Federal vê-se discutida 
país, mas toda a opinião pública sabe que, nesses com proficiência desde pelo menos Tavares Bastos 
distantes lugares, os problemas da saúde multipli- no seu livro clássico A Província de 1870, com reedi-
cam-se. ~~~ção-fae-similar em 1997 na presidência de José 

A começar pela falta de saneamento, que cria Samey do Senado FederaL Tavares Bastos afirma-
focos invisíveis das mais terríveis enfermidades, nos va ser o •o sistema federal a base sólida de institui-
quais nascem e tentam se criar as nossas crianças ções democráticas, •o fundamento e a condição de 
carentes. - ·êxito de quaisquer políticas•. 
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Veja-se, porém, sua prudência, resultado do 
seu realismo já naquele tampo: "Não propomos a 
subdivisão das províncias por um processo mecâni
co e brutal", não queremos dilacerar laços formados 
por tradições seculares e interesses positivos. A -divi
são de um Estado não se faz a compasso, descre
vendo inflexíveis linhas ou acompanhando somente. 
os limites da natureza física. Fazem-na, através dos 
séculos, a história e o o.;omércio dos povos'. Tavares 
Bastos colocava como uma das condições funda
mentais a viabilidade económica. 

Mas, o que vemos hoje? 
Quase exclusivamente pelo fato do Amazonas 

e Pará, por exemplo, terem grandes dimensões, en
tão se propõe sua imediata subdivisão. Ora, o mes
mo critério foi recusado nos debates da nossa última 
Assembléia Nacional Constituinte para o triângulo 
mineiro e sul da Bahia. Claro que são regiões incom
paráveis com a Amazônia em população e riqueza 
atual, além de potencial. O tempo ditará o futuro: o 
contínuo e crescente desenvolvimento dessas regiõ
es mineira e baiana ensejará as decisões, mas, por 
enquanto, elas mesmas deram e estão dando exem
plo de realismo e objetividade, ao adiarem seus pro
jetes de autonomia. 

Não faltaram até hoje propostas de subdivisões 
de estados, embora uma delas - a do Território de 
Ponta Porá a oeste do Paraná, área de grande im
portância pela localização da hidrelétrica de ltaipú e 
pelo turismo de Foz do lguaçu -tenha tido a autocrí-
tica de dissolver-se. - -- -- -

A criação de um novo Estado implica na cria
ção de toda uma infra-estrutura administrativa. Sa
bemos das dificuldades das burocracias estaduais 
em se reciclarem, apesar de toda urgência na exten
são da reforma do Estado em geral até esse nível. 
Exemplo típico são as dificuldades dos bancos esta
duais. Criar outros estados significa aumentar o pro
blema, na medida em que não estejam preparados 
economicamente para tal. 

A urgência deveria recair na paralela, simultâ
nea, sintonia da reciclagem dos estados ao lado das 
reformas do Estado Federal. Só então se pense em 
criar novos tribunais de contas e de alçada, novas 
procuradorias; as atuais magistraturas estaduais, es
tas sim, precisam de compreensão e ajuda do Poder 
Executtívo para atingirem mais altc-s patamarP.s de 
eficiência, no contexto do Estado em si, articulados 
todos os seus Poderes. 

A prudência deve impor-se. As lições das ex
periências precisam ser ouvidas. A sobriedade nas 

preten;ões.de separação de Estado existentes- me: 
rece atenção, sem que se exclua a possibilidade, 
mesmo a necessidade das subdivisões. Tudo tem o 
seu tempo certo. 

- - -Não é o mero tamanho da unidade da federa
ção que conta. se-não, todos encontrariam no mo

-delo do Oeste dos Estados Unidos a fórmula certa;· 
olhe-se a divisão daqueles estados no vale do Mis
sissipi: a maioria urve limites traçados geometrica
mente, por longitudes e latitudes aproximadamente 
iguais: Por um motivo muito simples: eram territórios 
semipovoádos, distantes, ensejando migrações e 
massa de caravanas de imigrantes. Foram divisões 
tão equilibradas a ponto de manterem-se sem ne
cessidade de subdivisões. 

Já os estados originários, resultados das pri
meiras treze colónias às margens do Atlântico, ti
nham e conservam territórios de tamanho desigual, 
produto de épocas e situações diferentes de coloni
zação. Ocorreu algo idêntico no ~rasil: nossos esta
dos têm as áreas atuais devido às suas formações 
históricas. Os Estados da Amazônia são grandes, 
por causa das dificuldades ainda hoje existentes 
para sua povoação e desenvolvimento. 

Não estamos liminarmente contra a criação de 
outras unidades da federação e sim propondo cal
ma, objetividade, estudos para sua viabilização efeti
va. Tudo tem o seu tempo. Devemos ser aliados do 

--tempo. Ajudá-lo a realizar-se. Nunca precipitá-lo. 
Muito obrigado. 

-o SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - A 
Presidência designa para a sessão deliberativa ordi
nária, a realizar-se amanhã, às quatorze horas e 
trinta minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERIMENTO N2 1.058, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 222, § 2°, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
1.058, de 1996, do Senador Eduardo Suplicy, solici
tando nos termos regimentais, voto de aplauso ao 
Senhor Boutros Boutros-Ghali, Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas, pelas iniciativas 
promovidas, no curso de sua gestão, no sentido de 
garantir a autodeterminação do Timor Leste e do 
Povo Maubere, tendo 

Parecer favorável, sob_ n2 110, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
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-2-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N° 64, DE 1995 

Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 64, de 1995, 
de iniciativa do Senador Osmar Dias e outros senho
res Senadores, que dá nova redação ao inciso XXIX 
do art. 7" e revoga o art. 233 da Constituição Federal 
(iguala o prazo prescricional das ações trabalhistas 
para trabalhadores urbanos e rurais), tendo 

Parecer favorável, sob n° 542, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, venci
dos os Senadores José Eduardo Outra, Pedro Si
mon e Antônio Carlos Valadares. 

-3-
MENSAGEM N2 234, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n2 234, de 1996 (n° 1.010/96, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Fernando Antônio de Oliveira Santos Fontoura, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Dominicana. 

-4-
MENSAGEM N2 52, DE 1997 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em tu mo único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n2 52, de 1997 {nR 37/97, na ori
gem), :;>ela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor José Marcus Vinicius de Souza, Ministro de Pri
meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad 
e Tobago, exercer a de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade de Dominica. 

-5-
MENSAGEM N2 62, DE 1997 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 62, de 1997 (n2 158/97, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Pedro Paulo Pinto Assumpção, Ministro de Pri-

meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de Di· 
plomata, para, cumulativamente com a função de Em
baixador do Brasil junto ao Estado de Israel, exercer a 
de Errbaixador do Brasil junto à República de Chipre. 

-6-
MENSAGEM N2 63, DE 1997 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n2 63, de 1997 (n° 159/97, na 

" c-origem), (.)elaqual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberaÇão -do Senado o nome do Se
nhor Luiz Antônio Jardim Gagliardi, Ministro de Pri
meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da Turquia, 
exercer a de Embaixador do Brasil junto à República 
do Azerbaijão. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a presente 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h49min.) 
(OS N° 11802197) 

ATA DA 33• SESSÃO NÃO DELIBERATIVA 
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 1997 

(Publicada no DSF, de B de abril de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

No sumário da ata, à página n° 07276, 11 colu
na, no item 1.2.3 - Leitura de Projetes, 

Onde se lê: 
Projeto de Lei do Senado nR 53, de 1997, de auto

ria do Senador Antonio Garlos Magalhães, que altera o 
art. 38 da Lei nR 4.595, de 31 de dezembro de 1964 e os 
arts. 18,23 e 24 da Lei nR 7.492, de 16 de junho de 1986. 

Leia-se: 
Projeto de Lei do Senado n° 5S, de 1997-Com

plementar, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que altera o art. 3B da Lei n° 4.595, de 
31 de dezembro de 1964 e os arts. 18, 23 e 24 da 
Lei n2 7 .492, de 16 de junho de 1986. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIOCARLOSM.AGALHÃES .. 

8-4-97 
Terça-feira 

15h30min - Sessão Deliberativa Ordinária do Sena
do Federal 
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Ata da 35ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 9 de abril de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
Ronaldo Cunha Lima, Flaviano Melo e Ney Suassuna 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - An
tonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Vala
dares -Artur da Távola - Bello Parga- Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson 
- Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emí
lia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilber
to Miranda - Gilvam Borges - Humberto Lucena 
- lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Pe
res - João França - João Rocha - Joel de Hol
landa - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino -José Alves - José Bianco -José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Sarney - José Serra - Júlio Campos - Jú
nia Marise - Laura Campos - Leomar Quintani
lha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcân
tara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan _
Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet -
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha- Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho 
- Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck 
Ornei as. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 79 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

SC'!:J a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Fla
viano Melo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo @fógrafo~ de projeto de lei sancio
_naçlo: 

Nº 88, de 1997 (nº 393}97, na origem), de 7 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº 
48, de 1996 (nº 4.716/94, na Casa de origem), que 
define os crimes de tortura, e dá outras providên
cias, sancionado e transformado na Lei n2 9.455, de 
7 de abril de 1997. 

AVISO 
DO PRESIDENTE DO 

TRIBUNA-L DE CONTAS DA UNIÃO 

Nº 144/97, de 4 de abril do corrente, encami
nhando a cópia da Decisão n° 126, de 1997, adota
da pelo Egrégio Tribunal, referente à realização da 
inspeção solicitada através do Requerimento n• 968, 
de 1996, do Senador Pedro Simon. 

Foi encaminhada ao requerente cópia 
da Decisão proferida pelo Tribunal de Con
tas da União. 

O reguerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 
PARECERES N2s 112 E 113, DE 1997 

De autoria do Senador Roberto Re
quião so6re o Projeto de Lei do Senado 
n•122, ctet995; qtie"Estabelece medidas 
de proteÇão aos interesses brasileiros 
contra práticas Cliscriminatórias adotadas 
por outros países". 

PARECER N2 112, DE 1997 
(Da Comissão-de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador Esperidião Amin 

Nos termos das disposições regimentais perti
nentes à tramitação da matéria constante na propo
sição em apreço, encaminha-se a esta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
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de Lei do Senado nº 122/95, que "Estabelece medi
das de proteção aos interesses brasileiros contra 
práticas discriminatórias adotadas por outros paí-

Acompanha o texto original do referido projeto, 
justificação de seu ilustre autor, na qual são arrola
das as razões que o levaram a propô-lo. Tal justifica
ção está vazada nos seguintes termos: 

são: 

·os países desenvolvidos - notada
mente os Estados Unidos e os integrantes 
da Comunidade Económica Européia - es
tão adotando tratamentos discriminatórios 
contra as nações que não se curvam ante 
os interesses dos mais fortes. 

O exemplo mais evidente dessa prática 
é a Lei de Comércio e Tarifas dos Estados 
Unidos, cuja versão aluai data de outubro de 
1984. Por meio dessa norma o Congresso 
Americano confere ao presidente o poder de 
impor represálias a qualquer país cuja políti
ca interna for considerada, por juízo próprio, 
prejudicial aos interesses dos Estados Uni
dos. 

Os objetivos e o alcance dessa lei po
dem ser entrevistos em alguns de seus tópi
cos. Nela, o·.termo "comércio" inclui: 

a) os serviços (inclusive transferência 
de informações) associados com o comércio 
internacional, estejam ou não tais serviços 
relacionadoll_ com bens específicos; e 

b) invd!!;timentos estrangeiros por pes
soas estad!lnidenses com implicações no 
comércio de bens e serviços. 

A definição do termo 'serviços', na se
ção 306 da lei, diz que serviços são 'ativida
des económicas cujos produtos são distintos 
dos bens tangíveis. Tais termos incluem, 
sem estar limitados, atividades bancárias, 
de seguro, de transporte, de comunicações 
e processamento de dados, de comércio va
rejista e atacadista, de propaganda, de 
construção civil, de projetes, de engenharia, 
de consultaria de administração, de negó
cios imobiliários, de serviços profissionais, 
de entretenimento, de educação, de servi
ços de saúde e de turismo". 

Os objetivos da lei, expressos na seção 305, 

'reduzir ou eliminar as barreiras e ou
tras distorções ao comércio internacional de 
serviços nos mercados estrangeiros, inclusi-

ve aquelas barreiras que neguem às impor
- tações ou às empresas americanas o mes

mo tratamento que é dado às empresas na
cionais ... • e ainda: 

'estabelecer normas acordadas inter
nacionalmente, inclusive procedimentos 
para a solução de controvérsias que: I) con-

.. · ·tribuam para assegurar o livre fluxo de in
vestimentos estrangeiros diretos; e 11) redu
zam ou eliminem as distorções no comércio 
causadas por certas medidas ligadas ao co
mércio'. 

Essas definições evidenciam que os Estados 
Unidos negam aos demais países o direito de adota
rem as normas de política interna que mais consul
tem ·aos seus interesses em praticamente todos os 
setores económicos. Todos devem adotar políticas 
de acordo com os interesses norte-americanos, sob 
pena de sofrerem retaliações. 

Raul Prebish, o fundador da Cepa!, há pouco 
falecido, não conteve seu espanto ante as disposiçõ
es da Lei de Comércio e Tarifas dos Estados Uni
dos. Em seu entender, essa norma configura 'a vi
são que, séculos atrás, a metrópole tinha de suas 
colónias. Essa sequer chega a ser uma lei imperia
lista. É uma lei colonialista'. 

As retaliações da Lei de Comércio são aciona
das quando o Presidente dos Estados Unidos deter
minar que um ato, política ou prática de um país es
trangeiro: 

- 'é inconsistente com qualquer acor
do de comércio, ou nega aos Estados Uni
dos os benefícios previstos nesses acordos, 
ou 

- é injustificável, irrazoável ou discri
monatório e restringe ou trás problemas ao 
comércio dos Estados Unidos'. 

E o que seria 'irrazoável', nos termos da lei? 
Eis a resposta: 

'qualquer ato, política ou prática que, 
mesmo que não viole ou seja inconsistente 
com os direitos internacionais dos Estados 
Unidos, seja considerado injusto ou não 
eqüítativo. O termo inclui, sem estar limitado 
a, qualquer ato, política ou prática que nega 
eqüitativas e justas: I) oportunidades de 
mercado; 11) oportunidades-para-oestabele
cimento de empresas; ou III) provisão de 
proteções adequadas e efetivas aos direitos 
de propriedade intelectual". 
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E o que seria 'discriminatório'? De acordo com 
a lei, o tenno abrange 'qualquer ato, política ou prá
tica que nega o tratamento similar ao nacional ou o 
tratamento de nação mais favorecida aos bens, ser
viços ou investimentos dos Estados Unidos'. 

Para os interesses norte-americanos, portanto, 
não existem mais fronteiras. Em qualquer país eles 
têm que se tratados como interesses nacionais, e 
quem não aceitar essa relação colonial fica sujeita 
às retaliações. E quais são as retaliações? 

Sempre nos termos da lei, são: 

'suspender, retirar ou impedir a aplica
ção de, ou abster-se de proclamar, os bene
fícios a concessões de acordos de comér
cio, ou abster-se de levar à frente um acordo 
comercial com o país estrangeiro ou organi
zação envolvida; 

- aplicar taxas alfandegárias ou outras 
restrições às importações de produtos desse 
país estrangeiro ou organização envolvida, 
ou impor restrições aos serviços respectivos 
pelo tempo que considere apropriado; 

- impor taxas alfandegárias ou qual
quer outra restrição à importação de produ
tos e serviços de tais países ou organizaçõ
es estrangeiras, incluindo a exclusão da en
trada nos Estados Unidos de tais produtos'. 

O governo brasileiro precisa ser dotado 
de instrumentos legais eficientes para en
frentar as ameaças contidas na Lei de Co
mércio e Tarifas dos Estados Unidos, e nas 
legislações dos países integrantes da Co
munidade Económica Européia. Não só por 
questão de interesse económico, mas até 
por imperativo de dignidade, pois as retalia
ções previstas anulam, na prática, a sobera
nia nacional. 

A lei que ora propomos configura legíti
ma defesa nacional. Não objetivamos impor 
políticas a nenhum país, mas não aceitamos 
que potência nenhuma venha ditar normas 
sobre nossos assuntos internos. Se nos apli
carem discriminações deveremos responder 
com discriminações'. 

Trata-se de proposta legislativa oportuna e 
compatível com as necessidades internacionais, 
conforme se pode concluir pela leitura da exaustiva 
exposição de motivos que acompanha o projeto ora 
apreciado e, principalmente, respaldada pelo princí
pio da reciprocidade, solidamente reconhecido como 
um dos princípios basilares das relações entre Esta
dos soberanos. 

Cumpre aduzir, ainda, ser a proposta sob exa
me de todo compatível com nossa Carta Política, 
não estando portanto eivado de vícios de inconstitu
cionalidade, muito menos conflitando com nossa le
gislação infraconstitucional, do que decorre a sua 
plena legalidade. É ainda o projeto em epígrafe ver
sado em boa técnica legislativa, pelo que somos 
pela sua aprovação nos termos propostos. 

Sala da Comissão, 20 de setembro de 1995. -, 
Iria Rezende, Presidente- Esperidião Amim, Rela
tor- Francelina Pereira- Ademir Andrade- José 
Eduardo Outra - Roberto Freire - José lgnácio 
Ferreira - José Fogaça - Romeu Tuma - Jeffer
son Péres - Lúcio Alcântara - Bernardo Cabral -
Pedro Simon - Edison Lobão - Ney Suassuna -
Ronaldo Cunha Uma. 

PARECER N9113, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

Relatora: Senadora Emília Fernandes 

I - Relatório 

Submete-se à apreciação da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional o projeto de lei em 
epígrafe, de autoria do nobre Senador Roberto Re
quião, que propicia instrumentos ao Poder Executivo 
para, prontamente, adotar medidas em relação aos 
países que criarem restrições ao nosso comércio ex
temo, desafiando acordos bilaterais ou multilaterais. 

O projeto foi apresentado à Casa em 17 de 
abril de 1995, sendo despachado pela Presidência 
para exame nas Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de Assuntos Económicos e de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional. 

Na primeira dessas comissões, o projeto de lei 
foi relatado pelo nobre Senador Esperidião Amin, e 
aprovado pelo colegiado em 20 de setembro de 1995. 

Na Comissão de Assuntos Económicos, apesar 
de distribuído ao nobre Senador Laura Campos, o 
projeto não chegou a ser apreciado. Em 5 de março 
de 1997, o Plenário do Senado aprovou requerimen
to do Senador Roberto Requião, dispensando o pa
recer daquela Comissão, nos termos do art. 119 do 
Regimento Interno, alusivo a esgotamento de prazo 
em comissão técnica. 

A partir do dia 6 de março de 1997 o projeto de 
lei foi, então, distribuído à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e a mim, em 17 de 
março seguinte, para relatá-lo. 

É o relatório. 

11- Voto 

O projeto sob exame fornece. instrumentos legais 
ao Poder Executivo para adotar medidas em relação 
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aos países que, contrariamente às regras acordadas 
em instâncias multilaterais ou bilaterais, criarem res
trições ao comércio externo brasileiro, como, por 
exemplo, políticas ou atas que impeçam a livre circu
lação de nossos bens e serviços no estrangeiro. 

A proposição estabelece que compete ao Pre
sidente da República declarar a caracterização do 
prejuízo causado à economia nacional pela discrimi
nação comercial e, a partir daí, sujeitar as empresas 
controladas por capitais originários do país discrimi
nador, pelo período de tempo da discriminação, às 
seguintes restrições, na forma da lei: 

• vedação à participação em quais
quer associações ou entidades de classe ou 
em órgãos/entidades da União, dos Estados 
e dos Municípios; 

• suspensão, pelo Banco Central, de 
remessas de divisas por essas empresas 
para a cobertura de pagamentos de remune
ração do capital e do trabalho, seja sob a 
forma de lucros, dividendos, royaltles, 
amortização, assistência técnica, científica, 
administrativa ou assemelhados; 

• sujeição ao regime aplicável às com
panhias de capital aberto, nos termos do 
que dispõe o parágrafo único do art. 22 da 
Lei n• 6.385!76; 

• suspensão do uso e gozo de incenti
vos e estímulos fiscais, dos subsídios, das 
facilidades alfandegárias e de quaisquer ou
tros beneficias concedidos pela União; 

• suspensão dos direitos de pesquisa 
e de lavra mineral que lhes tenham sido 
concedidos; 

• vedação ao registro de patentes ou 
qualquer outra espécie de direito de proprie
dade imaterial, em seu nome ou em nome 
de terceiros; 

• vedação à obtenção de incentivos, fi
nanceiros ou quaisquer outras modalidades 
de benefícios concedidos por órgãos públicos 
(administração direta ou indireta, inclusive ins
tituições financeiras a agências oficiais); 

• vedação à obtenção de direitos de 
pesquisa e de lavra mineral. 

O projeto de lei estabelece que a União, tanto 
em nível de Administração Direta quanto lndireta, 
não contratará a prestação de serviços ou a aquisi
ção de bens produzidos ou comercializados pelas 
referidas empresas, ressalvadas as exceções condi
cionadas ao interesse público, por ato do Presidente 
da Republica. 

O Presidente da República fica autorizado a 
suspender as exportações para o país discriminador 
de minerais considerados estratégicos para o Brasil, 
assim como a denunciar tratados, convenções e 
acordos de natureza comercial, militar, cultural ou 
científica com ele firmado. 

Para os efeitos da lei proposta, o autor define 
empresa controlada por capitais originários do país 
discriminador a que tem sede ou é estabelecida no 
Brasil, cuja maioria do capital votante ou parcela do 
capital com poder de veto sobre suas decisões, ou po
der de controle administrativo ou tecnológico, pertença 
a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas naquele 
país. 

Para efeitos de controle, propõe-se que qual
quer empresa estabelecida no Brasil, inde
pendentemente da forma societária que adote, enca
minhará ao Ministério Público todos os documentos 
relativos à sua constituição (estrutura, organização 
social, composição e origem nacional ou estrangeira 
do capital, acordos, etc.) Caberá, então, ao Conse
lho Administrativo de Defesa Económica (CADE) 
manter o registro e qualificar as empresas controla
das por capitais originários de país estrangeiro. 

Determina-se que as medidas previstas na lei 
serão aplicadas pelo Poder Executivo no prazo má
ximo de 90 dias após a declaração do Presidente da 
República sobre o prejuízo causado pela discrimina
ção comercial. 

O projeto de lei fundamenta-se no princípio da 
reciprocidade, amplamente aceito no direito internacio
nal e praticado na legislação interna de alguns países, 
tal como é o caso da Seção 301 da legislação comer
cial dos Estados Unidos. A proposta é fornecer instnu
rneritós-piáticos e ágeisao Presidente da República 
para, em nome do interesse económico nacional, ado
lar medidas em resposta à adoção, por qualquer país, 
de práticas discriminatórias aos nossos produtos e ser
viços comercializados com o resto do mundo. 

Com efeito, alguns países tentam resolver pro
blemas de ineficiência setorial ou de desemprego 
impondo sobre os mais desprotegidos na ordem 
económica mundial medidas discriminatórias conííi
tantes com as regras acordadas em longas nego
ciações multilaterais ou até mesmo em negociações 
bilaterais. 

Propõe-se, então, pelo presente projeto de lei, 
como medida constitucional e juridicamente perfeita, 
criar mecanismos que permitam aos administradores 
da macroeconomia doméstica punir de pronto as 
empresas cujos capitais são originários dos países 
discriminadores de nossos produtos e serviços na 
rede do oomércioTnternacional. 
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Em face do exposto, enquadrando-se o Projeto 
de Lei nº 122, de 1995, nos cânones das nossas re
lações internacionais e adequando-se aos mais ele
vados princípios e regras do direito, opinamos pela 
sua aprovação. 

Sala da Comissão, 1º de abril de 1997.- José 
Sarney, Presidente- Emília Fernandes, Relatara~ 
Abdias Nascimento - Joel de Hollanda - Hum· 
berto Lucena - Bernardo Cabral - José Bianco -
Casildo Maldaner - José Alves - Romeu Tuma -
Bello Parga. 

REQUERIMENTO N2156, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 119 do Regimento 

Interno, a dispensa do parecer da Comissão de As
suntos Económicos, sobre o Projeto de Lei do Sena
donº 122, de 1995, cujo prazo naquela comissão já 
se encontra esgotado e tendo em vista ter sido a 
matéria despachada a mais de uma comissão. 

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1997. -
Senador Roberto Requião. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado n2 
122, de 1995, que "Estabelece medidas 
de proteção aos interesses brasileiros 
contra práticas discriminatórias adotadas 
por outros países". 

Relator: Senador Lauro Campos 

I - Relatório 

O Projeto sob exame, de autoria do nobre Se
nador Roberto Requião, dá instrumento ao Poder 
Executivo para, prontamente, adotar medidas em re
lação aos países que, contrariamente às regras 
acordadas em instâncias multilaterais ou bilaterais, 
criarem restrições ao nosso coméreió-eXfemó, -a 
exemplo de políticas ou atos que impeçam a livre 
circulação de nossos bens e serviços no estrangeiro. 

Com efeito, a proposição estabelece que com
pete ao Presidente da República declarar a caracte
rização do prejuízo causado à economia nacional 
pela discriminação comercial e, desse modo, sujeitar 
as empresas controladas por capitais originários do 
pais discriminado - pelo período de tempo da discri
minação - às seguintes restrições: 

a) vedação à participação em quaisquer asso-
ciações ou entidades de classe ou em órgãos/enti
dades da União, dos Estados e dos Municípios; 

b) suspensão pelo Banco Central de remessas 
de divisas por essas empresas para a cobertura de 

pagamentos de remuneração do capital e do traba
lho, seja-sob a forma de lucros, dividendos, royal
ties, amortização, assistência técnica, científica, ad
ministrativa ou assemelhados; 

- c)-sujeição-ao regime aplicável às companhias 
de capital aberto, nos termos do que dispõe o pará
grafo único do artigo 22 da Lei nº 6.385176; 

d) suspensão do uso e gozo de incentivos e 
estímulos fiscais, dos subsídios, das facilidades al
fandegárias e de quaisquer outros benefícios conce
didos pela União; 

e) suspensão dos direitos de pesquisa e de la
vra mineral que lhes tenham sido concedidos; 

fl veaaÇãó ao registro ae patentes ou qualquer 
outra espécie de direito de propriedade imaterial, em 
seu nome ou de terceiros; 

g) vedação à obtenção de incentivos, financia· 
mentos ou quaisquer outras modalidades de benefí
cios concedidos por órgãos públicos (administração 
direta ou indireta, inclusive instituições financeiras e 
agências oficiais); 

h) vedação à obtenção de direitos de pesquisa 
e de lavra mineral. 

O Projeto estabelece que a União, tanto em nível 
de Administração Direta quanto lndireta, não contrata
rá a prestação de serviços ou a aquisição de bens pro
duzidos ou comercializados pelas referidas empresas, 
ressalvadas as exceções determinadas pelo interesse 
público, por ato do Presidente da República. 

O Presidente da República fica autorizado a 
suspender as exportações para o país discriminador 
de minerais considerados estratégicos para o Brasil, 
assim como a denunciar tratados, convenções e 
acordos de natureza comercial, militar, cultural ou 
científica com ele firmado. 

Para os efeitos da lei proposta, o autor define em
presa controlada por capitais originários do país discrimi-

___ nador, aquelas com sede ou estabelecidas no Brasil, 
cuja maioria do capital votante ou parcela do capital com 
poder de veto sobre suas decisões, ou poder de contro
le administrativo ou tecnológico, pertença a pessoas físi
cas ou jurídicas domiciliadas naquele país. 

Para efeitos de controle, o autor propõe que 
- qualqUer empresa- estabelecida no Brasil, inde

pendentemente da forma societária que adotar, en
caminhará ao Ministério Público todos os documen
tos relativos à sua constituição (estrutura, organiza
ção soCial, composiÇão e-origem nacional ou estran
geira do capital, acordos etc.). Caberá, então, ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econõmica 
(CADE) manter o registro e qualificar as empresas 
controladas por capitais originários de país estran-
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ge1ro, confonne alinea proposta no arl. 17 da Lei n• 
4.137, de 10-9-62. 

Por fim, as medidas serao aplicadas pelo Po
der Executivo no prazo maximo de 90 dias após a 
dedaração do Presidente da República sobre o pre
juízo causado pela discriminação comen:ial, sendo 
que a lei develá ser regulamentada em 60 dias. 

11- Voto 

O projeto de lei, como se depreende, fornece 
instrumentos práticos e áge1s ao P111s1dente da Re
pública para, em nome do interesse económico na
cional, adotar medidas em resposta à adoção, por 
qualquer pa1s, de praticas discrim1na1erias aos nos
sos produtos e seiViços comen:ializados com o resto 
do mundo. 

A luta contra os problemas macroeconõmi· 
cos, de um modo geral, impõe sacrifícios que não 
são equanimemente distribuídos. Isso ocorre não 
apenas em nlvel doméstico, como todos nós co
nhecemos, mas também em nível internacional. 
Com efeito, alguns paises tentam resolver seus 
problemas de ineficiência setorial ou de desempre
go, por exemplo, exportando suas mazelas. Ou 
seja, impõem sobre os mais fracos na ordem ou 
desordem económica mundial, medidas discrimi
natórias que nada têm a ver com as regras acor
dadas em longas negociações mullilatera1s e até 
mesmo em negociações bilaterais. 

Como os países discri1111nadores têm, de um 
modo geral, capitais e intei8SSIIS enraizados em nossa 
economia, nada mais lógico do que adotar medidas e 
ações que os levem a lliCOnhecer Imediatamente os 
danos que suas discriminações comeiCiais estão cau
sando - não apenas ao interesse nacional de per ... 
mas aos seus piÓpriOS inle18SS8S. ~ isto que se pro
põe o p1115ente projeto de lei ao criar mecanismos que 
pennitam aos adminislradon1s da macroeconomia do
méstica penalizar de pronto as emplliSBS cujo& capi
tais são originários dos países discriminadoi9S de nos
sos produtos e seiViços não apenas em seus territó
rios, mes no extenor de um modo geral. 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, confonne pai9C8r do 
ilustre Senador Esperidião Am1n. 

Por todo exposto somos, portanto, favoráveis 
ao Projeto de Lei n• 122, de 1995. 

PARECER N"114, DE 1997 

O. Comluio ele Assuntos Sociais 
sobre o Projeto ele Lei do Senado n" 
581116, de autoria do S-dor Carlos P• 
trocinlo que "Eslabe'- a obrlgaloried• 

de da inclusão de eclusas e de equipa
mentos e procedimentos de proteçio à 
fauna aquática dos cursos cMgua, quan
do da construção de barragens•. 

Relator: Senadora Marina Silva 

l-Relatório 

Vem a exame desta Com1ssão, nos termos dos 
arts. 91, inaso I, e 100, inciso III, do Regimento ln
terno, o Projeto de Lei do Senado n• 59196, de 
ementa em epigrafe, da autoria do nobre Senador 
Callos Patrocínio. 

O projeto visa a estabelecer a obngatoriedade 
da implantação de eclusas em rios navegáveis e de 
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática, quando da construção de barragens, com 
o duplo objetivo de permitir o transporte fluvial e de 
p111servar sua condição natural de piscosidade. 

Em função do grande desenvolvimento da ge
ração de energia hidrelétrica, no Brasil, os nossos 
rios passaram a ser vistos, primoldiatmente, como 
fontes energéticas. Esse enfoque lllduc:ionista pode 
ser considerado culpado de algumas distorções no 
aproveitamento dos vastos recursos hidricos brasi· 
leiros. Há necessidade de uma visão holística que 
propicie a melhor utilização da água, sob os seus 
múltiplos aspectos, objetivo maior desta proposiÇão. 

O art. 2" estipula as condições para o licencia
mento de barragens destinadas a f1ns de eletricida
de, de saneamento e de irngaçào, sujeitando-as ao 
Estudo de Impacto Ambiental - ElA e ao Relatório 
de Impacto Ambiental - RIMA. já imprescindlvel em 
decorrência de resoluções do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente- CONAMA. em vigor. Prudentemen
te, o projeto de lei não olvida a possibilidade da não 
indusão dos equipamentos e procedimentos toma
dos obrigatórios, v1sto que sua construção pode ser 
tecnicamente inviável em alguns casos, que precisa
rão ser devidamente fundamentados e apr->va\los. 

O art. 3• estatui as penalidades decorrentes do 
não cumprimento da lei, bastante severas, como de
vem ser. O seu § 1° estipula que, no caso de omis
são da autoridade estadual ou municipal, a respon
sabilidade pela aplicação das penalidades pecuniá
rias passa a ser do Secretário de Meio Amb1ente. 

~ o relatório. 

li-Voto 

A utilização dos ~&cursos naturais do Pais deve 
ser criteriosa. Em muitos países do Terceiro Mundo, 
o destino Inglório da riqueza ambiental é o da explo
ração predatória. A água é, possivelmente, o mais 
veiSátil dos bens da natureza, além de ser, certa-
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mente, o mais valioso. Assim, o seu aprove~amento 
deve contemplar a multiplicidade do seu uso:-

O transporte de cargas no Brasil está erronea
mente calcado no rodoviarismo, que nem sempre é a 
melhor solução. As diversas modalidades de transpor
te, terrestre, (rodoviário e ferroviário), aquático (maríti
mo, fluvial e lacustre) e aéreo, todas têm suas vanta
gens e desvantagens, tomando-as mais adequadas ou 
não, em função das peculiaridades de cada caso. Mui
tas vezes a solução mais econômica consiste na utili
zação sucessiva de duas ou mais modalidades, com 
movimentação mecânica nos transbordos e um único 
contrato de transporte, desde a origem até o destino fi
nal - o chamado transporte interrnodal ou muHimodal. 
Consequentemente, não podemos desperdiçar as po
tencialidades dos rios brasileiros como aquavias, capa
zes de proporcionar expressivas economias na movi
mentação de mercadorias e de promover o desenvolvi
mento de mu~s regiões ribeirinhas. 

Não menos importante é o papel dos nossos 
cursos dágua como hábitat de riquíssima fauna. A 
preservação das condições reprodutivas dos peixes, 
além de atender aos imperativos ecológicos que a 
consciência nacional exige, pode propiciar uma ali
mentação mais nutritiva a uma significativa parcela 
da população brasileira. 

Em face do exposto, considerando todos os as
pectos envolvidos, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n• 59, de 1996, com a emenda, de 
cunho redacional, a seguir, que visa a dar maior cla
reza ao texto do § 12 do art. 3°. 

EMENDA N° 1 - CAS 

Dê-se a seguinte redação ao § 12 do art. 3º: 

"Art. 32 ................................................. . 

§ 12 No caso de omissão da autoridade 
estadual ou municipal, caberá à respectiva 
unidade fiscalizadora, a aplicação das pena
lidades pecuniárias previstas neste artigo. • 

Sala da Comissão, 2 de abril de 1997.- Ade
mir Andrade, Presidente- Marina silva, Relatara
caries Bezerra - Jonas Pinheiro - Nabor Júnior -
João França - Valmir C8mpelo - Bello Parga -
Ludio Coelho - Mauro Miranda - Casildo Malda
ner - Romero Jucá - Osmar Dias - Leomar Quin
tanilha - Waldeck Ornelas. 

TEXTO FINAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
SOCIAIS AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO N2 59, DE 1996 

Estabelece a obrigatoriedade da in
clusão de eclusas e de equipamentos e 
procedimentos de proteção à fauna aquá-

tica dos cursos dágua, quando da cons-
-- früçãoC!eoarragens. - - - - -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É obrigatória a implantação de eclusas 

na construção de barragens destinadas a quaisquer 
finalidades, em rios navegáveis. 

Parágrafo único. Deverá ser prevista a realiza
ção de descargas dagua anuais programadas dos 
reservatórios, no período da migração reprodutiva 
dos peixes (espécies de piracema), para proporcio
nar o transbordamento dos rios em trechos com inci
dência de lagoas marginais, visando às trocas 
anuais entre rios e essas lagoas, com entrada de 
ovos e larvas e saída de peixes jovens. 

Art. 22 O licenciamento de barragens, para fins 
hidrelétricos, acima de dez megawatts, de sanea
mento ou irrigação, dependerá de elaboração de Es
tudo de Impacto Ambiental - ElA e respectivo Rela
tório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem subme
tidos à aprovação do órgão ambiental municipal ou 
estadual competente, e do Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
em caráter supletivo. 

§ 12 Os empreendimentos de que trata o caput 
deste artigo estão sujeitos à: 

I - Licença Prévia- LP que deverá ser requeri
da no início do estudo de viabilidade; 

11 - Licença de Instalação (LI) que deverá ser 
obtida antes do inído das obras;- -- -- · 

III - Licença de Operação (LO) que deverá ser 
obtida antes do fechamento da barragem. 

§ 22 A emissão da Licença Prévia (LP) fica 
condicionada à aprovação do Rima, que conterá: 

I - a indicação das obras de escadas para pei
xes e/ou estações de piscicultura necessárias, bem 
como a adequada localização de cada equipamento; 

11 - o inventário das lagoas marginais situadas na 
área a ser inundada e a jusante do barramento, carac
terizando sua localização, área inundada após o perío
do das cheias e ao final do período seco e as espécies 
de peixe encontradas naqueles dois períodos; 

§ 3g A Licença de Instalação (LI) só será con
cedida após a aprovação pelo órgão de transporte 
municipal ou estadual competente, e pelo Ministério 
dos Transportes, em caráter supletivo, do estudo de 
viabilidade da barragem, compreendendo a constru
ção de eclusa, se o rio for navegável. 

§ 4° A não inclusão dos equipamentos e proce
dimentos tomados obrigatórios somente será admiti
da por inviabilidade técnica fundamentada e aprova
da pelos órgãos competentes. 

Art. 3° Sem prejuízo das penalidades definida 
pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
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cumprimento das medidas estabelecidas nos artigos 
acima sujeitará os infratores: 

I - à multa correspondente a um mínimo de 20% 
(vinte por cento) do valor total da obra, ficando a con
cessão da licença de operação (LO) condicionada ao 
pagamento integral desta penalidade pecuniária; 

11 - à perda ou restrição de incentivos e benefí
cios fiscais concedidos pelo poder público; 

III - à perda ou suspensão de participação em 
licitação ou em linhas de financiamento em estabele
cimentos oficiais de crédito. 

§ 1° No caso de omissão da autoridade esta
dual ou municipal, caberá à respectiva unidade fis
calizadora a aplicação das penalidades pecuniárias 
previstas neste artigo. 

§ 2" Nos casos previstos no incisos 11 e III deste 
artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou sus
pensão será atribuição da autoridade administrativa ou 
financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou 
financiamento, conforme resolução do Conarna. 

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 2 de abril de 1997.- Sena

dor Ademir Andrade, Presidente. 

PARECER N!! 115, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nl! 1 81, 
de 1996, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que "dispõe sobre áreas de pre
servação permanente situadas ao redor 
de represas hidrelétricas". 

Relatora: Senadora Marina Silva 

I - Relatório 

É submetida a esta Comissão, para decisão 
tenminativa, nos termos do artigo 58 § 2° da Consfi
tuição Federal e do artigo 91 do Regimento Interno 
do Senado Federal, o Projeto de Lei n• 181, de 
1996, de autoria do Senador Júlio Campos, que "dis
põe sobre áreas de preservação penmanente situa
das ao redor de represas hidrelétricas". Não foram 
apresentadas emendas no prazo regimental. 

O projeto em epígrafe modifica a Lei n" 4.771, de 
15 de setembro de 1965 (Código Rorestal), no seu ar
tigo 2", que considera como de preservação penma
nente as florestas e demais formas de vegetação natu
ral situadas, entre outros locais, "ao redor das lagoas, 
lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais". A 
esta fonmulação, contida na alínea b do referido artigo, 
a proposta acrescenta a seguinte ressalva: • ... sendo 

que, no caso dos reservatórios d'água de represas 
hidrelétricas, em largura variável a ser determinada 
levando em conta as condições de solo, topografia e 
vegetação natural remanescente". 

A justificativa do projeto informa que as deter
minações contidas no Código Florestal - que in
clu~l'll a Lnc:fic:ação precisa da largura das faixas de 
preservação penmanente situadas ao longo dos rios 

_o_u·dt;l_qu_al_quer ç_L!Jl>Q d'água --:J&mtemplam apenas 
genericamente_ o casQ._daJ>Iagoas, lagos_ ou reserva
tórios d'água naturais ou artificiais. Posteriormente, 
a Resolução n• 4, de 1 B de setembro de 1985, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 
tratou do assunto, estabelecendo que são Reservas 
Ecológicas as florestas e demais formas de vegeta
ção natural situadas ao_ redor de represas hidrelétri
cas, devendo ter uma faixa marginal com largura mí
nima de 100 (cem) metros (art. 32 , 11). 

A proposta em exame baseia-se no argumento 
de que a fixação desse número é inadequada, no caso 
das represas hidrelétricas, visto que se trata de um 
universo que envolve grandezas tão variadas quanto 
microempresas e reservatórios do porte de ltaipu. Es
tudo recente, citado na justificativa, afinma, a propósito: 
"Deve-se considerar que o Brasil possui uma riqueza 
muito elevada em cursos dágua os mais variados, em 
termos de vazões e dimensões e que, por isso, tem 
implantado represas hidrelétricas que vão das micro 
ou miniusinas às grandes usinas, em rios de pequeno 
ou grande porte, com altas quedas ou não. Por esse 
motivo, a definição da largura de 100 metros para as 
Áreas de Preservação Penmanente ao longo dos re
servatórios ( ... ) conduz a incoerências notáveis". 

A observação de situações reais, segundo os 
autores, mostra que o número 100, em faixa contí
nua, tem um significado obscuro, que não se justifica 
ecologicamente. A faixa, defendem, deveria ser defi
nida caso a caso, a depender da análise de fatores 
sócio-ambientais tais como: natureza e vocação do 
solo, presença de áreas sujeitas a alto risco de desli
zamento, relação ecológica entre áreas de remanes
centes de vegetação natural e outras. 

O autor do projeto afirma que seu objetivo é 
corrigir •urna notória falha da legislação vigente, fa
lha esta que tenmina por inviabilizar a própria eficá
cia social, econõmmica e ecológica esperada da 
existência de Áreas de Preservação Permanente, às 
margens dos reservatórios de hidreléticas". 

11- Voto 

A fixação de números em lei, engessando de
terminadas situações sujeitas a evolução tecnológi-
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ca e conceituai, tem sido não raro matéria polêmica. restai à diversidade da realidade sócio-ecológica do 
A despeito de acreditarmos que, em muitos casos, País. Parece-nos, porém, que um pequeno aperfeiçoa-
tal fixação é pertinente e adequada, em outros leva menta poderia direcionar melhor a prevista regulamenta-
à inaplicabilidade ou, mesmo, à abertura para distar- ção, por parte do Executivo. Entendemos que a determi-
ções que contrariam o próprio espírito original da nação contida no artigo 1° do projeto de lei iiJlllica a ela-
norma. Este parece ser o caso enfocado pela pro- boração e aplicação de critérios para a indicação de va-
posta ora analisada. _ _ _-lere=; para cada caso, e tais responsabilidade deveriam 

De fato, a indefinição contida no Código Florestal-a estar acapladai aopiOcesSO de TiCenaaffiento-a:rrifiieii---
respeito da faixa de preservação requerida para repre- tal, que é determinante para a liberação das várias fases 
sas hidrelétricas foi suprida por norma do Conama. por do empreendimento. 
meio da fiXaÇão problemática de urna grandeza mínima Tendo em vista o exposto, somos da aprova-
para a largura: 100 metros: Problemática, de um lado, 
porque não há justificativa técnica aceitável para que ção do Projeto de Lei do Senado nv 181, de 1996, 
este número específico se preste a casos tão díspares com a seguinte emenda da relatara: 

quanto aqueles contidos na denominação genérica de EMENDA Nº 1 - CAS. 
"represas hidrelétricas". E, de outro, porque induz ao 
que de fato se observou na prática, ou seja, o limite mí- Dê-se a seguinte redação ao art. 22 do Projeto 
nimo constante da norma passa a ser o máximo, por ra- de Lei n2 181, de 1996: 
zões de economia dos empreendimentos que, dados 
seu porte e escala do impacto ambiental provocado, tal- "Art. 2v O Poder Executivo expedirá, 
vez devessem ter urna faixa de reserva ecológica. muito no prazo de sessenta dias contados da pu-
maior. Assim, objetivamente, o que se está discutindo é blicação desta lei, regulamento no qual dis-
a vigência de faixa de 100 metros de largura de reserva porá que o órgão responsável pelo licencia-
para toda e qualquer represa hidrelétrica manto ambiental para a constituição e opa-

As distorções são notórias. Cem metros podem ração de represas hidrelétricas deverá: 
ser o dobro do espelho dágua de um pequeno reserva- I - estabelecer critérios para a elabora-
tório e serão absolutamente irrelevantes para a magni- ção de estudos prévios e proposta, por parte 

•rie de grandes lagos como aqueles formados, por do-emi:n;eendedor, para a fixação da largura 
.<emplo, para ltaipu, Tucuruí ou Porto Primavera Per- da faixa de vegetação de preservação per-

Je-se o sentido ecológico da proteção e resta uma exi- manente; 
géncia burocrática destituída de conteúdo técnico, 11 - fixar, com base nos estudos pré-
mas, muito vulnerável a manipulações. vias e proJ)Osta do empreendedor, a largura 

Do ponto de vista das populações do entorno da faixa de vegetação de preservação per-
das represas, a rigidez da norma pode conduzir, tam- manente ao redor de represas hidrelétricas; 
bém, a injustiças. Hoje em dia, a evolução do pensa- III- condicionar o licenciamento ambien-
mento ambientalista leva, aliás, a entender a eficiência tal para construção e operação de represas hi-
da conservação como produto de uma interação mais drelétricas ao cumprimento dos procedimen-
refinada entre presença humana e equilibrio ecológico, tos previstos nos incisos anteriores. • 

na busca de convivência produtiva, fora da separação Sala da Comissão, 2 de abril de 1997 _ Ade-
drástica antes exigida por tendências ecologistas. No mir Andrade, Presidente_ Marina Silva, Relatara_ 
caso das represas hidrelétricas, elas já provocam, mui- Carlos Bezerra _ Jonas Pinheiro _ Nabor Júnior _ 
tas vezes, transtornos sociais e culturais de grandes Bello Parga _ Valmir Campelo _ João França _ 
proporções, com a remoção de populações inteiras de Ludio Coelho - Mauro Miranda - Casildo Malda-
seus núcleos tradicionais. Critérios mais flexíveis, ra- ner _ Romero Jucá _ Osmar Dias _ Leomar Quin-
cionais e tecnicamente embasados poderiam levar à tanilha _ Waldeck Ornelas. 
preservação de atividades econõmicas de pequeno 
porte compatíveis com a proteção ambiental ou, ainda, TEXTO FINAL APROVADO NA COMISSÃO 
à reserva de sítios cuja função ecológica seja relevan- DE ASSUNTOS SOCIAIS AO PROJETO 
te para o conjunto, ainda que localizados fora da faixa DE LEI DO SENADO N2181, DE 1996 
dos cem metros. 

O projeto de lei em exame é, assim, oportuno e 
de grande significado para a busca de eficácia plena 
dos mecanismos de proteção ambiental, ao mesmo 
tempo em que adequa parte importante do Código Fio-

Dispõe sobre áreas de preservação 
permanente situadas ao redor de repre
sas hidrelétricas. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1 º Dê-se à alínea b do art. 2º da Lei n° 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, a seguinte redação: 

"b) ao redor das lagoas, lagos ou re
servatórios dágua naturais ou artificiais, sen
do que, no caso dos reservatórios dágua de 
represas hidrelétricas, em largura variável a 
ser determinada levando em conta as condi
ções de solo, topografia e vegetação natural 
remanescente;" 

Art. 2º O Poder Executivo expedirá, no prazo 
de sessenta dias, contados da publicação desta lei, 
regulamento no qual disporá que o órgão responsá
vel pelo licenciamento ambiental para a constituição 
e operação de represas hidrelétricas deverá: 

uma discussão bastanl!!_ d!!talh}~,da _e c_riteriosa, por 
parte dos técnicos das instituições que atuam nessa 
área. A essência do projeto é tentar estabelecer no
vos limites e parâmetros para o termo 'vereda", em 
todos os seus aspectos e conseqüências - matéria 
hoje assim estatuída pela Resolução Conama n2 

4/85: "Vereda é o nome dado no Brasil Central para 
caracterizar todo espaço brejoso ou encharcado que 
contém nascentes ou cabeceiras de cursos dágua 
de rede de drenagem, onde há ocorrência de solos 
hidromórficos com renques, buritis e outras formas 
de vegetação típica•. 

3. O projeto se mostra bem intencionado, ao 
alegar que pretende proteger as veredas. Entende
mos, no entanto, que essas formações florestais já 

I - estabelecer critérios para a elabora- se encontram plenamente protegidas através dapró-
ção de estudos prévios e proposta; porparte--pna: Resolução ciíaâa (Conamà n2 4/85) que~ rio inCi- -
do empreendedor, para a fixação da largura so IIi do art. 32 , versa: "São Reservas Ecológicas: b) 
da faixa de vegetação de preservação per- as florestas e demais formas de vegetação natural 
manente; situadas: nas nascentes permanentes ou temporá-

11 - fixar, com base nos estudos pré- rias, incluindo os olhos dágua e veredas, seja qual 
vios e proposta do empreendedor, a largura for sua situaÇão topo-giáfiea~ com-umà-fruxa mínima 
da faixa de vegetação de preservação per- de 50 (cinqúenta) metros a partir de sua margem, de 
manente ao redor de represas hidrelétricas; tal forma que proteja, em cada caso, a bacia de dre-

111 -condicionar o licenciamento ambien- nagem contribuinte" (lei n2 6.938/81 ), pois se en-
tal para construção e operação de represas hi- contra enquadrada no item c do Código Florestal. É 
drelétricas ao cumprimento dos procedimen- no mínimo duvidosa a eficácia de, via medida legis-
tas previstos nos incisos anteriores. lativa,- dar-se tratamento diferenciado para apenas 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua um tipo de vegetação, que já se en~ontra pr~tegida, 
publicação. _RQ";tratar-se de uma attt~de_s_use_ettYel de cnar ~ro-

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário:- cedtmentos da m~sma linha_, no t~at~ de qu:stoe~ 
Sala da comissão 2 de abril de 1997 _ Sena- semelhantes, ocasionando d1screpanc1as relattvas a 

dor Ademir Andrade p'residente · proteção no âmbito dos Estados e levando à possí-
' · vel extinção de importantes ecossistemas em algu-

PARECER N2 116, DE 1997 mas áreas do País. 
Da Comissão de Assuntos Sociais, 4. Por fim, e principalmente, à luz do Decreto 

sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 36, de n• 1.282, de 19 de outubro de 1994, que define re-
1995 (n• 2.734-C, de 1992, na Casa de ori- gras sobre a reposição florestal no País e com base 
gem), que "acrescenta dispositivo ao art. 2" nos recentes workshops e seminários, que conta-
da Lei n• 4.771, de 15 de setembro de 1965, ram com ampla participação dos setores interessa-
que institui o novo Código Florestal". dos no assunto e no processo de regulamentação 

Relator: Senador Nabor Júnior desse instrumento, acreditamos não se deva modifi

Vem ao reexame da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal o Projeto de Lei da Câ
mara nº 36/95 (n° 2.734-C, de 1992, na Casa de ori
gem), que "acrescenta dispositivo ao art. 2" da Lei n2 

4.n1, de 15 de setembro de 1965, que institui o 
novo Código Florestal'. A proposta visa a acrescen
tar dispositivo àquele Esta!uto, que versa sobre a 
preservação do património florestal brasileiro. 

2. Pela dimensão e pelas previsíveis repercljS·. _ 
sões do assunto, concluímos que se fazia mister 

car aquele ponto do Código Florestal, inclusive por 
se tratar, no caso da figura da vereda, de algo que já 
se encontra contemplado pela legislação existente. 

Somos, portanto, pela rejeição do projeto. 
Sala da Comissão, 2 de abril de 1997.- Ade

mir Andrade, Presidente - Nabor Júnior, Relator
Jonas Pinheiro -João França - Walcleck Ornelas 
- Valmir Campelo- Marina Silva- Casildo Malda
ner - Romero Jucá - Bello Parga - Carlos Bezer
rll_- _I.IH!mJJr_J;'IuinJanilba_-_Ernandes Amorim -
Osmar Dias - José Alves. 
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Legislação citada anexada pela Secretaria-Geral 
da Mesa do Senado FederaL 

L..EI N. 6.938 - DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

DL..,põe sobre .;t Politica N:tcional do Mdo Ambiente, .seus rins e mecani:.mos 
de !onnul.açio e a.plica.ção, ~ di oulras. providências 

O Prcs1dente da RepUblica. 

Faço saber que o Congresso Nacional dccrct.:l. c cu sa.nc10no o. segumt~ Lei: 

e ci~:tco~~u~~O c~:e~.d~~~~~o aa~~1~!· ~~~o~Ó ~~i~ãS;~b;e~~ 
~us !ms c mecanismos de -ionnul:1ção e aplic:u:f~o. constitui o Sistema Na.ClOna.l 
o.o Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional do Meio Amb1ent.c e inst.i~ui o Cadas
tro Técmco Federal de Atividades e Instrumentos de ~!esa Ambiental. 

Da Politica Nacional do ~1cio Ambiente 

Art: 2• A Politica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo __ a_ pr_eserv.a.ção, 
melhona e recuperação da qualid:u:ie a!nbiental propícia à vida. visãndo_ assegurar-. 
no Pais, condições ::;..o desenvalVImento sócio-econónuco, aos interesses- dã segu· 
rança, ~dona! e à. proteçã.o da dignidade da 'lllda humana. atendidos os seguintes 
pnnClplos: 

I.- ação governamental na manutençàc:> do equ11ibrio ecológico, considerando 
o me1o runb1ente como um patrimóruo público a ser nccessa.riamente a.ssegu..rado e 
prot.eg~do, tendo em vista. o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
III - planejament.o e flSCalizaçã.o do uso dos recursos ainbientais; 
IV - prote;ã.o dos ecossistemas. com a preservação de á.reas representa.tivas;
v - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetiv:ur.enté polui· 

doras; 
VI - incentivos ao estudo e à. pesquisa. de tecnologias orientadas para. o uso 

racional e a proteção dos recursos ambtent.a1s; 
VII - ac:ompanharoento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - p:roteÇão de á.rea.s arnea.:çadas de degraaã.ção; 
X - educação ambiental a todos os nivelS do ensino. mclusive a. educação da 

comunidade, ob)C'tivando capacit.a·la para participação ativa na de!esa. do meio 
ambiente. 

Art. 3• Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente; o conjWlt.o de condi~ões, leis, ir.Ouénclas e mterações de 

ordem !isica, quinuca e biológtca, que pel"n'Ute, abriga e rege a vida em tod.as as 
suas !onna.s; 

II - degT3.Ciação da qualidade ambiental: a alteração adversa das característi· 
cas do meio ambiente; 

III - poluição: a. degradação da. qualidade ambiental resultante de atividades 
que dlreta ou ind.iretamente: 

aJ prejudlquem. a. saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
bi criem condições adversas às ativida.des soc:1ais e económicas; 
c) afetem desfavo:ravelme.'1te a biota; 

ood} a!etem as condJções estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
el, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais es-

tabelecidos. · 
IV - poluidor: a pessoa física ou juridica. de direito público ou privado, res

ponsável. d1reta ou mdlretameme. por atividade causadora de deçadação am· 
biental; 

V - recursos ambientais: a atmosre:ra. as águas interiores, superficiais e sub
terrâneas, os estUárlos, o mzr territorial. o solo, o subsolo e os elementos da bios
fera. 

Dos Objetivos da Politica Na.eiona.l 
do Mei.o Ambiente 

Art.. 4! A Politica Nacional do Meio Ambiente 'lllSal'á: 
_ I - à. compatibil..i;::;açl.o do desenvolvimento econOm.ico-soclal com a preserVa.

çao da qualidade do meio ambiente e do equilibrio ecológico; 
. II - à de!~çã? de áreas prioritárias de ação governamental relativa .à. qua.

iida.cb; e .ao equilibno ecológico, atendendo aos mteresses da União dos Estados 
do DJStnto Federal, dos Territórios e dos Mwticípíos; ' • 

III - a~ estabelecimento de critérios e pa.drões da Q.Ualidade ambiental e de_ 
normas relativas ao uso e manejo de recursos a.:rn.bientais; --

IV - ao d~volvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orienta.das 
para o uso rac1onal de recursos ambientais; 

V -. ã. ~!fiJ:::.ão de tecnologias d<:- manejo do meio ambiente, â divulgação de 
c!ados e in! ..:$ a.""nbientais e ã !armação de uma consciênci~ públic_a. sobre a 
cecessjdade ·eserva.çã.o da qualidade ambiental e do eQ.uilibriO i!cológiCo; 

. . VI::::- à ~l -~rvação e restauraçâo dos recursos .ambientais com vfst,as à__sua 
u~o ra.c10I1';1-l e disporuõilidade pe:manente, concorrendo pa.ri" manUteD.Çio do 
equil.íbno ecol6g1co propício ã. vicl:l.: 

. \.r~ - à irnpos1ção. ao poluidor e an i=>redador, da obrigação de: ~~rar_ e/ou 
~~~~~~~s~;'~T~ .~~:7~~:-~~') .. ia contriõu.ição_~l~ttLiliZ.i.Çã:o_:_ae· re. 

Art. S• As d.iretrLres da Polit.ica Na.ciol"..3.\ do MelO A.!nblente serão formuladas 
em normas e planos. dcsttnados a or.cn.ur a açâo dos Governos da União, dos Es· 
tados. cio Distrito Fed~rnt. dos Te-rntónos e: dos Mumdpios no que se relaciona. 
com a prescr1a.t;ã.o ~ qualidade arnbtcr.tal e. manutençáo do equilíbrio ecológico, 
observados os princlp1os cst..abclccldos no art1go 2• desta lei. 

Par.igraLo ún:cc. As atiV1dadcs emprc$.3riil.!S pUblicas ou privadas serão cxer· 
cidas em consonincia. com 3S diretri:res da. Politica. Nacional do Meio Ambiente. 

...J).., :-;istt·ma. ;-.ladon:~.l dn Mc-io Ambiente 

Art... 6" Os órt::ftos c Nllldad{.'S da. União. dos Estados, -a.o -Distrito Fedcial. dOs 
-Tcrnl.rk1n" c doz; Mu!UClDIOS, b<.•m cmno 3S Fund:a.c,;õcs Hl.<;llt.uidas pelo Poder Pü 

blico. ~c:;ponsàvcis pela prol~x;ão c m('!hor.a da qualidade ambiental, constituirão 
o SJ.Stcmn N=u:1ona.l do !'.klo Amhwntc - SISNAMA, a.sstm estruturado; 

I - órg:ão Superior: o Col"'..sclho N:\CHmal do Meio Ambiente - CONA.MA, 
com a !un~io de ::I.SSlStlr o Prcstrlcnte: da Rcpt.iblica na formulação de diretrzzes 
da Politlca. N:U::1ona: do Mmo Ambumt.c; 

H- Orgão Ccn:ra.l. a Sccrct.ana E:;pecial do ~ClO AmbJcnte- SEMA. do Ml
nistoino do Int.cr1or. a qu:'ll c:~.bc promover. dJsctphn.·u c avall::Lr a implem.cnt..ação 
da PolitJca Nac1onu.! do ;-.!('tO Amt11Cn~: 

III- Orgãos &tcm:us: os 6r~\os ou cntuindcs intcgr:tf!tCi-áa.- .~dn:WtiStris:ÇâO
Públic.a Federal Diret.n. ou lnciircta. bC-m como o.s F-..mda.ÇõCS inStltUiáãS-pcTo PO-der 
Púbhco,.ct.:]as nth·idad{•::; estejam. tol:ll ou j')3:'CiaL'Ticntc, :J.S.Wc1adas às de preser
vação da quahctade ambtc-:ltóll ou ctc dJ:=:cJplmamcnt.o do uso de recursos am· 
b1ent:us; ... 

n· - Org:i.os St'\Th,:t:t.JS: os nrJ!âos oc. cnndadc:; cst.adua1s responsáveis pela 
c:xccw:;t10 de J')!'Ogram:~o.; 1· pro1ctos c tlc C"OI\l:rolc e !l~cO.li7.::tçfw dus atividadcs sus· 
CCtl\'t'l:, IJr: d('f!r:.ldan•nt a. ';<J:L!Id:dc :un'::nt•nt:t!. 

V - õrr,ilo:=: Locus· os órgãos ou cr:ttd:tdcs. mun.clpats rc-s.pon.s:ivcis pelo ccn· 
troh:• c !Jf'-C:l.l!wç:"u') ti,•:-;:,;t~ auvJd:tdcs, n.as. :,u;lS rc~pcct.lv~ :a.rc:LS de ;unsd.ição. 

~- J' Os i-::.Stadu~. 1 ;~·- ,.:-_f_~:~ de :mas cr;:npt.•tl·nc:l:l.'> c n:lS ;ircas de. su:l. JUrisd.l· 
ç<i.o. ":~1be'Jr:~rúo normas supl('ttv:L!> ~! co:r:p!c:nen:.trcs t;' padrões relacionados cem 
o meto ambiente, obscr,;ados os que to::-t•m cst.abelccJdos pelo CONAMA. 

~ :!~ Os 1\turuci:pio~. o\l:.:CI"'\.':ldt.s ns normas .c- os padr~s íedcrais .e- est..'ldmus. 
também pode>rão elabo:-ar 11.s normas mcnctnnan!l$- no parn.grafo a.'1tenor. 

~ 3• Os órgãos ccnt.ral, setortais. seccionais e locais mencionados neste artibo 
dever-ão !omecer os resultados das análises efetuada.s e sua !und.am.ent.a;ão, quando 
solicitados por pessoa legltlmlUnente ir.ter("ssada. 

~ 4• De acordo com a legislaç:5.o em -:tgor, é o Poder Executivo autorizado 
a criar uma Punda~ão de ap01o tc:cmco e Clentifico às atividades da SEMA. 

no Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Art. 7• Ê cnado o Conselho Nacion:.U do Me10 .'\rnb1ente - CONA.l\U. CUJa 
composição, organizaci~o. competencta e fu.'1<:tona:nento serão estabelecidos, em 
I~lamentO, pelo Pod.l!r Execut1vo. 

Parágraío único. Integra~ão, lambem. o CONAMA: 
a} representantes dos Gove:-nos dos Estados. indicados de acordo com o es

tabelecido em regulamento, podendo ser adota.do um critério de delegação por 
regiões, com indicação altematwa do representante comum, garantida sempre a 
paructpação de um representante dos Estados em CUJO temtório haja. área cntlCa 
de polui~ão, assim cons1deftt.da por de<:re~o federal; 

b) Presidentes das Con.tec:terações Na<:ionais da Ind.Ust.."'ia. da Agrioultu:ra. e do 
Comércio, bern como das Col'l!ederações Nacionais dos Trabalha.dores na Indústria. 
na Agricultura ~ nc ComérciO; 

cl Presidentes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e ·da Fun· 
dação_ Bra.silei~ para a. Conserva.çã.o da Natureza; 

d) 2 c dois> representantes de Associações legalmente constituic!:as para a de
fesa dos recursos naturalS e de combate à. poluição, a SCI"em nomeados pelo Pre
sidente da. República. 

Art. s• Incluir-se-ão entre as competencias do CONAMA: 
I - estabelecer, mediante proposta da SEMA, normas e critérios para o licen· 

ciamento de atividades efeth·a. ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos 
Estados e supervisionado pela SEr.lA; 

____ !_I - determinar, Qua.'1dO julgar necessário, a _re~l-~ã.«?: de -~?!d-~~~. al· 
tetnativa.S- e das- póssivefS (;()rlSeQ.iiênéias ambientais de proJ~tos públicos ou pnva
dcs, :requisitando aos ó~os-fédera.ts, estaduais e municipaJ.S, bem como a entlda· 
d.es privadas, as informações indispen.s.:iveis ao exame da matéria; 

III -~cidir como última inst.âru:::ia administrath·a em grau de recurso. me
diante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pela SEMA; 

IV.- homologar acordos v1sandO à."i.t-anSfoni'iaÇIO c:e--~cfi?M~ 
na ob:lgar.ão de executar medidas de interesse para a prot.eção amb1ent.al ("etadol; 

v ~-d~im.i~r._ mediante repre_sentação. da s:EMA. :a. ~roa oU restri9~ de 
beneficio$ flSCais concedidos peio Poder P'.ibhco, em caráter gera! ou condicional, 
e a. perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em esta.bele· 
-cimenrosoncraisãecteaito . 

vr --estabelecer. pnvauvamente. normãs e jJa.Cfrões nacionais de controle da 
poh.ução por veiculos au.tomotores. aeronaves e embarcações, mediante audiência 
dos Ministérios competemes; 

- Yrr- esta~lec-er nõtm.'\5-;- Crltei'iOS e padrõeS -relã.ITVOS ·ao CODQOle -e-~ lnàtii.i· 
~ençao o~ quálldai:l.c ({O meto amo1ente com VlSta:s-aõ~lBO""F.ié.Ioflâl""dõ'S"'í'eCur'SõS 
amblt!'J}talS, principalmente os hldncos. 
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Dos ln:-.LrumNlto:-. da. Politica :-.;:.ctolial do ;\-leio Ambicote 

.:~. ~~· ,<:;:.;,~ m:;trumenru" C::1 r':::nc=!. ;-.·;,ct<'V.u".l do !\1.:-lo Ambiente 

I -o +.:.::.ta~lectnlento dl.' r.a.::.:--~~s de c:uJ.!tdad.e amb1ental; 
!i- n :-:onr-o.r:1er.r<'l 7•THhH•nr:;! 
:;r-- a ;n•:dt:v:::"!IJ r;r• 1'~~T':l<'~.-~ .t:nbt·~~~rrn'); 

.l~udo:~.~ ;;,·,~n<e::J~l•:.~•-o •• 'J ~-··::<:n -~ .. - :.!l:v1nadl.'S €'fC"ttva ou_ ;::otencta!~:•<:_~e 

V :- ~s meen~lvos à prOdução e tr.s::.c.lacão de eqwpamentos e a cnaçáo ou 
.. bso;-çJ..() oe ~~OIOipa, volta(los para a :nelhona da qualidãae-anffifcm:a:;:--

VI - a c.·~c:io de reservas e es:.ações ecol612:1cas. areas àe proteçã.o amb1ent.al 
c o..s a-~ od~:vante mter~e ec:olo~co. pelo Poder Públi<::c:. Fo;deral. E:st.adual e ~Iu
~~.:lp:d, 

VII - o ststema nacmnal de t:--..forrn.:l.ÇCJ,_'S ::>abre o tneJO amble:::J.t.c: 

VIII - o Cadastro Técnico Ft:'C.~r-al de At..l'l:ida.C.es e Instrumentos de defesa 
::~.:nbient2.1; 

::-..: - ~ ~naltd:l.d.e:s dlsciphr.ares ou compensatnnas ao nã.o-cumpn:nento d:ls 
me<:Ud.as n .. ..-~n3S a presel"Va.ç.io ou co..-.eção C.a aegr.:ldaç_io ;t.fl?,bu~~ta.l. ~-

A=t. 10 A construção, mst.:llacio. o.mpll!l.çã.o e !unczo:l.amentQ __9.~_çs_tj!.b~~çl 
r.:.cnt.:ls e :lt:O:Id<tdes ut.!llZildoras c:..: recursos o.mi::Henta.Is. col"'.sider;u;.o~--e_{_Ç:t,!Y--ª:---º!::1: 
~tc-ncmlm('nt<-~ poluidores. bem co:-::.o os cap3Zes. sob qua.J.que< for_m:;l,, C1_\! _ç_.l!Uá'ª-r 
u.~radação amb1ent.:1l. deper.dc-rio c~ prev1o b~ncmmento por Org-ãCf est.aduat 
e..:mpe:tente, Integrante do SISNA.:\L-\.. sem ;;:.re;~.:iw de out~ llccnças exzdvets 

~ t• Os pedidos de l.u::encmrneo::::o. su:.l reno\·aç~o e <l _ -.:es_pec~I_\:_:l. _çcmces.são 
~rào pubhc:1dos no jornal oficial c!o Es':a-0.:>. be:n como em ur:L~.PQQ-_!ÇQJ~!9!1& 
m.:. local de gr-nde cuculação. 

~ 2"' Nos ca.:<>os e prazos prevtStos em resoluç.ic> c!.o CON!VI!A, o llcenCla..--n.ento 
de que trata estE!- art.lgo ciependern c.e hornoiog:~.ç.io da SEMA. 

~ ::~ O_ ó~ão estarltial do meio ambiente e a. SEl\!A: esta em car::iter suple
tivo. pode:-ao, ~ necess::mo .e sem ;:-:-ejuizo das pen3lida.dcs pecunhirjas c:J.biveJs. 
~:t.e:rrr.mar a redução das auv_Idad.::s. S!el'aó.o:-as de ~>luição, p.ara. manter :os emls
soes ~asas. os e!lucntes hqutdos e os restduO.$ :-óhdos dentro das condições e fi
::mtes est1pul:1dos no l1cenoarnento co:~Ct'!d!do. 

~ 4" Caberà. exclustvamente ao ?.:Jder E:xecutl.\'0 Fl..'der.U, ouvidos os Gove:nos 
Est.aaual e :.fumctp:J.l mleressados, o hcer:c~a:nento previsto no ccaput" deste ar·. 

~;~~s ~~~~~;;l~t~~tr~s~~iki~ro~;.:-~~:; e c!oroquJrrucos. bem -como a tns}ala-

Art. 11- Cornpete à""SEMA prop-:~:- no CO:-\.-\:-otA normas e padrões p-"...ra impl:l.l'l.
~.,.,~o. acomoanha.-ne!lto e flscahzaç:5.o do llC'enctarnento pre\"lSto no art.lgo antenor. 
a!l"rn ca.s que torem onundas do ?:'Opno CO:\A~.lA. 

> P .~ f.t.<;cal::;:;ação e o controle C.:l. :J.?h..:-:l~:io de cr~t~rtos. normas e ~®.:rQe_s__d_e 
.-:;ual:dade amo:ent.:ll ser.io exe:rctdos P'i"lo. SE::OrA. em car:iter supletivo da o.tua.çã.o do 
') rgão estaau:ti e murue1pal competenteS 

§ :._>4 Inclw-se na competimCia da llscall:::a.;:ã.o e controle a :mahse de prOJetas 
C.~ ent:.dades, pubhcas ou pnvad2.s. ob~U\'3-I'.do a preservação ou 3. recuperação 
ôe recursos ambienta:s, afeto.dos por processos de ex:plol"::l.Çã.o predatórios Ot: po. 
~1.:10.ores. 

Art. l2. As entidades e orgãos d.e flr.3....,c:.:t.."":'lento e mcentivos governa.."'P-g:n~s_ 
concilcionarão a aprovo.ção de prOJCtos hai:nln:J.ci.os a ~es benefictos ao licencia· 
rn~mo. na forma dt>Sta. Lei. e ao cWT.;mmento do'lS normas, dos critenos e dos pa· 
drões expecilãos pelo CONAMA. 

Par-ãgra!o.. umco. As entidades e orgãos re-!el"tdos no ceaput> deste arttgo ce
~>!::-ão fazer cor.sta.r dos projetes a rea!Jzaçào de obras e aquisição de equtpamentos 
d.~stma.a.os ao controle de degl;'3.da.ção a.-nou:•mal e a melhona. do. qualicto.de do me1o 
amb1ente. 

_..,_rt. 13. O Poder Executivo ccenti~·ar:i as at1vidades voltada.s ao meto a.m· 
btente. visando; 

I - ao àe?Cnvolv1mento. no Pais. de pe-squ~:J..S e ?>acessos tecnológiCOs d.estl
n:u:i.os a reduztr a ciegrad:l..;âo da qua!Idac.~ a.."":'lot<:ntal: 

Ir - a fabricação de equtpamemos antzpolutdores: 
III - a outras truclatxvas que p:-optciem a ractonallZ3Çã.o do uso de <ecur50S 

:li':'li::Hent:l.ls. 

Parà~o tinico. Os ór~os, e~odades e prograrna.s do Poder PUblico, desti· 
~os ao mcent1vo das pesqwsas czentú1ca:;. e tecnolog~cas, considerarão. entre as 
sua.s: metas :pnontârias, o apo.zo aos projetas que viSem a. adquirir e desenvolver 
ca:::t.'Jecunentos bás1cos e aph<:::iveis r:a area ambiental e ecológlca. 

Ait. 14. _Sem prejuizo das pf:nalldades de!inidas pela legislação !ederal, esta
Qual e murucipal, o não-cumpnmer.t.o das medJ.das necessá.nas a preservação ou 
correção c!-OS m~nver.tentes e danos caus:J..d.os pela degradação da qualldad.e am· 
brental su;e1ta.rá os transgre:ssore:s: 

. ~~;, :o~;~~1i:~u(~~iaó~~~~~~j;~~d;;~eS~~ro~~~nai ~ 
ORTNs. agravada em casos de reinc:dência es~i!ica, conforme dis:puser o regu:. 
la.-net_ItO, vedada a s~ coorança pela Uruio se J:i tive< sido a;Jlica.d.a pelo Estado, 
Distrito Federal, Terntórios ou petas M:unic.ipios: 

!I - â. perda ou restrição de incentivos e benef1cios :(iscais concedidos pelo 
?oder Público; 

III __: a perda ou suspensão de participação em llnhas de financiamento em 
estabelecunentos oficiais de cr-édJ.tc: 

IV - a suspensão de sua athidade. 

!i l" Sem obstar a aplicação das pen.alldades previstas neste artigo, é o po-
!UÍ:dor obngado. i."'ldepend.entemem.e de e:ustê...'1.ci3 de culpa, a indenizar ou. repara.:

-os a:anos·caus.ãdos--:to-m:eio-·ambiente e a t.eroeu-os, aie~os por sua. ativldade. O 
-Ministéno ?tlbllco da União e dos Estados terá legitu:n:.dade para. propor ação de 
responsabJJ+dade ciVil e <?ti.."'''linal Põ;t d.an_os causarl~s ao J?eio ambiente. 

§ 27 No c~ de omissão '~ ãut~ridact~ .;stadüal-··ou í-nül-tiêiPai. -caberá ao· 5e--
cretáno do Meio Ambiente a aplicação das pe::zahdades pecuniãrias previstas neste 
~go_. 

§ :'!• Nos casos previstos ~os mcl.SOS _H e _III deste az:ugo. o at~ ~ec!a.z:atório 

-f~~!~ r~~~n~~~~~~e~us6:0:~eiTcfos~,~~~o~ o~u~L.;!c~~~~rind~ 
resolução dÕ CO::-lAMA. 

lj 4" Nos casos de poluição provocada pelo den:_amarn.ento_ o'-: lan~ento de 
àetritos ou óleo-et;'- águas brasllell"3S, po~ C;:"nba<caçoe~ e ternunatS ~ m.::t.ntuno:s ou 
flu~i;;;. p:r-eval~era 0 d::.spost.o na U1 n. ::~.:3;:.7 <' ), C.e I j de novernb.o de 1967 

~rt. 15. ;E: da compet€m<?Ia exc_l~Iva do Presid._ent:e d;-a RepUbllc~ a sus_pen.são 
preVlSta no i:--,c:so nr do artigo antenor por prazo supenor a 30 Ctnnta.) dias. 

§- i• o ML--üstro de Estado do -rn.ter:.or, "hlediaílte proposta. do Secret:ino do 
--Meio Ambiente e/ou por provocaçti..o dos Governos loc:lls, ;x>derá suspender as attvi
±ldes refend:J.S nes~ arugo por prazo nã-o-excedente a 30 (tnnta) dias. 

"§-:l..---oa-doecisão ·proferida com base no parágr.t!o a...-.,terior cabeti recw:;o. 
com efeito su:rf)l!nsiVcçn-o·-prazo d.c 5 tcmco) dia.:s, para o Presidente d.a Repúbhc.a. 

-Art. 16. Os Govern:1dores dos 'E'SrMos. do Distrito Federal e dos Territórios 
;,l<ldc<:lo adotar mcdtd:ls de em<'r!);Cncta, \"tSando :1. reouzu-. nos lim1tes ncccssinos. 
~:s·:rr,-p-do prazo ma:omo d<:: 15 1qum~) dias, as attvicbdes poluidoras. 

- Far-.J.~rafo U::ico. Da dedsD.o ;::Jro'f<::nd.a coin.bi:i:se-il.Cs~ a.rtig:o. cabeti recurso. 
sem ç-t_;:•o su~~Ivo. no _P:':l.ZÇI d!! 5 ~cmc~l -~-aS!_ l-_:-1tn.:stro do _!ntcnor. 

~~r'Cli. f.: ·:nstltuitlo. sob :1 ;'l.ciminist:-:lç:i.o da SEMA, o C!ld.:LStro Técruco Fl.'
der:J.l de Atl~·idad,cs ~ tnstn,:m<:::lto~ gc D..:ofesa _l\.."";:l!l_lcntaJ, paro. re-g:LStrg obr1gat6· 
r-io de. pcsso::LS fisJCas ou J~:ndi<'as que se c!t'<liqucm o. consultona tCcr-..ica sobre 
problcm:IS ecoíôeicC$ ou ambz~nt:<_t,-.__~ a !nd!J.:i:tn_ª-..QU_<.:_ºm.:z:c_!Q __ 4e egt!.l_parn_co_to._-;~ 
apa.relhos e _ln,s_truz_tl(m._t_O$ ___ çl,~St1n>!çiÇl~ ~ ç_Q[lt<9~~---9-ç ~tl_'!1C.."l:ç1_ç:s _ç!~~i_\'.::1. ou_ pgtco· 
_çi_ªln:!~t&- po!cidora.s. 

Art: 1!!1. São trans!O:-ma.daS em- resei\?5 Ou eStaÇões ecológicas, sob a rc~
ponsabdtdo.de da SEMA, a:; florestas ~ as c.em::us !o:-nias de ve~etação naturnl cic 
-presenilção pe:-m:.m<mte, rel.actonadas no a:-ti?;O 2• da Le1 ~- 4.771 (Z), d~i!- 15 de se 
ter;n.b_ro_ de J.il65__ ~- Çód~gg __ FJQZ:~~__sat. __ ~_9S __ PQ.l,!S__p:; ~~--a_~e~_de_ a_~ribação pr9_t<.!gJ.~:.a.s 
por con\·é~Jcs. acordos ol! tratados assmaaos pefo Bras1I com -outras- n:u;:ões~- - --

----p·:iThgT:a!o--U.:'iiCO.- Xs-iJ~SSOâSf:STC:i.S ólf'Jilr"H:ilC2 __ q_ue:;·ee qU3lquer modo. C<.! 
grad:.rll::J. reseov_as ou e:s:a.ções _et:ologicas, "?ern como outras areas decla.::-adas co 
mo de rele~·a.."lte :n::e:-esse '-'-COlogtco. estão suJett:-.s <J.S ;>cnalidade:s pre\"lStas no ar.:tgo 
14 desta Le1. 

Art. 19. ~Vetado). 

Art. 20. Esta Lei e:ltra::-:1 em vig:ol" na data de sua public~ão. 

.-\rt. 21. Revogam-se as dlSpQsições em COntrário. 

JOiW Fi;ueiredo - presidento;: ~"' f\.ep'-'o~•.:::a. 

:tlá.rio D:nid Andrezz:u. 

DECRETO-LEI N. 1.882- DE I• DE SETEMBRO DE 1981 
-Altera. diSposições da Lei n. 5.787 (1). de Z7 dC.-)uilbo de 197!. modifici.da
pelos Dec<etos--Leis ns. 1..8z.l F>. de 22 de dezembro de 1980, e 1.848: (l). 

-de 6 de ja.neiro d~ 1981 

o Pres1<1ente d.a Repúbllca, no uso da atribuição que l.be. confere o ·a:.rugo ss; ·-
~t;;:a!.%frn.~~tiilftPe!r~~z!~b~~~eo ~~~~re:: ar"..Igo 50. item -~~- ~t!"l_ . 

A~- 1• O artigo 84 da Lei n. 5.787, de 27 de junho de 1972. passa a vigorar com 
a. segumte redação: ,,.. _ 

cArt. 84. Auxi.lio-!uneral é o quan?-~ttvo concedido para custear 
as d~pesas com o sepultamento do militar- ou de seu dependente.,. 

A_rt._:?~- f'lca acrescen~o aos artigos 85 -~--ª~- d_a_. __ ~i __ n.:._~·'!?7_-C!_2. _p~<~O_ 
úniCo,-C::om a segu.:nte red3çáo:- --- ---

cArt. 85 ........................... ··· ........... ,, . 

Parágrafo únfco. O auxmo-funeral relativo ao dependente de rru
litar é equivalente a um soldo do respe.::uvo posto ou graduação, não 
podendo ser mferior ao valor do soldo de cabo engajado. 

Art. 86. 

__ Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, ao aUXI1io-funeral rela
-n\•õ ·ao-deperfde:ne do militar. o disposto neste artigo.,. 

Art. 3" Os efeitos :rmanceiros resultantes da a:plica.ção do disposto no : 
ante.."iw Vlgoram. a partir de 1~ de Jai'leiro de 1'981 e a: despesa decorrente secl 
dida à conta dos recursos orçamentários dos respecu..,·os Ministérios Militar' 
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_Art..4" Este Decreto-Lei entrn. em vigor na data de sua publicação. revogad:J.S 
:lS aiSpostçócs em contrá.no. g) adoç.ão de sistema silvicultura! adequado: 

João Fi;ueiredo- P:eside:tte da República 
Maximiano Fonseca. 
Walter Pln:s. 
~lio Jardim de Mattos., 
A.Ia.c:yr Frederico \\'erncr, 

h) uso àe têcn1cas apropnadas de plantio. se:nprc que nccessãrio. 

Parágrafo único. A aprovação, pelo Instituto Brasileiro do Me:-io A:nbi.:-nt<:: 
e dos Recursos Natura:s Renováveis - IBAl\1.'\. do plano de manejo de que tral:;'! e:::
le artigo, d1spensa a apresentação do Estudo de impacto Ambiental- ElA e Rela· 

------tório de impacto Ambiental- !ti MA. 

rt) [.(og Fed, 19'7.:, ;>&gs ~C' 1 !";'::!, !Z) 19SO. pág. lM7; 13) 1!181, P:l.l: 4: <4) l!lSO p:l>; !!..;; 

Art. 4~ Ficam extintos os mandatos dos atua1s membros do Conselho Fede
r.~! d~ Educação. devendo o Ministerio da Educação e do Desporto exercer. até 30 
do:> aorli <.h.' 1985, o.s at!"tbutções do Conselho Nacional de Educa.ç.i.o. 

A..rc 52 No prazo de 15 dias, contado da publicação desta r.tedida Proviso:t:l, 
tJ ~ím:stru de Esucio cia Educação e do Desporto proporá ao Presidente da Repúbli· 
ca .a constttu1çào de Corniss:lo Especial q_ue, sob a presidência do Ministro de- Esta
de. ser a mcumbtdu de adot.ar as providências necessãrias à. organização e ao fun
~ton<Jmc-nto o.a area adminlstrat1va do Conselho Naciona-l de EducaçãO 

.·\r: G' F1cam revo~ados o arttgo 15 d.o. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro c~ 
1961, <:o :.l.I'tiJ;"o 46 da Lei n. 5.540, de ZS c!c no\·embro de 1968. 

Art. 7~ Esta Medtda Provisóna entra cm vigor na data de sua publicação. 

ltu:.n:J.r Franco- Presidente d3 RepUblica. 

?.1urilio do:: Avellar Hingel. 

DECRETO N. 1.282- DE 19 DS OUTUBHO DEJ9;J-1 

Hc~ulamenta os artí~:os 1.5. 19, ~O c 21, c!a Lei n. 4.771m, 
de 15 de sctcntbro de 19G5, e dâ outras providências 

O rrestdC'nLl..' da Rcpúbtic;t, no uso das atribu.,·ôcs que lhe confere o .art1go -=1-1, 

Art. 3~ • A exploração d~ recursos florestais na b::~c:ia amazónica por proprie· 
eádos, ou Jeglti:no ocupante, de pcq:Jano ou médto 1movel rural, que desen\·olva ~t•· 
vtdades silvicuiturais, 5=era admitida sem a apresentação de plano de maneJO flores· 
tal sustent.âvel, observadas as cx1gCnctas, condtções e pra:z.os a serem cst.abclectda~ 
pelo IBAMA. 

Parcigrafo único. O lBA!\1A. cm articulaçio com o órgão estadual competen
te. deverâ implementar aç-óes de f."xtcnsflo e fomento florestais, a fim de pcrrmur 
aqueles proprietários ou ocupantes mencionados no ~caput" deste art1g0 o fiel cum
prtmento deste 'Decrel'J 

Art~ 4'?- - Flc:i proibido-o COiTe c ·.:~-co:ncrciiiTiz<i"çao da cast:tnhc~ra Wcrthnl~· 
tia excelsa) e d::l. scringuetra <Hevea spp) em florestas nallVólS, pnmttlv~s ou r~·:.::'-"· 

neradas, ressalvados os c:1sos de projetas para a realização de obr3S de relevante 
interesse público. 

P::~rãgrafo único No corte c na comc-rcializ::lÇ:1o de outras C5=pécics arbórea.~. 
serão obscrv:ldo::; critério.'> tCcnico·ctcntilico~ c pcculiartd.adcs cst:'làu.ats c rca:1on:1::= 

_t:.~!_,_,..QQ,.~~-!LillU)J'.l..lli:illJO.S cunst:mtcs do :::trti·~o 2'.' deste- Decr<:to. 0_ 
rB.'\MA~ <.·rO:·lrftcnl.'l.ç:io col'ilOór~:lo CStadu:d compe-tente, dcfnurá ::ts .:irc.:ls dc:::t: 
n:1das :1 produç;io ccanõmica su~tcnt.;.i\·cl de madclr;J e de outros produto::; \'t·~.rct:u:=. 
sem prc;utzo cl::t cunccatuaçiio de umdadcs de consen•:,ç.;i.o cm \'l;::-or 

~ Art 6'! O lc~il-imo ocupante ele terras pUblicas que explore rccur$os Onr()~
tais cst:l ::;ujcitcJ .ao dtSc!plinam<•nto prC\"iSto nt•J::tc D<'crcto c ;'1:;: concliçô<·~ c:·aab._ .. 
lccad:ts"'p(']c, lUAr.! A cc•:n VIJ'l:ls a c•utt~l":·to cin rcl"J)C'Cti\'O clocunH"Illll de• C'Xplora(':'J<~ 

mel~•!:> IV, ela Com;tituaç:J.o, e tendo cm vtsta o at;=nçsto n:~ ~! n_,__~._7_:!_1.-!-.~-e_!~_d_s:.~~----------
lcmbrf! d..: l!íGG. dccro~L:J.' ( ',\l'l'l't:!.tl 11 

(::\PIT!!l.O l 

Da F.xplora.-;5o das l-'lor-~sta:> Prünili\':tS c Demais Formas 
~'ri<' V<";:::el:'t("Úo A.rhó.rra na Amazõni:l 

.\fl I~ .-\ explorac:to das t1ur~·.:sta:; !"'nmLlJ''·I~da bttda ;amaz6nic:.a de O\R" tr<.~· 
i,l n :lrtl,!::'o) lG da Lc1 n. 4.771. d~· 15 d,_• s~lo.'I:J:In> de !~li.? iCOJq.:o Flon·:'~<ll.l l' do;-

~~;;~;:ti:.~:::~~.0,~:::~~i~:~!,~~~~~~~~~~~~(:lt~t:~a~~~~~:~;~~~· ;~~.~~~~r~~~~~i~d~~s::~t~sl~';.:~:::t·:~~ 

U:t Exploraçúu d:t Fl(ll't'~l:l c• Do•m:us Form:1:o de• \'o'l!<'l:tc,O:u> 
Arh<1n·:t p:tra u {t..:;., :\lco•rn:lli\'cl d(') Solu na .\nt:11.1>nia 

.\rt ·;·: :-.·•::l<'llt<' ~··J.t ;o•·r:o:11t•~.t ,t •·xplor.l\'•~'' .t c·url<" r.t.~•• .l.t :1 .. :,·:-t.l ,. •: 
lll:ll ... ln:IH:t~ d•• \'<'!;t•I:H,"o>lt ,lf,.,>!t',t <i.: i•,t<"t.l :1\JI,II<>lllt'ol t"lH :ti'<'.!:- :-o•:o'l'•••a.u(.:,.: í'', 
;, "' .<:t:•·nl•• t',<"itt:•u ,, ,.,., •• .,," ,, •'·''·' ""' .o:'•'l!l:tln<> du ,.._,,[,. 

• oiu :;:;:~·,'.'t~,~~ 1 :~:•.~ 1/;,\t:;:~ '' ~ i_·: :~;:~~:~:::·~~:;\~.1:1.'; ,;~' •;::~~~:~:::·~;~~;~;~~~~~::.~:~,:1 ~~;;:.:~':\::·,';,.',;; 
!<>dr· p;•;ntt.u,:io .:~~<li"'C"!.tfl"~ :::<!o:,;t:ta::-. l!o:-o•,.t u,.:, de· ~t:roH;:it• t" l!'.tt:,.::lt:=,.::u> .;. 
t•!t••: j..'l.!. ,;,, IHlll~'!':t\:ltl L' <l•' I r.t:t"i" 111•• 

;\!'! ..... 
t::t o pr<:plll..'t;,n,, a ::::t:.!••r ~:Íl:;~ .tn•,J ,:,. :-o·.~··n·a i,·~:d do:. no minuno. Cl\1tl>:!'Hta :>": 

~I': I' tr:t C'Í<'Itu <1<:•"tt." D!'cr•·•o t:)!l 1ri •r • · 1 ,.,·ntn <i:.t aro·:o <::l :<u:t J>l~<p:·~o·J.t.!,• 
!..'1d.l l<<·l<t"' '-.·,,· •• ,, ,·,, ... d .... ,,,· ••. ~ p_.,,,,. ,, .. ,: .. ~.<<!', ._,_:~. _,,',,,,'.',·,:.,·.,· •. ,'. ·,•,;-,',~ ~'lo·n,,',',',',".~ .• 't'" ... o"(",- ,'·,",:.~~. ,','. ',',,',' .. r~·, ~ ~•, .~ ........ - - ... ,. , "" .. _, _ .. ~ t~ A:t.n·.!d<·r·--•·:v.!:.•::.,iJ,·,;:~<"lJ.t!.to"r:tJH•t''dc.~lcanlg(),(JildCil_-w,· 
,:,,~ t'<·;:I•>Cs ~H\I:Jcl~~::; ""' !"•n1.•· J., J):•r;..tl•·l" <I<- !:; ·S f1•'l' Est:...d•J.-; J,. T.a:nntu1 ~ ,. t;., 11 "t.~. p(.;rmi:nlu u ~..r·:._· r:,,..o .j,., .. :-,1 .~.·:- .1\'ê":-:·.~·l:t ;, Ja.lr::t·r:t d:t Jn::.>cnç:·w da m:l!ncub ,:., 
'' :1. 0•:-::tt• do mcndt;.~.no de- i .;"W, uo E:<t:ulo J,l ~l:lranh~o - Tii)O;,;-;::r 1i•> rr•;::i:=;r,;- ,];-. iT::.,._.,.:,. ;;,;iiif~-.-i·iiT~.~-:-;.<·TI"il.<i \'l·iJ,,-d;i :i alt('raço:lo dr> ,.u,J dt•,..t t· 

, A.rt. ~ Ü pbno de m:mt..IO flolr<':'t:Jl :;n,;tt•nt:wd :t que ;;c r~·fl'l'<! o ó\l'l:g-o 1: dt•:>-
:•· llt·crcto. :~tc-ndt•1·a aos <;c.:t::ullllt"~ pnncapw:, ::••t:u~ c !'uud~uu .. ·nto.s t<'L'ntcu:--

1- fllln._:·rtus :.::L·r:u:-< 

:l) conservnçao do.'> recurso~ natur.u:--, 

1•1 C<>llS<'I'Võ!<;Jo d:1 ~·:"li.l'l:LUJ'a da flnt~·.--l.~ ~ ,)~· >oli.IS H:::o;<u·~; 

l'l IH:.l.TlUtClH,::'tO d~1 clJ'I.'Cr.l'l<iadt• blnl<Jl!IC"!!, 

di d(':>;(•O\'itl\'llll!_'lltO HWiO·•',.-(>Ilt'•nl:<<l <) t '!'! 

c) proced.inH:!ntos de e:.:pioraçilo florestal que m1mmízcm os danos sol>rc o ecos· 
sisterr.a.; 

1).>\:•t> n••.~ ('.t-.,_~ dt• tr.tH:o::.::-:-.~<'. :: •t•t:tl.p:•·:- tlii:Í<l. nu c.ic! d,·~mcmbr.la:,·nttt da ar••:t 

~ '.!.-: A .tr('.l do• r··~":•·., !•·t:.d ,;,. •;•to· tl'tt;, o p:-t:".t:.!~:tt'n ltllt<•nor p•>C<·r.t ~··:li 
x:ad~ cua~ fJ'-·rc••t:t~t:d :H·t:::.l ~±·· <'ll"l"'':::.a r'" r .-c::to. ~~ cnt•:no do· 11\A?\1:\. •lUC tn:
tttu.Jr,t t:.,n:l.l c>-;•co::Jk:t c•1::1 ''·!:-~· :t" :,,,,;"·.a:lo<'lllo Z.:<:lll ... ~ico·é:con.mucn 

, ,. __ ,\ •:-.:;.~<ll',tÇ.LO• ,, <"<•: :•· r.,,.,, .-.•:lt•·ttt~· :-••!'a í•c:rnitld:'l. nH•<:b.Httl· a t.:nu,;.~;,, 

de- at:.ll!nz:tç:..u d·· dc::mal.l!lwr:~o. :•r·•'·" vi::-:on:& pn·•·i:~. pe!ot ~HJtor:d.ade C0::opctC'nt•· 

T7"t\PITL7LQ lll 

Da H.cposição Florestal e do P!n.no Integrado Florestal- PlF 

- -- _._\t:L..$ .. .}\~ O(.U:J.:,!~td.LOI tt'fl<ISIÇ:•O J1urc:;tal :\ pC$$0:1 fisica. OUJUTidl(•~ que ('X· 
)Jiorc-, 1.lt:h .... .:. tl',tnsfomc ou ('OJI,.;uma m.a::.•rt;l·prlm:l norest:li. 

ll -:- m;,tt~.:n;;.-pn:a·.:l •iuH'><'!":t[ pn)pr;,,, <'n' :>cnf~:~t<Jna d~ntro da propnC"dadc, n:t 
quahdaac J,. propn~·l:•n·"> rural c JL"tcntm· da competente autori.Z~IÇ~i.o do.! desm:H~•
menro: 
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I\' - m~•tcna-pri:na t1on::st.õll Ofi".!:Jd:l d~ projeto dco n:lcvnnte mtr.:rc::osc p!lb\i- !Ir- p:posição florestal (or_rcspondente it nt_:_tláta·prin_t_3 florcs_tj,l irrcgulnr-
,Q, nssu::~ ricci:J.rado pelo poricr público, corn posterior :tutori?::tç~io de dcsnl:l.latncn- mcn"te eJ<tr:lida, de conÍonT!.id:ldl! com as disj,ost-;óes de:Hc De-creto. 

ti) <'nlltida tlda autorid~H!e c:ompc-rcntl.'; _Art. --~6-_ A pe~so_~_ fis_ica O~)_un~di~a __ ~':lc ~ão ___ c~mprir _o dí.sposto neste Dccre-
V- r-.::.:;iduos provcnumt.cs de ~ltl\'ld;uk mdu:::tl'i:tl!co:'tnncnas. :.:p;tras, c.:t\',t· to estará s(fj~lt~ ãs seg_i;ifJjtCS_s<!_nÇô]_§_,:_cuni~l~t\:V;ún~~n_~_e_;__:~ - __ ·_ - _ 

W)l c smui:-.rcs); I _:_-pagamento de multa de dez por C'Cnto do valor comere1al da rnaté!'ia-pri-
Vi - rc.sLCiuo~ r.>rtund4~ de cxplnr:tç:'!o O<>r~.!'t:ll em :ire:tf: de rellor<':<t."lmento: m3 florestai nativa consur:licia a!ern da praduç:lo da qual participe, segundo o dis-
~:[1 - :-•:.~1•iuos on 11n1i":-o de ·1<.·::-m.u.,:: .. :ulo ;wt111· 1 z:~do pcl•> lBA~·!A 1 raizcs7-i.c•~ ~st'õ-n"'ó·~atr-t:~-go-20, jrátâ-g'r'àlo-ún:fC:õ; dãLei n: ~~11~1_1)"5; 

c· o.~ .... !!':1lh:~:: . .,l'l . --.J - StlSpensão dó-"fOrn-eCI~~to de d~~um~ruo-h1bi1~1BM1AP~;;--~r-à;;-~~-·-

i'ur.l:,:r:tfo unico. A t~.:l:ç::h> n~10 de;::obri;:::a o int.ci"C$..o:;ado da co:llj)l"O\':.l<;:ào jun-
~o i1 :1utnr:d.1dt• ('lllll;"'ctcntc d.1 ClrJJ.!C>Ill c.ia m;ncna-prima florestal ou do::; re~id>Jos. 

Art. 11 Obl>crvad:l~ p{·C"tdwnd;tl.ÍC~ e-staduais ou r<';..::wn:.li~. n p(•,:::::n<l IT:=ic;:·, 
<>lt !llrHilt'.: '!llt' llC\<'SSit(• dt• :.::·:•miL• qu:1nltdo1dl· dt• m:ll••na-pr·im:t !lnrt':'t:11 m:111h!· 
,. l <lll l<u-za:Jr;:, dtl'd tt!llt':JII' ••11 t'lll r:11 frt'lll;t~·:'uJ I.'Olll t~'I"<'Cif'l:", f11ll"('):t:l:> dl·~t.I/J;J<J:IS 
1 11lC·n:t ,.:n.~lt·r:l:tr:m •l:t :JIJI't•Lu!•· dt·"••tl\'oJh•JoLo, r·rJtllornJ(' tTtlc•nr>): c• p;lr:·llll<'tr·o~ ;1 
"'t<'ltl h:o:.H:n . ..: l"'ln IB.-\!\1;\ 

Art. 12 O PJ.:mo lntegr-ado Florestal- PIF, a $~r apresentado ao IDA!I.IA pc-
l:l. pessQa física ou Jl,lridic<l O e que trata o- artigo ll deste Decre-to;- ínCTiJiriÇOOf'Tgã
:orlamcnte. programação <~.nual de !'_.uprtmento de ii1ai.ériã.--prlmallõrci::;üil--nsari(fi 
;1. ossegura.r a pler.a sustenta.ç::1o d:< u:.rvidade da-senvolvidu 

p_orte e armazenamento da matfirta·prima tlor<!:stal; 

[_ri- c_~~cel~me~to _d_o _ _reg_ístro _iE_I'l.to ao !BA~1A~ 

.. A·rr:-17. -~o fBAMA ·promô\·erãaiíSc-i:iHia.çàO-d~ eXêCU.~ãõ dQS pia~~~ de nÚ· 
rfefo flotest51 SUstentável~ em eSPCCiãrr.a b-a"cr:i- a.miZ<IO.ICi_- com: visGS· ão ífef cum
prlmento-deste Decreto. 

-· _?a..!._á~!:_a!._~ _ü::tlc~:.. Verif!~a.~:? j~J'ªri_ª.~(j§~ .QJ!. i.liçi_tu_d~_S_J~t_a:tikª-dª.s._nª _e~e· 
"'CUÇáo ão plano, incumbe ao fBA.MA: 

a) diligenciar providênci3~ e sanções ca.bíveis; 

b) oficiar ao Ministério Püb!ico Federal, se for o caso. visando a instauraço.io 
d_g_ingJ.t_e_r:tJ.9_c;_i~il_e_ a prom_oçã_o de açtío civil pública: 

--~) r-epreseiltãr-ao CoiiSelho--RegTOllal ae -Eiígeilfi.a-ri.:i e AiqUrt.etur.:i.-:....-cREA Cm 
que esuver registrado a respons:õvd tCcnico pelo plano, para a apura.ção de sua res
ponsabilidade tCcnica, segundo a legislação ... -igente. 

§ r~ A prog:rarr:.açJ.o anual de sup:-i:ncnto d:1 rnatéria·rrim~ nor-estal pode- Art. 18. Alê:m das sançõ~s a.dministrat!vas pre ... ·ist:J.s neste Decreto. o mio~ 
-cumprimento de quat.quer das opcr-aÇOc~ ou extgCnctas prevista-s nos arti~os 15, 16 

r a .:t.br-:.mg:er uma ou matS das sc~ul.ntcf': On!:;'ens: ~ 17 deste Decreto, SUJCitar.ã 0 l:tfrator as penalidades constantes no art1go 14 da_ 
aJ manejo florest:'\1 sustcmt:h·d prõprio ou de terceiros: ---Lelii":-0.9"3"Sr2r;-de ·:rroe-ag-os-t:o -de !':1ST. 

b) norestas nativas, na forma a ser regulamentada pelo lBAMA; 

c) floresta plantada própna ou de terceiros; 

d) florcstamento e reflorestamentc de programas de fonte:'lto florestal~ 

e) projeto de re!eva.nto:: tntcrc.-;~e pUblico, a.::;sim declár-aâo- p~lo poaer·pu011c0;- - ----------cAPJTUI::Q- V 

coe\ postenor autorização de desmatamcnto cmitid~1 pela autoridade comp(!tente; - E-~~- I?_!_!_P_~~~õ_o:_~<:"!~~~':?"--~~n~it~i_as 

O residuos de que trata o artigO 10 deste Decreto. Art. 19 O JBAMA celebrarâ convCnios, acordOS ou contratos com pesso.a fi· 
} 2'! O supnment.o de m.'ltt'rm-prima florestal de que trnta o§ 1'! tcr:J. sU-a c1rí- Slca-ou jurldíca, Pà""l'ã o Jlel curnprtmento des~_Decr:~~----------

gem, volume e destmação compro,·ados ao iBAMA. -- -- --- -------

Art.. 13. Cabe ao IBAMA in.\'pt.>Cionar os t:mpreendime.ntos flore.st.ais const.an
t•.'B cio PIF, de que trata o artJ~o !1 deste Decreto, vtsando o. delib<'r:u sobre a res
r·:~.:ttva :tprov:1cão. ass1m como, a quaiquct·tempc, rea!i:mr ''i~torm:= e::;pecim.<: ou !>r~

~rc:11' :ttns d<! li~r-rdJzaç:ao que pd;.::1r n<'ú'~:":tr•os p:1ra o :wo111p~mh:nlw:Ho cl:1 ••Xi~"c:u
.;:."lu da pr"gr~mncE!o 'L<:- ~upr:aw:-a\o tk :ll:ll<'ri:l-;>nm:l 

.'\t•t (.; tJh~t'!"'\';ldH~ :1.;: ]W<'llil:ll'lli;Hi<C"S \':<tadtJ:ll>' OU r•'I:!"H~!I:IIS, ;L )l<':"~n:l fi. 
'1<''1 OU JUl"IUIC..I !1.\Q -"'IJ~·tl.:l ~O t.H-.~pv,;;.\ IIII .Lrttgn !1 .J~·...:tl.' ()..,rcto CU1!1Jli'IJ'a :1 n•po· 

.-tç.t•l !lon·.~t:d o-pt:mdo pda:; ...:c-!!tuntt·;o; t:wd:d1Jacl••::: 

! - :qv·•·o.o•:ltaÇ:iO do.• ]~'\':l:~t.l!IH'IL~<)-" t'lli"U~Iar!Ó:Idn~ dt• lim·e,,I;JS pJ:tHI:Jd,L:= pni
• pn:ts on d.: ..... rcerrr,s. para h~::- do• \'li\Cula(':'u), 

- Art. 20. A exploração comercial de r-ec:Jrsos florestais que não implique su-
pressã'l do indivíduo da especie _explorada S(..r:i regulamenta.da pelo IBAMA. 
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PARECER N2 117, 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre as Emendas nos 2 e 3, de Plenário 
oferecidas ao PLC n2 67, de 1995 que 
"Regulamenta o exercício profissional da 
acupuntura e determina outras providên
cias. 

Relator: Senador Valmir Campelo 
Cabe-nos nesta oportunidade; apreciar as 

emendas nos 2 e 3, de Plenário oferecidas ao Proje
to de Lei da Câmara nº 67, de 1995. 

Estamos convictos de que o texto do Substituti
vo aprovado por esta Comissão se constitui em um 
avanço legislativo dos mais expressivos, tendo em 
vista a ausência de normas que regulem matéria de 
tão expressiva importância para a população brasi
leira e sua incansável busca por uma saúde acesSÍ' 
vel e de qualidade. 

Passemos ao exame das emendas aprêselita-
das: 

- Emenda n2 2- Pretende a emenda dar nova 
redação ao art. 12 do projeto restringindo o exercício 
profissional da acupuntura aos médicos, odontólo
gos e veterinários, que seriam também os responsá
veis pelo diagnóstico clínico-nosológico, nos limites 
legais de sua competência. 

Entendemos que o diagnóstico médico, na 
acepção do termo empregado pelo Conselho Fede
ral de Medicina, não é necessário para o exercício
da acupuntura, mesmo porque o imprescin-dível é a 
avaliação energética. 

E nosso entendimento, também, que a acupun
tura não é um ato médico e sim um ato terapêutico 
(como aplicar uma injeção ou uma sessão de psica--
nálise). 

É uma arma terapêutica e preventiva útil para 
todos os profissionais de saúde, sejam eles psicólo
gos. fisioterapeutas, médicos, ou formados exclusi
vamente, e tão somente em acupuntura. 

A Emenda visa também habilitar para o exercí
cio profissional da a.cupuntura os que comprovarem 
a prática da mesma durante cinco anos antes-da pu-

do o princípio constitucional da legalidade - de que 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer al
guma coisa senão em virtude de Lei (CF, art. 52 , in
ciso 11) - o que não é proibido é permitido. Dessa 
forma, impor tal condição significa elidir o direito da
queles que investiram na profissão, adquiriram equi
pamentos e com imensurável esforço procuram se 
estabelecer. 

Por estas razões somos pelo não acolhimento 
da-emenda. 

Emend<1 _11_2 :3_- lntE:mta a ern~ndª substituti\fa 
em seu mérito, a exemplo da de nº 2, restringir o 
exercício profissional da acupuntura aos Médicos, 
Odontólogos e Veterinários, que também seriam os 
responsáveis pela superv1são diagnóstica e indica-
ção terapêutica. - -- -

Esta emenda substitutiva já foi apreciada na 
_forma de voto em separado e rejeitada por esta Co
~missão. Em respeito às ponderações aqui colocadas 
em relação à Emenda nº 2, e pela deci_são anterior 
~deste Ptenano, somos pelo--não acolnírriento da 
mesma. 

Este é o nosso parecer. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1997. -
Ademir Andrade, Presidente - Valmir Campe
lo, Relator - Jonas Pinheiro - João França -
Waldeck Ornelas (contra) - Marina Silva (abs
tenção) - Casildo Maldaner - Romero Jucá -

- Osmar Dias - Ernandes Amorim - Leomar 
Quintanilha - Bello Parga (abstenção) - Car
los Bezerra - Nabor Júnior - José Alves -
Mauro Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR_ PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, em exercício Senador Flaviano 
Melo. 

- - É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 58, DE 1997 

blicação desta lei e que sejam portadores de certiti- Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
cado de cursos de capacitação por escola nacional fluoretação de sal (cloreto de sódio), e dá 
ou estrangeira, reconhecida pelo Conselho Estadual outras providências_ 
de Educação ou p-ossuam técnica necessária, se~ 
gundo avaliação dos Conselhos de Medicina, Odon- O Congresso Nacional decreta: 
tolog1a e Vetennária e que ficariam sob di reta super- Art. 1 º É proibido, em todo território nacional, 
visão dos acupumores médicos, odontólogos ou ve- _expor ou entregar ao consumo humano ou animal, 
terinários. _sal (cloreto de sódio) refinado ou moído, que não 

Acreditamos que, como atualmente. não há lei _contenha llúor__oos_teores estabelecidos pelo órgão 
que discipline o exercício da acupuntura, e res-p-etta- ----- competenTe ão Poder Executivo. 
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Parágrafo único. O Poder Executivo procederá 
à demarcação das zonas de exclusão, bem como 
aos estudos e pesquisas necessárias à implementa
ção dessa medida, com vistas à garantia de plena 
segurança à população consumidora. 

Art. 22 As indústrias beneficiadoras de sal rece
berão do órgão competente do Poder Executivo fluo
reto de sódio, ou produto similar, para o cumprimen
to do disposto no artigo anterior. 

Art. 32 O fluoreto de sódio, ou produto similar, 
obedecerá às especificações de concentração e pu
reza determinadas pela Farmacopéia Brasileira. 

Art. 42 É obrigatória a inscrição, nas embala
gens de sal destinado ao consumo humano ou ani
mal, da expressão 'sal fluoretato•, em caracteres fa
cilmente legíveis. 

Art. 52 Incumbe aos órgãos competentes dos 
Governos Federal, Estaduais e Municipais a coleta 
de amostras para análise fiscal e do teor de flúor 
contido no sal destinado ao consumo. 

Art. 6 - A inobservância do disposto nesta lei 
constitui infração de natureza sanitária, sujeita às 
sanções previstas na Lei n2 6.437, de 20 de agosto 
de 1977. 

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A iniciativa deste Projeto de lei prende-se à 
necessidade de se implementar no País um pro
grama eficiente e de custos reduzidos de preven
ção à cárie dental pela fluoretação do sal, produto 
maciçamente consumido por todos os estratos da 
sociedade. 

O Brasil é dos países com maior número de 
edentados no mundo, o que, por si só, justifica a 
apresentação desta Proposição, uma vez que os es
tudos técnico-científicos levados a efeito compro
vam, de forma irretorquível, a redução da incidência 
da cárie dental nas populações submetidas ao trata
mento preventivo do flúor. 

Ademais, a presente Proposição resguarda a 
integridade do consumidor ao determinar que o ór
gão competente do Poder Executivo promova a de
marcação das zonas de exclusão, isto é, as regiões 
em que a água destinada ao consumo contenha ai
los teores de flúor natural ou eSteja adfc:ioiiado a éla. 
Assim, evitam-se as conseqüências danosas da in
gestão excessiva de flúor, que pode provocar, entre 
outras patologias, artropatias, osteoesclerose e alte
rações no esmalte dentário. 

Pelas razões expostas, esperamos contar com 
o apoio dos pares desta Casa para a aprovação 
deste Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1997.- Sena
dor Júlio Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 6.487 DE 20 DE AGOSTO DE 1977 

Configura lnfrações à legislação ca
nitária federal, estabelece as sanções 
respectativas, e dá outras providências. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pro
jeto lido irá à comissão competente. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Flaviano Melo. 

São lidos os seguintes: 

OF. 4/97 - CRE 

Brasília, 8 de abril de 1997. 

Senhor Presidente, 
Tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelên

cia, conforme dispõe o art. 91, § 22, do Regimento 
Interno, que a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, aprovou o Projeto de Lei do Sena
do n• 122, de 1995, de autoria do Senhor Senador 
Roberto Requião, que 'Estabelece medidas de pro
teçãci aos interesses brasileiros contra práticas dis
criminatórias adotadas por outros Países•, na reu
nião do dia 12 de abril corrente. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador 
José Sarney, Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

OFÍCIO N2 5/97- CAS 

Brasília, 4 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 22, do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Co
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 59 de 
1996, que 'Estabelece a obrigatoriedade da inclusão 
de eclusas e de equipamentos e procedimentos de 
proteção à íauna aquática dos cursos dágua, quan
do da construção de barragens', em reunião de 2 de 
abril de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 
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OFÍCIO N2 6/97- CAS 
Brasília, 4 de abril de ~ 997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 22 , do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Se
nado n2 181, de 1996, que 'Dispõe sobre áreas de 
preservação permanente situadas ao redor de repre
sas hidrelétricas', em reunião de 2 de abril de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Os ofí
cios lidos vão à publicação. 

Com referência aos expedientes que acabam 
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91 , §§ 32 e 5° do Regimento 
Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de 
cinco dias úteis para interposição de recursos, por 
um décimo da composição da Casa, para que os 
Projetas de Lei do Senado n° 122, de 1995, 59 e 
181, de 1996, cujos pareceres foram lidos anterior
mente, sejam apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Ao 
Projeto de Lei da Câmara n2 36, de 1995 (n° 
2.734/92, na Casa de origem), cujo parecer foi lido 
anteriormente, de acordo com o disposto no pará
grafo único do art. 254 do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, fica 
aberto o prazo de dois dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo dos membros do Sena
do, para que a matéria continue sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.522-6, adotada 
em 3 de abril de 1997 e publicada no dia 4 do mes
mo mês e ano, que 'altera dispositivos das Leis nºs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de 
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 
1954, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2° da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Bernardo Cabral José Bianco 
Carlos Patrocínio Edison Lobão 

PMDB 

Jade r Barbalho Gerson Camata 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

- Beni V eras Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Maluly Netto Luiz Braga 
Sérgio Barcellos Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Sandra Mabel 
Zaire Rezende 

Noel de Oliveira 
Zé Gomes da Rocha 

PSDB 

Adroaldo Streck Eduardo Mascarenhas 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPB 

Valdenor Guedes Ari Magalhães 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 9-4-97- designação da Comissão Mista 
Dia 10-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até 10-4-97- prazo para recebimento de emen

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

Até 19-4-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 4-5-97- prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, em exercício Senador Flavia
noMeio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 248, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a V. Exa. que o Sena
do Federal apresente voto de congratulação ao Go
verno de Unidade e Reconciliação Nacional de An
gola, a ser instalado no próximo dia 11 do corrente 
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mês, nos termos do Protocolo de Lusaka, com a pre
sença do Secretário Geral da ONU e outros Líderes 
Africanos. 

Este governo é fruto de acordo realizado pelo 
MPLA e a UNITA, agora implementado e que encer
ra uma longa guerra interna naquele País, com o 
qual o Brasil tem laços históricos, culturais e de san
gue. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1997.- Sena
dor Abdias Nascimento 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nos 
termos do art. 222, § 12 do Regimento Interno, ore
querimento será despachado à comissão competen
te. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lfdo o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 249, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 

requeiro que tenham tramitação em conjunto os se
guintes requerimentos: nº 217 e 241, de 1997. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1997.- Sena
dora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será incluído, oportunamente, em 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eman
des Amorim. 

V. Ex" dispõe de até vinte minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a Comissão Parlamentar de Inquéri
to destinada a apurar 'Irregularidades relacionadas à 
autorização, emissão e negociação de Títulos Públi
cos, Estaduais e Municipais, nos exercícios de 1995 
E 1996", já trouxe ao conhecimento público que o 
mercado financeiro tem tido ganhos extraordinários 
nesse segmento de negócios. 

Ganhos tão extraordinários que instituições do 
porte do Bradesco e dos principais Fundos de Pen
são do País negam prejuízos aos clientes de suas 
carteiras nas operações em que abriram mão de 
comprar com deságio dos Estados e Municípios, 
permitindo lucros mais fabulosos ainda a corretoras 
que fizeram a intermediação. 

Ganha-se muito. Mas, Sr. Presidente, a verda
de é que os tít!Jios referentes a precatórios são a 
menor parte desse-filão. 

Talvez haja interesses em focalizar os ex-su
bordinados do atual Prefeito de São Paulo, que se 
especializaram em 'fermentar" o valor de precató
rios, ou em desviar a atenção do verdadeiro escân
dalo, que é a prática de juros extorsivos sobre os co
fres públicos. 

A verdadeira questão é esta: a verdadeira agio
tagem que se tem praticado contra os cofres públi-
c os. 

No período de 1995 e 1996, sob investigação 
da CPI, sem computarem-se os valores referentes a 
precatórios, o saldo da dívida mobiliária dos Estados 
e Municípios subiu de 21 bilhões e 381 milhões, 
para 40 bilhões e 914 milhões de reais. Esse acrés
cimo refere-se apenas ao rendimento dado ao mer
cado financeiro pelas taxas fixadas pelo Governo 
Federal, que foi de 19 bilhões e 633 milhões de 
reais. Cem por cento, em dois anos. 

Esses são números fornecidos pelo Banco 
Central em seu Boletim das Finanças Estaduais e 
Municipais de janeiro de 1997. 

O resgate, contratado para 30 meses, no caso 
de Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, representa o compro
metimento de 35% a 45% das receitas de ICMS e 
transferências constitucionais. 

A alternativa é a adesão ao Programa de Ajus
te Fiscal e Rnanceiro-ae longo prazo do Governo 

_Federal, que impõe a condição da privatização das 
empresas públicas, para o alongamento do perfil da 
dívida em 30 anos. 

Então, eu pergunto: Por que o Pitta? Estão co
locando o Pitta como bode expiatório por quê? Será 
que é porque ele é negro e ganhou a Prefeitura de 
São Paulo de um branco? Ou será porque era Se
cretário de Fazenda do Maluf? 

O fato de os funcionários da Prefeitura de São 
Paulo terem assessorado esquemas de governos, 
bancos e financeiras não é razão. Todo esquema fi
nanceiro, seja legítimo ou fraudulento, tem origem 

~rn -~ão !'_~ulo, gll_e_~~ap~;;tl_d<>,~ b~~~()~ ~.C~!feto-
ras. 

Ou será que escolheram Pitta para esconder a 
verdade desse extraordinário rombo nas dívidas de 
Estados e Municípios? 

Os lucros do Sistema Financeiro, com os jyros 
fixados pelo Governo, ensejam uma enormidade de 
dinheiro. Por isso_ os grandes bancos não procuram 
pelos títulos- d-os EstaCios e Municípios no lançarrien~ 
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to, porque os lucros fixados pelo Governo são sufi- No Brasil do Real, o mercado financeiro tem a 
cientes. ~~ --- -extraordinária participação de 7% do PIB, quando os 

Por outro lado, mantendo-se o esquema do de- valores médios dos países estávets e de3-;5%. Nos 
ságio, além de se ganhar por fora, os Estados são Estados Unidos, centro financeiro do mundo, que 
propensos a continuar nas mais extorsivas operaçõ- opera com papéis de todo o mundo, a participação 
es de antecipação de receita orçamentária. âó mercado financeiro é só de 4%. 

Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, foi dito 
na CPI, nesta semana, que o mercado sabia que o 
Governo Federal iria assumir essa dívida, o que foi 
autorizado pelo Senado, pendendo apenas a apro
vação dos contratos. O mercado já sabia que o Go
verno Federal seria o tomador final da cadeia de ne
gócios com títulos públicos comprados com deságio 
ou arrendados com ágio. 

Mas, como eu dizia, os lucros propiciados pe
los juros fixados pelo Governo Federal sobre a dívi
da mobiliária dos Estados levaram os grandes Esta
dos à condição de inadimplentes. O não-pagamento 
obriga a intervenção do Governo Federal para a 
reorganização das finanças. 

O Senado, então, tem sido condescendente 
nos limites de endividamento estabelecidos na Re
solução n° 11, de 1994. O Senado tomou praxe o 
giro de 98% do principal atualizado e entende por 
principal atualizado o valor da emissão, corrigido 
pelo fator de atualização que compreende a corre
ção monetária e o rendimento. 

Ainda recentemente, quando apresentei emen
da para limitar o giro da dívida de São Paulo, venci
da em 15 de março, conforme as Resoluções n°s 11 
e 69, a Casa atendeu às ponderações do ilustre Se
nador José Serra e autorizou o giro de 98% daquela 
divida. Na semana passada, o mesmo critério foi 
adotado na autorização de giro de outra dívida de 
Santa Catarina, se não me falha a memória. 

O culpado pela dívida pública dos Estados e 
Municípios não é Pitta nem os funcionários da Se
cretária de Fazenda de São Paulo. Também não di
ria que seja a estabilidade da moeda. Parece que 
existe uma trama sinistra para obrigar à privatização, 
como única alternativa da dívida que se fez crescer 
com a fixação do juro alto. Uma trama perfeita, na 
qual o próprio juro paga a privatização, e a dívida 
continua. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fora 
essa aparência, existe uma questão real. É preciso 
que haja o equacionamento do juro fixado pelo Go· 
vemo Federal para a remuneração da dívida interna 
contraída por Estados e Municípios. O mercado fi· 
nanceiro tem que limitar seu lucro, dividir o crédito 
em uma renegociação ampla. 

Entendo que devemos enfrentar essa questão 
de frente. Temos a competência constitucional para 
intervir, e a oportunidade, no procedimento de rene
gociação proposto pelo Governo Federal em seu 
Programa de Ajuste Fiscal e Rnanceiro de longo 
prazo. Na verdade, se não aprovarmos os contratos 
já autorizados para renegociação da díVida de Esta
dos e Municípios, a alternativa será a intervenção fe· 
deral em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais, porque esses Estados não terão 
condições de honrar suas dividas. 

Entendo que esta Casa deve buscar altemati· 
vas que beneficiem o Brasil. Não alternativas gera
das no ninho do mercado financeiro, que remuneram 
a agiotagem e obrigam à privatização; mas, sim, al
ternativas geradas na consciência nacional, que re
sultem na descentralização económica, no desenvol
vimento regional, em uma efetiva e permanente me
lhoria na qualidade de vida do povo brasileiro. Signi· 
fica dizer investimentos na atividade produtiva, em
pregos, produção de bens e serviços, não papéis, 
circulação de riquezas, desenvolvimento. 

Precisamos promover a circulação de dinheiro 
na economia, propiciar investimento em infra-estru
tura, no setor industrial e na agricultura. Principal
mente, precisamos descentralizar o modelo, promo
ver o desenvolvimento regional. 

Conclamo os Srs. Senadores à reflexão sobre 
esse assunto: 

Não vamos resolver o problema da dívida pú· 
blica com a crucificação do Prefeito Celso Pitta. 

É preciso que haja uma solução estrutural, e, 
no momento em que 6 Governo bate a toalha, bus
cando -o encãmtnhamento do Senado para não ter 
que intervir nos Estados, é a hora de pensar em pro
por uma solução estrutural neste País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito a 
oportunidade para registrar ... 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex' um aparte? ____ --~- ___ :__ - _c ______ -_:_ - --~-

0 SR. ERNANDES AMORIM - Pois não. 

O Sr. Romeu Tuma - Infelizmente ouvi ape
nas parte do discurso de V. Ex'. Quando V. Ex' o 
iniciou, vim ao plenário, porque é estarrecedor e tris
te o que vem acontecendo com os cofres públicos 
dos Estados e dos Municípios. Essa investigação 
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que a CPI vem fazendo a respeito dos títulos públi
cos refere-se principalmente aos fundos para paga
mento dos precatórios, que tiveram a destinação 
praticamente quase que uniforme, com algumas ex
ceções, de fazer fundo de caixa, provavelmente por 
uma situação aflitiva de alguns Estados que não 
conseguiam pagar nem a sua folha de pagamento. 
O nosso Vice-Presidente, Senador Geraldo Melo, 
tem sentido de perto a situação, diante dos números 
que aparecem. Não entro no mérito da safadeza, da 
falcatrua, de tudo o que envolveu a comercialização 
desses títulos. Felizmente, essa parte mais suja, a 
uniformidade das operações, o sistema, o modus 
operandi de todas as negociações, praticamente 
está à luz do conhecimento que os membros da CPI 
levantaram e poderão, sem sombra de dúvida, apon
tar para a providência do Ministério Público e da Po
lícia Federal, que têm a sua dose de responsabilida
de. Mas estou solidário com o seu discurso. Entendo 
que o Governo Federal, além de consertar as dívi
das públicas dos Estados e Municípios, num acordo 
a médio e longo prazo, tem que descobrir alguma 
forma de sobrevivência dessas Unidades da Federa
ção. É aflitiva a situação de quase todos os gover
nos, não há quase exceção, a não ser um ou outro 
Município que tenha a possibilidade de uma renda 
mediante o processo de exploração de petróleo, mi
nérios ou mesmo outro tipo de fonte, não estando, 
assim, em situação de penúria. É certo que houve 
abusos. As dívidas cresceram assustadoramente 
com as ofertas de empréstimos internacionais, sem 
uma visão administrativa daqueles que chefiaram o 
Executivo na fase farta de empréstimos internacio
nais, e essas dívidas foram se acumulando ao longo 
dos anos, até pelos juros escorchantes que hoje se 
aplicam, inclusive na dívida pública. V. Ex" abre um 
bom caminho para que este Plenário comece a dis
cutir o assunto. Agradeço a oportunidade do aparte. 

O SR- ERNANDES AMORIM - O aparte de 
V. Ex• faz parte do nosso discurso. É importante 
que esses fatos sejam apurados, quaisquer que se
jam os fins para os quais foram usados os desvios 
desses recursos, campanha ou outros. Tenho certe
za que a Comissão está imbuída dessa responsabili
dade. Tenho acompanhado o trabalho de V. Ex". 

O SR. ROMEU TUMA - Dinheiro roubado tem 
que voltar; isso é pacífico. Temos que lutar para 
descobrir, alcançar os responsáveis, puni-los, atra
vés da lei vigente no País, e tentar recuperar o di
nheiro que pertence élos cofres públicos. Estou estu
dando, independente disso, uma visão mais ampla 
das dificuldades que os Estados atravessam. 

O SR. ERNANDES AMORIM - É notório que 
os Estados e Municípios passam por dificuldades. 

Ainda há pouco, Sr. Presidente, s..-s e Srs. Se
nadores, comecei a registrar a presença de mem
bros de uma CPI que está ocorrendo no Estado de 
Rondônia, para apurar principalmente as irregulari
dades do Beron, um banco que estava sendo admi
nistrado por um representante do Banco Central, ou 
seja, pelo próprio Banco Central, e que, na interven
ção, tinha uma dívida de R$15 milhões, que, hoje, 
dois anos depois, subiu para R$250 milhões. O que 
ouvi do Banco Central foi simplesmente a necessi
dade de liquidar o banco. Pergunto: quem vai assu
mir essa diferença de R$200 e tantos milhões? Eu e 
o povo de Rondônia ou o Governo Federal? 

São coisas que circulam no mercado financeiro 
e que ninguém fica sabendo quem paga a conta, de 
quem é a dívida. Mas sabe-se que esses resultados 
negativos têm como causa uma política errada na 
área econõmica. 

Espero que, com essa CPI e com a compreen
são desta Casa, até porque o Senado está na obri
gação de acompanhar as decisões do Governo na 
área econômica, nos unamos para consertar essa 
maneira de conduzir o sistema económico do Brasil. 

Contamos, hoje, com a presença dos Deputa
dos Estaduais de Rondônia: Daniel Pereira, Presi
dente da CPI; Mileni Mota, Relatora; Altair Schons; 
Dedé de Mello e Cartão, que pedem socorro para 
desvendar porque o Banco do Estado de Rondônia, 
ao receber a intervenção do Banco Central, teve sua 
dívida aumentada de R$15 milhões para R$250 mi
lhões. 

O Sr- José Blanco - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ERNANDES AMORIM - Concedo o 
aparte ao nobre Senador José Bianco. 

O Sr. José Blanco - Senador Emandes Amo
rim, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamen
to que faz, apesar de ter chegado ao plenário já na 
parte final, em que V. Exl informa à Casa sobre a 
presença dos membros da CPI que investiga a situa
ção do Banco Estadual de Rondônia - Beron. É pre
ciso que os Senadores tomem conhecimento - es
pecialmente os Senadores Romeu Tuma e Geraldo 
Melo, que preside os _nossos trabalhos neste mo
mento, como membros da CPI dos Precatórios -
desse assunto que V. Ex" traz à baila aqui, hoje, 
pois realmente t~m~umji importânc:ia rt]aiord() que 
aparenta. V: Ex- -e eu eStaremos acompanhando os 
membros dessa CPI estadual, que, evidentemente, 
tem-objetivos diferentes do da CPI do Senado. É 
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inexplicável, Senador Romeu Tuma, que o Banco numa visita à agência de São Paulo para conseguir 
Central, tendo estabelecido uma intervenção no ban- os extratos bancários solicitados pela CPI, que ele 
co do nosso Estado, através do RAET, demore exa- estava sob intervenção. Havia uma auditoria de pro-
lamente todo o prazo de dois anos para então infor- Iundidade, feita pela própria direção do Beron, na 
mar ao Governo do Estado - e aqui faço também agência de São Paulo, que mostrou a movimentação 
uma crítica ao Governador do meu Estado, que, de R$1 ,800 bilhão por essas contas; só na fronteira 
como acionista majoritário daquele banco, permitiu foi quase R$1 bilhão para duas praças, principal-
que o Banco Central demorasse com essa interven- mente Campo Grande, Ponta Porá e Foz do lguaçu, 
ção - que o banco está totalmente inviabilizado, onde é a entrada e saída. Mas queria informar a V. 
uma vez que, conforme informou o Senador-Ei"l1an---- Ex", ao Senador Emandes Amorim e aos Deputados 
des Amorim, sua dívida passou de R$15 a 20 milhõ- Estaduais que o Delegado de Policia da Federal de 
es na época para cerca de R$200 milhões. E quero São Paulo, Dr. Garcia, que tem colaborado bem 
corroborar a pergunta de V. Ex": a quem pertence o nessas investigações, principalmente nessas via-
prejuízo, pelo menos no que diz respeito a essa dife- gens do dinheiro através do Beron, necessita de 
rença, dos R$15 milhões para os R$230 milhões? uma diligência, que esperamos a CPI aprove - e 
Sente-se o Banco Central responsabilizado, parceiro acompanharei independente da necessidade policial 
do governo estadual nesse prejuízo? E peço permis- -, para fazer perícias grafotécnicas. Como os erigi-
são ao orador para dirigir-me diretamente ao Sena- nais dos documentos se encontram no Beron, nós 
dor Romeu Tuma, a quem gostaria de deixar a se- trabalhamos com algumas cópias xerox. É preciso 
guinte reflexão: depois que a CPI dos Precatórios fazer a comprovação da perícia gráfica das assinatu-
aqui do Senado começou a trazer à baila a evidên- ras feitas em todos os documentos, cheques e con-
cia do uso da agência do Beron em São Paulo -, a tratos que envolveram o Beron nessas falcatruas re-
única agência fora do Estado -, com um movimento lacionadas com lavagem de dinheiro. Era o esclare-
de quase R$2 bilhões, segundo os jornais têm infor- cimento que gostaria de fazer. Obrigado. 
mado, eu pergunto: considerando que esse banco, O SR. ERNANDES AMORIM - Concluindo, Sr. 
durante todo esse tempo, esteve sob a intervenção Presidente, no caso do Beron, encaminhamos à CPI 
do Banco Central, será que não houve algum esque- documentos que mostram que o presidente desse 
ma do próprio Banco Central em demorar todo esse banco, indicado pelo Banco Central, servia de testa-
tempo, mantendo esse regime de RAET,-porqüeál- de-ferro e participava de negociatas junto à Prefeitu-
guém precisava da permanência da agência do Be- ra de Campinas e também autorizava o pagamento 
ron em São Paulo aberta? É o questionamento que de benefícios até no valor de US$5 milhões, não sei 
deixo, não estou fazendo nenhuma acusação por- . para quê, mas para negociar em nome do Beron. 
que não tenho elementos para isso. Cumprimento V. É necessário que se faça uma profunda investi-
Ex', Senador Emandes Amorim, pelo pronunciamen- gação a respeito, até porque, se houve desvios, é 
to que faz e compartilho das suas preocupações re- preciso colocar na cadeia essas pessoas que deram 
lativas ao caso Beron. Daqui a pouco, vamos, junta- prejuízos ao banco e ao Estado de Rondônia. 
mente com os Deputados Estaduais, membros da Muito obrigado. 
CPI, ouvir do Diretor do Banco Central algumas ex
plicações sobre o assunto, que esperamos sejam 
convincentes. Agradeço a V. Ex" a concessão do 
aparte. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um 
aparte, Senador E mandes Amorim? 

O SR. ERNANDES AMORIM - Pois não, nobre 
Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma - É só para poder respon
der ao Senador José Bianco. Realmente, depois da 
oitiva do Sr. lbraim Borges Filho, o dono da IBF -
Factoring, uma das principais firmas de facihada 
que proporcionaram a lavagem de dinheiro, passan
do pelo Beron- só na conta dele foram R$123 milhões, 
que, à época, valiam mais que o dólar -, soubemos, 

Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Ney Suassuna deixa a cadei- _ 

----- ~ ~ra da presiiléiiCia, que if ocupada pelo Sr. 
Flaviano Melo, 3º Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Flaviano Melo, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Abdias Nascimento. 
S. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronuncia
mento. 
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O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Com_as graças de 
O lo rum. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no início 
desta década, precisamente em setembro de 1990, 
o Brasil participou, na sede das Nações Unidas em 
Nova Iorque, do Encontro Mundial de Cúpula pela 
Criança. Como sempre ocorre nessas ocasiões que 
exigem do Pais um posicionamento ético sobre 
questões de cunho humanístico, o Brasil assumiu o 
compromisso de elaborar um programa nacional, 
com metas relativas ao bem-estar da criança duran
te a década de 90. 

Não obstante a intenção do Poder Executivo, 
por meio dos seus Ministérios e Secretarias, de for
mular politicas e programas voltados para a popula
ção infante-juvenil nas áreas da saúde, nutrição, 
educação etc., os resultados obtidos nos parecem 
muito aquém das metas mínimas estabelecidas, não 
podendo ser considerados nem mesmo razoáveis. 

Segundo indicadores do IBGE para 1990, 
58,2% da população infanto-juvenil brasileira era po
bre, e 54,5% dela vivia em famílias cuja renda per 
capita não ultrapassava meio salário mínimo. 

Esses dados, não podemos negar, refletem, 
dentre outros fatores, a falta histórica de uma justa 
distribuição de renda, resultado de um modelo eco
nómico avalizado e sustentado pelo Governo, que 
se mostra absolutamente alheio às conseqüências 
da expansão da miséria sobre a população infante
juvenil brasileira, hoje em tomo de 11 milhões e 500. 
mil crianças e adolescentes. 

Dissemina-se por meio de propagandas gover
namentais que o controle da inflação, com as medi
das do Plano Real, seria um bom indicador sócío
econômico para comprovar um provável recuo da 
pobreza e da miséria nesta segunda metade da dé
cada. Entretanto, Sr. Presidente, s..-s e Srs. Sena
dores, o que percebemos em vários pontos deste 
País é o agravamento de uma crise social, de natu
reza estrutural e de fundo económico, cujas conse
qüências podem ser avaliadas observando-se os 
dramas vividos recentemente pela Argentina e pelo 
México. 

Mas o que nos chama a atenção e o que nos 
preocupa é o papel do Estado brasileiro frente à tra
gédia a que estão submetidos milhões de crianças e 
adolescentes do nosso País; e não posso deixar de 
ser enfático ao manifestar que as crianças e os ado
lescentes afro-brasileiros, no enredo das tragédias 
nacionais, são os que mais têm sofrido, os que pri
meiro são atingidos pelas adversidades causadas 

pelas politicas sociais que vêm sendo implementa
das. 

O Brasil passa por esta década de 1990 viven
do a conturbação do que se convencionou chamar 
de abandono de crianças. Esse fenômeno, de difícil 
paridade com outros países, independentemente de 
refletir a ineficácia das políticas sociais brasileiras 
dos anos 80, nos remete ao século XIX, com a co
nhecida Lei do Ventre Livre, a qual estabelecia que 
as crianças nascidas de mãe escrava não seriam 
mais cativas, mas não libertava as mães. Criava-se 
assim o paradoxo da servidão voluntária, já que as 

___ crianças permaneciam sob a guarda das mães até a 
maioridade. Isso teve como conseqüência prática o 
Estado iniciando o abandono dos menores afro-bra
sileiros. É importante apontar que não faz parte da 
tradição e da cultura africanas o abandono de crian
ças, e só um processo histórico tão adverso e exclu
dente nos submeteria a tal conflito e a comporta
mento tão estranho à nossa natureza: 

Não se trata aqui de promover uma exaltação à 
miséria das crianças e adolescentes afro-brasileiros, 
como se fossem diferentes o sofrimento e a dor das 
crianças e adolescentes não-negros. Das causas e 
implicações que ferem o povo brasileiro, conheço 
quase todos os meandros e sei bem o quanto as in
justiças são avassaladoras, visto que as mazelas da 
pobreza se sobrepõem às especificidades de etnia e 
de gênero, levando a condição e a dignidade huma
nas ao rés-do-chão. 

Mas é fato, Sr. Presidente e ilustres Senadoras 
~ ~ena_go_re!s. que_,J1Qrj_ong9l> anos. para atender as 
mais diversas conveniências dos mandatários do 
País - dentre as quais a malfadada segurança na
cional da época da ditadura militar -, sempre houve 
uma postura deliberada em omitir o item cor ou raça, 
salvo raras exceções, do universo das estatísticas 
sociais brasileiras. Mas, ainda assim, com os poucos 
dados disponíveis, diversos pesquisadores das mais 
diferentes áreas têm-nos apresentado análises que 
demonstram as precárias condições sócio-económi
cas da maioria dos afro-brasileiros. 

Portanto, se as estatísticas sobre a população 
infanto-juvenil apontam que o Estado brasileiro é le
sivo e negligente no amparo dessa população, tal si
tuação se agrava sobremaneira quando se trata de 
crianças e jovens negros. 

O quadro é crítico e vergonhoso, e esta Casa 
tem o dever de se posicionar politicamente, sob 
pena de ser questionada quanto aos seus princípios 
éticos, em relação ao futuro do capital humano do 
nosso País. Refiro-me também à distância e à indife-
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rança de importantes setores do Estado, que rele
gam a infância brasileira ao plano das insignificân
cias, impedindo dessa forma que o Brasil cumpra a 
sua trajetóna e ocupe um lugar digno no cenário das 
Nações. 

A violência contra crianças e adolescentes tem 
várias faces e graus diversos e específicos. Não 
posso abordá-los todos, mas destaco alguns que po
dem dar a dimensão da perversidade praticada con
tra a população infanta-juvenil de norte a sul do 
País. 

Em 1990, mais de 7 milhões e meio de crian
ças e adolescentes entre 10 e 14 anos vinham sen
do explorados no campo e na cidade, trabalhando, 
em muitos casos - como no corte de cana, na pro
dução de carvão e nas fábricas de calçados -, em 
condições insalubres e em jornadas de até f5h6rás: 
Em fins de 1995, os Estados Unidos anunciavam 
que iriam boicotar os produtos brasileiros que utiliza
vam mão-de-obra infantil. Na Alemanha, no ano de 
1992, pelo mesmo motivo, iniciou-se boicote aos 
produtos da indústria cítrica brasileira. 

De acordo com pesquisa do UNICEF, em outu
bro de 1995, havia 2 milhões de crianças vivendo da 
prostituição no Brasil. A pobreza e a ignorância são 
as principais causas que levam esses jovens a se 
prostituírem; mas o que de fato agrava essa situa
ção vergonhosa é a incapacidade do Estado de agir 
com rigor, tanto no sentido de oferecer políticas so
ciais quanto nos procedimentos coercitivos da Polí
cia e da Justiça. Foi preciso que organizações não
governamentais que trabalham com questões relati
vas à proteção da infância iniciassem campanhas de 
denúncia do turismo sexual e da exploração sexual 
de crianças e adolescentes para que o governo, timi
damente, desse o ar da sua graça na forma de uma 
campanha publicitária e de algumas iniciativas de
masiado modestas para a gravidade do problema. 

Outro fato estarrecedor que corrói a moral bra
sileira é o extermínio de crianças e adolescentes, 
que, tal como a exploração do trabalho, a prostitui
ção e o turismo sexual, atinge majoritariamente as 
crianças e adolescentes afro-brasileiros. 

Uma Nação que incorpora o assassinato de 
crianças e adolescentes ao seu modo de vida e à 
sua cultura é uma Nação que caminha a passos lar
gos ·· "ra o obscurantismo. Esse tipo de crime, que 
por t.." arsas vezes colocou sobre o Brasil os olhos 
incrédulos do mundo, pela sua freqüência nos noti
ciários e em nossas vidas, de há muito perdeu a ex
cepcionalidade de fenômeno para se fixar, como ro
tineira pústula, nas relações e na dinâmica social 

brasileiras, em que a banaliza\,:ão da morte de crian
ças e adolescentes dá bem o grau da insensibilidade 
imperante. 

De acordo com dados da Segunda Vara da In
fância e da Juventude do Rio de Janeiro, trabalha
das pelo Centro de Articulação de Populações Mar
ginalizadas, das 1.226 mortes violentas de crianças 
e adolescentes registradas em 1994, 734 vítimas 
eram adolescentes com idade entre 15 e 17 anos; 
574 foram causadas por projétil de arma de fogo, ou 
seja, 46,82% do total. 

A cor como critério para o extermínio, mais 
uma vez comprovado pelos recentes episódios en
volvendo a Polícia Militar de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, ratifica a nossa preocupação com a prática 
do racismo em todos os espaços da vida nacional. 

---Análise de uma amostra dos principais jornais do 
País, efetuada no ano de 1994, com aproximada
mente 25% dessas amostra trazendo especificado o 
item cor, constatou que 59% dos homicídios dolosos 
de crianças e adolescentes correspondiam à catego
ria negro e 41%, à categoria branco. Já no Estado 
do Rio de Janeiro, observou-se que os homicídios 
contra crianças e adolescentes afro-brasileiros su
biam para 75%, enquanto 25% correspondiam às 
crianças e adolescentes brancos. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, esses 
são os fatos tristes é-alaitilailtes em que estão mer
gulhadas a infância e a adolescência do nosso País. 
Sabemos que uma Nação não pode ter dois futuros. 
Se não ousarmos estabelecer alternativas radicais, 
de curto prazo, para mudarmos de vez essa situa-

___ -ção-da juventuãe brasileira, o futuro que se avizinha 
será marcado péla desesperança e pelo fracasso 
social. Viveremos, então, num campo fértil para que 
todos os enfrentamentos se justifiquem em nome da 
luta contra as injustiças. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o-seguinte disc1Jr5o: Sein-revisao-do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, abordo, no 
dia de hoje, um assunto que tem merecido muito da 
minha preocupação: notícias, matérias divulgadas 
por essa formidável rede de comunicação e dissemi
nação da informação que é a Internet. 

Em primeiro lugar- evidentemente, é um !ruís
mo - não custa repetir o que significa a Internet 
como meio de aproximação das pessoas, de difusão 
do conhecimento e da informação, como meio de 
disponibilização da informação, enfim, aproximação 
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das culturas, das sociedades e dos países, e o for
midável progresso tecnológico que isso significa 
para o mundo. 

Todavia, é de se assinalar que nem tudo que 
se divulga pela Internet é bom ou é de boa qualida
de. Poderíamos até falar em uma espécie de lixo 
que também circula nessa imensa rede de comuni
cação. Não podemos confundir informação com co
nhecimento. Há muitas informações divulgadas pela 
Internet que não têm nenhuma sustentação, nenhu
ma consistência do ponto de vista do conhecimento 
no sentido científico da palavra. 

Entre as divulgações da Internet, há algumas 
que me preocupam: uma delas é a pornografia. A 
quantidade de matéria pornográfica que há na Inter
net é de assustar. 

É evidente que, à medida que a informática se 
banaliza, que os computadores estão em quase to
das as escolas, em residências, à medida que crian
ças cada vez mais se familiarizam com o seu uso, 
fica mais fácil o acesso a esse tipo de informação, 
que é extremamente danoso a personalidades em 
formação. Há divulgações sobre o nazismo, discrimi
nação, enfim, todas essas outras formas de perver
são do pensamento e de perversão cultural. 

E há uma que particularmente me preocupa, 
porque fui designado - depois declinei e devolvi o 
processo à Comissão - relator de um projeto do Se
nador Gilvam Borges sobre a eutanásia. O meu pa
recer já estava elaborado, e era contrário à propos
ta. Considerei-a inconstitucional. Nem sequer che
guei a entrar no mérito. 

Como o Senador Gilvam Borges desejava que 
o projeto fosse mais discutido, mais analisado, eu, 
yue já tinha a minha convicção firmada, atendendo a 
um pedido de S. Ex", devolvi-o à Comissão, sem pa
recer. Conseqüentemente, deve ter sido designado 
um outro relator, e não tenho conhecimento de 
quem terá sido. 

Fui então fazer os primeiros exames sobre 
essa questão da eutanásia. Verifiquei, por exemplo, 
que na Internet há uma série de informações sobre a 
eutanásia, informações divulgadas por uma socieda
de chamada Hemlock Society, dos Estados Unidos. 
Isso significa sociedade da cicuta, para lembrar Só
crates, o grande filósofo grego que foi obrigado a 
suicidar-se tomando infusão de ervas, a tal cicutª. 
Criaram então a Hemlock Society; que terrr justa
mente o objetivo de difundir, de defender, de fazer 
proselitismo da eutanásia - trata-se do suicídio as
sistido ou da chamada informação que alguém em 
vida pode fazer. Por exemplo, um documento, lavra-

do em cartório, segundo o qual a pessoa declara 
que, se estiver inconsciente, se o cérebro estiver ir
recuperavelmente danificado, poderão ser desliga
dos os aparelhos. Enfim, é uma questão muito mo
mentosa e difícil. Mas a Constituição Brasileira e as 
nossas leis, o nosso Código Penal não permite isso. 
É crime induzir ao suicídio pela Legislação brasileira. 

Preocupado com isso, mandei fazer um exame 
dessa situação. Verifiquei que estamos diante de um 
dilema, porque, se essa informação, que se propaga 
com muita eficiêncie~, cgm muita ra(lidez pelo mun
do, se difunde e estimula prática considerada crimi
nosa pelas leis brasileiras, qual será a nossa postura 
diante disso? Há um livro chamado A Solução Final 
- que, de início, pensei tratar do genocídio terrível 
dos judeus, que aconteceu por ocasião do nazismo -
, o qual é a apologia da--eutanásia. Foi escrito por 
um jornalista inglês, que fez o suicídio assistido da 
sua mulher, depois, junto com sua segunda mulher, 
fez o suicídio assistido dos pais da sua mulher, e, 
mais tarde, da sua segunda mulher, e que está sen
do processado. Não quero entrar no mérito da ques
tão, mas o que me chama a atenção, e de certa ma
neira é uma perplexidade, é como lidar com essa si
tuação. 

A Internet, sabem os que se dedicam ao as
sunto e o conhecem, é uma rede estabelecida no 
auge da guerra fria pelos americanos do Departa
mento de Defesa, conectando computadores no 
mundo todo de maneira descentralizada, justamente 
para impedir que, atingindo-se um centro nevrálgico, 
se destruísse toda a rede. Em conseqüência dessa 
descentralizaçao, airida-qué-se QUISesSe--praticar al
gum tipo de censura não seria possível, porque não 
se tem um mecanismo central que controle a divul
gação dessas mensagens, principalmente na WEB, 
a grande rede onde todas essas matérias são difun-
didas. · 

---Estamos numa_ situação difícil, mais uma vez, 
diante dessas questões transnacionais: como aplicar 
leis de Estados nacioriaís a alguma c:OiSa. que, na 
verdade, é internacional? O que vale: a lei do Estado 
Nacional, onde a mensagem está chegando, ou a do 
lugar de onde ela é emitida? Isso está criando uma 
situação extremamente complexa, que nos leva a 
esse debate, a essa discussão que estou querendo 
fomentar. --

Os americanos criaram a chamada "Lei da De
cência", ou "Communication Decency Act', aprovada 

_ -~II)_P_ariamE)ntQ_para impedir a pornografia na Inter
net, entre outras coisas:-Essalei estási.ibludice-na
Suprema Corte americana, porque foi arguido que 
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se tratava de um cerceamento da liberdade de ex
pressão e de comunicação, e que, portanto, consti
tuiria uma censura, o que a Constituição americana 
não agasalha e não poderia aceitar. · -

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex4 um 
aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna- V. Exl esta abordando 
dois temas - Internet e eutanásia - que merecem 
um aprofundamento sério. Com relação ao problema 
da Internet, fico até sem saber como poderíamos in
tervir, porque mesmo nos Estados Unidos, apesar 
de se estar buscando uma solução, tem-se dúvida a 
respeito de como se devem cercear as informações, 
uma vez que a todo momento estão sendo jogadas 
na rede. Então, a medida para evitar isso não pode
ria ser profilática, mas aplicada posteriormente. Já o 
caso da eutanásia é outro problema sério, porque 
cada um tem a sua consciência cristã, ou judaica 
etc. No entanto, essas consciências se modificam, 
dependendo do estágio de saúde em que o cidadão 
esteja. Esses são problemas em que temos que nos 
aprofundar. Acho que V. Ex4 faz muito bem em nos 
trazer temas como esses, para que comecemos a 
pensar a respeito, a imaginar, a estabelecer ligaçõ
es, porque, mais cedo ou mais tarde, teremos que 
enfrentá-los na nossa legislação, inclusive com a 
busca de soluções. Se disséssemos, hoje: "Não, não 
pode", com toda certeza, no caso da Internet, sería
mos impotentes para frear os abusos. No caso da 
eutanásia, podemos proibir, sim. Podemos proibir, é 
uma coisa mais simples, mas também faço a per
gunta: será que é justo proibir-se a discussão? Será 
que não devemos acompanhar as experiências que 
estão se sucedendo nos outros países, deixando um 
espaço maior para que, com o aprimoramento das~ 
sa discussão, cheguemos a conclusões? Parabe
nizo V. Ex1 por estar levantando os temas, mas, 
como eu, a maioria dos Senadores ou dos ouvintes de 
V. Exl, neste momento, com toda certeza estará ainda 
sem opinião formada a respeito. Esses temas ainda vão 
demandar muita discussão. Acho que aí está o mérito 
do discurso de V. Ex": puxar, aprofurx:lar, trazer o tema à 
baila para que possamos matutar sobre ele. Parabéns. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Suassuna. V. Ex4 veja o seguinte: essa lei da co
municação da decência, nos Estados Unidos, res
ponsabiliza os provedores por determinadas infor
mações que poderiam ser veiculadas através da In
ternet, mas todo esse material sobre a eutanásia foi 
tirado dela. 

Não quero nem discutir () rnérito,p_9rqu~ é 11_m _ 
problemamuito-complexo-e -envolve, como. V. Ex4 
disse mu_itQ bem, implicações de natureza religiosa, 
de natureza ética,- profissional e isso· demanda um 
debate muito mais profundo e mais demorado. Nes
se particular, 6 · projeto do Senador Gilvam Borges 
pode ter o mérito de iniciar essa discussão no Brasil. 

Mas o que me chama a atenção é justamente a 
circulação dessas informações, que constituem in
frações a normas legais, como o caso que citei, do 
Código Penal. Há quem diga que, no caso, a infra
ção ao Código Penal só se daria se se dirigisse es
pecificamente a alguém, quer dizer, conforme dispõe 
o art. 122: "Induzimento, instigação ou auxílio ao sui
cídio'; 'Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou 
prestar-lhe auxílio para que o faça'. 

No caso, esse material sobre a eutanásia tem 
uma abrangência muito maior, porque explica como 
proceder, quais são os métodos de que se pode va
ler, quais são os procedimentos de que se pode lan
çar mão para se obter, por exemplo, o suicídio assis
tido, nome, inclusive, de profissionais que têm expe
riência, vamos chamar assim, nesse tipo de ativida
de. 

Para que tenham uma idéia de como o mundo 
está mudando rapidamente - e a profissão médica, 
a minha, foi sempre em defesa da vida e de sua va
lorização - o chamado Dr. Jack Kevorkian, conheci
do como Dr. Morte e que está sendo processado 
nos Estados Unidos, se intitula "obidiatra', quer di
zer, é especialista em fazer uma política racional de 
morte planejada, 'aconselhamento especial para a 
morte, somente com consulta marcada". 

Então, todo esse material veiculado pela Inter
net está atingindo um amplo espectro de pessoas 
que, num País como o nosso, com escasso nível de 
conhecimento, de informação e de cultura, ficam 
muito mais suscetíveis de serem'influenciadas. Além 
disso, é claro, também diz respeito às nossas leis. 

Portanto, aqui há um problema. Estou citando 
o caso da eutanásia, como poderia citar o da porno
grafia, o do racismo e vários outros, todos com atitu
des que contrariam as nossas leis. 

É importante que esse debate comece, que 
isso seja discutido, para se verificar qual a melhor 
maneira de essa sociedade pós-modema - que é a 
sociedade do conhecimento, da informação, da tec
nologia- conviver_c:om isso, porque estamos diante 
de um desafio novo, neste momento, o qual, certa
mente, requer a participação de juristas e de pes
soas que conheçam o assunto. 
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Apresentei ao Senado - e está nas mãos do 
Senador José lgnácio - um projeto sobre banco de 
dados; o Senador Pedro Simon acabou de ver um 
projeto de sua autoria transfonnar-se em lei, que é o 
do número único, mas há uma série de procedimen
tos que se têm que tomar em relação ao sigilo de 
certas informações, pois esses bancos de dados es
tão à disposição de instituições financeiras, de servi
ço de proteção ao crédito, de editoras, que, muitas 
vezes, manipulam infonnações a nosso respeito 
sem o nosso conhecimento e sem a nossa autoriza
ção. 

Isso, evidentemente, é mais um sinal dessa so
ciedade esquizofrênica, que convive com problemas 
do século passado e já enfrenta desafios do século 
XXI. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 

mesa aviso que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Se
nador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

AVISO N2 16/GM7/134 
Brasília 8 de abril 1997 

O meu projeto é no sentido de buscar uma no r- A Sua Excelência, o Senhor 
ma que estabeleça regras para a acumulação des- Senador Antonio Carlos Magalhães 
ses dados, não só por parte do Estado, mas também Presidente do Senado Federal 
de organizações privadas, e que discipline o acesso Brasília- DF 
e a divulgação dessas informações. Há dados, por Senhor Presidente, 
exemplo, sobre saúde, sobre convicções de ordem Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên-
política; há dados sobre infonnações de convicções cia a respeito do lamentável episódio ocorrido no 
religiosas e assim por diante, que são, na verdade, mês de março deste ano, na Base Aérea de Santa 
indevassáveis. Maria, recentemente divulgado pela midia. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena- 2 _ o grito de guerra entoado durante o deste-
dor Lúcio Alcântara, desculpe-me interromper V. Ex" camento para uma instrução de ordem unida, fora 
para cumprir um dever regimental de prorrogar a de dúvida, completamente inadequado, causou na-
Hora do Expediente pelo tempo necessário para que tural repulsa dentro deste Ministério, repercutindo, 
V. Ex- termine seu pronunciamento. com intensidade, em ambas as casas do Congresso 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Obrigado, Sr. Nacional, onde diversos parlamentares, interpretan-
Presidente. do os legítimos sentimentos do povo, repudiaram 

Termino meu pronunciamento com uma mate--- -veemelltememte aquela oeo-rrêncra.------- ------
ria publicada pela Folha de S.Paulo de ontem, que 3 - A priori, devo reafirmar a Vossa Excelên-
trata justamente da divulgação, pela Internet, de um cia que o Ministério da Aeronáutica sempre procurou 
laboratório que vende kit abortivo. ministrar a Instrução Militar em geral, e dos recrutas 

Sr. Presidente, não quero entrar no mérito do em particular, em consonância com os mais eleva-
problema do aborto, porque tenho a minha posição, dos padrões técnico-profissionais, com ênfase nos 
mas respeito a dos demais. Ocorre que o aborto no comportamentos éticos-e morais que norteiam a For-
Brasil é crime, a não ser em determinadas condi- ça Aérea Brasileira e na estrita obediência ao orde-
ções muito bem estabelecidas, como estupro e risco namento jurídico vigente. 
para a vida da mãe. 4 - Assim sendo, a adoção de gritos de guerra, 

Pois bem, segundo a matéria, o produto de fir- canções e outros tipos de motivação devem ade-
ma norte-americana pode ser adquirido com cartão quar-se à orientação geral e específica, constante 
de crédito na rede mundial de computadores. Um kit dos Programas de Trabalho dos Orgãos Setoriais e 
abortivo está sendo oferecido, e está disponível para dos Programas de Instrução das diversas Organiza-
quem tem acesso à Internet. ções Militares. 

Como fica a lei brasileira diante disso? Qual é 5 - Dessa forma, o fato ocorrido na Base Aé-
o procedimento que devemos adotar em relação a rea de santa Maria constituiu-se em desvio de coo-
uma questão dessa natureza? duta, em relação aos padrões de comportamento 

São situações novas que estão surgindo en- previstos, e contraria-normas em vigor neste. 
quanto ficamos nos batendo, por exemplo, com a re- 6 -Tão logo tomou ciência daquele deplorável 
forma agrária, que é uma questão do século passa- fato, o Comandante da Base Aérea de Santa Maria 
do. Estamos vendo aqui questões do século XXI e detenninou a abertura de Sindicãncia Sumária, com 
ainda não conseguimos responder sequer as do sé- o propósito de apuran:ircunstãncias, responsáveis e 
culo XIX! outros aspectos que o motivaram. 
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7 - Apesar daquela sindicância não ter sido 
concluída, cabe prestar a Vossa Excelência as con
siderações que se segu-em: 

- os gritos de guerra e outros tipos de motiva
ção constituem fatores de ponderável importância 
nas instruções militares, notadamente daquelas que 
exigem esforço físico, tais como: ordem unida, edu
cação física, marchas forçadas, calístênica e outras. 

- rotineiramente, os instrutores e monitores in
centivam os instruendos no sentido de que, no seio 
da própria tropa, surjam sugestões quanto aos gritos 
de guerra a serem adotados em determinadas situa
ções, razão pela qual o teor da estrofe entoada, du
rante o deslocamento dos recrutas, não era do co
nhecimento do Comandante da Base Aérea de San
ta Maria. 

8- Uma vez terminada a sindicãncia em curso, 
serão adotadas as providências regulamentares e 
legais cabíveis. 

9 - Por último, ainda uma vez, reafirmo a Vos
sa Excelência que o episódio em tela constitui fato 
isolado, que caracteriza um desvio comportamental, 
e dentro desse enfoque vem sendo tratado no âmbi
to deste Ministério. 

Atenciosamente, - Lélio Viana Lôbo - Minis
tro da Aeronáutica. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O aviso 
lido vai a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O aviso 
lido vai à publicação. 

A Presidência lembra ao Plenário que se en
contram abertas as inscrições para a comemoração 
do centenário de nascimento de Alfredo da Rocha 
Viana Júnior- Pixinguinha, a realizar-se na Hora do 
Expediente do próximo dia 23. - -

O Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

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

Presentes na Casa 79 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

Item i: 

ORDEM DO DIA 

REQUERIMENTO N°1.058, DE 1996 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 222, § 22 , do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n° 1.058, de 1996, do Senador Eduar-

do Suplicy, solicitando nos termos regimen
tais, voto de aplauso ao Senhor Boutros 

-~~Bolitros-Ghalí, Secretário-Geral da Organi-
--:z:açãOâas~ações Unidas, pelas iniciativas 
promovidas, no curso de sua gestão, no 
sentido de garantir a autodeterminação do 
Timor Leste e do Povo Maubere, tendo 

Parecer favorável, sob n° 110, de 
1997, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

_ Ef11'-'0tação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam 

o requerimento -queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESII:)J:NTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Faço um apelo aos Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou em outras dependências 
dg _Senado para que venham ao plenário, pois tere
mos quatro votações nominais em caráter secreto e, 
como tal, a presença dos ilustres Senadores é indis
pensável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 64, DE 1995 

Quarto dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 64, de 1995, de iniciativa do Senador 
Osmar Dias e outros Srs. Senadores, que 

__ - --~- - dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7º e 
revoga o art. 233 da Constituição Federal 
(iguala o prazo prescricional das ações tra
balhistas para trabalhadores urbanos e ru
rais), tendo 

Parecer favorável, sob n• 542, de 
1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores José Eduardo Ou
tra, Pedro Simon e Antonio Carlos Valadares. 

A Presidênciá esclarece que, nos termos do 
disposto no art. 358, do Regimento Interno, a maté
ria tem que constar da Ordem do Dia durante cinco 
dias, em fase de discussão, quando poderão ser 
oferecidas emendas, assinadas por um terço, no mí-
nimo, da composição do Senado. -

Transcorre hoje o quarto dia de discussão. 
Em discussão a proposta, em primeiro turno. 

(Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, a discus
são terá prosseguimento na sessão deliberativa de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-As matérias constantes dos itens 3 a 6, da Ordem 
do Dia, nos termos do parágrafo único do art. 190 do 
Regimento Interno, deverão ser apreciadas em ses
são secreta. 

Sendo assim, solicito aos Srs. funcionários as 
providências necessárias, a fim de que seja respei
tado o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 
15h45min. e volta a ser pública às 18horas.) 

São os seguintes os itens apreciados 
em sessão secreta: 

-a-
MENSAGEM N° 234, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 234, de 1996 (n• 1.010196, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Fernando Antônio de Oliveira Santos Fontoura, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Dominicana. 

-4-

MENSAGEM N° 52, DE 1997 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem nº 52, de 1997 (nº 37/97, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor José Marcus Vinicius de Souza, Ministro de Pri
meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad 
e Tobago, exercer a de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade de Dominica. 

-5-

MENSAGEM N2 62, DE 1997 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n2 62, de 1997 (n° 158/97, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 

submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Pedro Paulo Pinto_Assumpção, Ministro de Pri
meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de 
Diplomata, para~ cumufailvamente com a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, 
exercer a de Embaixador do Brasil junto à República 
de Chipre. 

''C.::C 6---

MENSAGEM Nº 63, DE 1997 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem nº 63, de 1997 (n° 159/97, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Luiz Antônio Jardim Gagliardi, Ministro de Pri
meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de 
Diplomata, para, cumillativamente com a- função de 
Embaixador do Brasil junto à República da Turquia, 
exercer a de Embaixador do Brasil junto à República 
do Azerbaijão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A sessão volta a ser pública. 

Aviso ao Senador lris Rezende que a Comis
são de Infra-Estrutura foi adiada. 

Concedo a palavra ao Senador Levy Dias. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, este 
8 de abril assinala a passagem do Dia Mundial de 
Combate ao Câncer. Doença insidiosa, com eleva
da taxa de morbidade, o cãncer permanece desa
fiando a Ciência na busca da cura definitiva. Presen
te, ao que tudo indica, desdt> a mais remota antigüi
dade, tomou-se uma doença característica dos tem
pos modernos, em que industrialização e urbaniza
ção impuseram novos hábitos à humanidade, infeliz
mente propiciadores da expansão desse tipo de dis
função orgânica. 

Seja pela dimensão alcançada pela doença em 
escala mundial, seja pela posição por ela ocupada 
na escala de internações e óbitos em nosso País, o 
certo é que o problema do cãncer precisa ser enca
rado com determinação e firmeza, única fonma de 
transformar o preocupante quadro com o qual nos 
deparamos, hoje, no Brasil. 

Queremos aproveitar este Dia Mundial de 
Combate ao Câncer para trazer ao conhecimento 
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dos nobres Colegas algumas informações sobre 
essa doença, seu Impacto no conjun1o da- sauaeq)ú~ -
blica brasileira e as alternativas existentes para mini
mizar seus efeitos. Creio que esta Casa, assumindo 
a causa e oferecendo sua contribuição para o ne
cessário debate em tomo da questão, cumpre seu 
papel de centro de reflexão de tudo aquilo que seja 
importante para a vida nacional. 

O câncer é a segunda causa de mortes por 
doenças no Brasil. Pesquisa realizada recentemente 
(Estimativas Da Incidência Em Mortalidade Por Cân
cer No Brasil, 1997), pelo Instituto Nacional do Cân
cer (INCa), dá-nos uma idéia de como o câncer tem 
atingido a população brasileira. 

Pelo menos 97 mil pessoas deverão morrer de 
câncer no Brasil em 1997; 3% a mais que em 1996. 
Até o fim do ano, 248.355 novos casos serão regis
trados no Pais. 

Aproximadamente 85% dos casos de câncer 
são evitáveis, se forem diagnosticados precocemen
te por meio de exame preventivo. Tanto o câncer do 
colo do útero como o de mama podem ser tratados 
'com total sucesso·. 

Na distribuição por sexo, o câncer atingirá mais 
mulheres: 131 mil ou 52%; os homens serão 117 mil 
atingidos ou 47%. 

O câncer de mama vai liderar a estatística 
com 28 mil novos casos. 

O câncer de colo de útero será o segundo de 
maior incidência: 20 mil casos estimados. 

30% dos óbitos terão como causa o fumo, que 
pode provocar outros tipos de câncer, além do de 
pulmão. Aproximadamente 12 mil pessoas deverão 
morrer este ano de câncer de pulmão, sendo que 19 
mil novos casos devem surgir. 

Para cada quatro novos casos de câncer de 
mama diagnosticados, uma pessoa morre. No cân
cer de pulmão, essa relação cai de duas pessoas 
para cada três casos. 

A incidência do câncer de próstata, que atinge 
homens com mais de 50 anos, terá um crescimento 
gradativo neste ano. 

O câncer de mama, no Brasil, tem maior inci
dência na classe média e está associado, na maioria 
dos casos, à má alimentação. 

O Instituto Nacional do Câncer afirma que "não 
existe ainda uma explicação para o fato de o câncer 
atingir, no País, maior número de mulheres e, no en
tanto, causar mais morte entre os homens•. 

Para que se tenha idéia de como a população 
feminina tem sido atingida, basta dizer que cerca de 

20% das internações de portadores de câncer cor
responâem a neoplasiãs-sofndas por mulheres. 

Em 1996, segundo o Ministério da Saúde, o to
tal de gastos no Sistema Único de Saúde com inter
nações por câncer correspondeu a 4,7% do total das 
despesas, algo em tomo de R$150 milhões. 

Em face desses números, não há dúvida quan
to ao muito a ser feito: a sociedade e, muito espe
cialmente, o Poder- Público têm que se mobilizar 
para o enfrentamento desse mal que mutila e ceifa 
tantas vidas a cada ano. 

O Governo Federal anunciou sua proposta de 
trabalho nessa área. Há poucos dias, quando do lan
çamento do programa '1997- O Ano da Saúde no 
Brasil: Ações e Metas Prioritárias·, o Ministério da 
Saúde destacou duas áreas de importância em ter
mos de saúde pública. O Ministro Carlos César de 
Albuquerque afirmou na ocasião que, entre as priori
dades do • Ano da Saúde', se inscreve a 'Saúde da 
Mulher', envolvendo o aprimoramento da assistência 
ao pré-natal, parto institucional e pós-parto, além da 
ampliação da oferta de planejamento familiar. 

Destaco, no documento, o seguinte trecho: 

•será incentivado o programa Viva 
Mulher,_ de combate ao câncer do colo do 
-útero: iniCiando-pelas regiÕes metropolitanas 
de Belém, Brasília, Curitiba, Recife e Rio de 
Janeiro, onde serão realizados exames pre
ventivos em meio milhão de mulheres na fai
xa etária de 35 a 49 anos.' 

Em relação ao controle do câncer, 'serão im
plantados 10 centros regionais de controle, para 
aperfeiçoar o registro dos casos de câncer, permitin
do uma ação mais eficaz de combate à doença.' 

Essas propostas, sendo corretas na formula
ção, precisam ser implementadas, mesmo porque, 
sabemos todos, o Brasil está ainda muito atrasado 
na luta contra o câneer. 

Em reportagem da edição do último dia 
26 de março, a revista Veja lembra que: •a 
mamografia é uma arma poderosa contra o 
câncer, mas o arsenal brasileiro ainda é in
suficiente para essa guerra. Calcula-se que 
existem apenas 600 mamógrafos espalha
dos pelo-Pafs~ A cada ano, eles realizam 4 
milhões de exames- 600 mil deles pelo Sis
tema Único de Saúde, o SUS. É um índice 
muito baixo. Nos Estados Unidos, país rico, 
onde a preocupação com a saúde é grande, 
a maioria ·aos tumores é detectada ainda em 
fases iniciais, quando o tratamento pode ser 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 389 

mais eficaz e menos doloroso. Mas a quanti
dade de exames realizados em relação à 
população feminina lá é três vezes maior do 
que aqui". 

Penso que, ao lado das medidas anunciadas 
pelo Governo Federal, amplas e bem estruturadas· 
campanhas de esclarecimento dirigidas ao grande 
público precisam ser feitas. Essas campanhas preci
sam ser mais freqüentes, objetivas e diretas. Afinal, 
para quase todas as cerca de cem variedades de 
câncer, há fatores de risco que podem e devem ser 
combatidos. Por exempio, cerca de 90% dos casos 
de câncer do pulmão estão relacionados ao cigarro; 
logo, o melhor a fazer para evitá-lo é não fumar. 

Quanto mais cedo for descoberto, maiores as 
chances de o câncer ser curado. Basta essa certeza 
para não admitirmos mais o absurdo que acontece 
em nosso País: em cada dez diagnósticos, sete são 
feitos quando o Câncer está em estágio avançado. 
Assim, precisamos vencer duas terriveis barreiras: a 
desinformação da população brasileira quanto à pre
venção da doença e a persistente deficiência da in
fra-estrutura indispensável para os exames e trata
mento. 

Nessa perspectiva, lembro que a mamografia é 
fundamental para a prevenção do neoplasma mamá
rio. Como sempre repetem os mastologistas, esse 
exame deve ser feito a partir dos trinta e cinco anos, 
de forma rotineira, por todas as mulheres. Será que 
nosso sistema de saúde pública está em condições 
de prestar esse serviço essencial? Será que as mu
lheres brasileiras estão sendo informadas correta
mente sobre a necessidade do exame? Infelizmente, 
sabemos que as respostas são negativas. 

Não é possível receber com naturalidade a es
timativa de que, ao longo deste ano, mais de vinte e 
oito mil mulheres brasileiras descobrirão que sofrem 
do câncer de mama. De igual modo, não se pode acei
tar passivamente que se estime, para o corrente ano, 
quase sete mil mortes causadas por essa doença. 

Espero que o Estado assuma suas responsabi
lidades. Que postos de saúde e hospitais públicos 
sejam convenientemente aparelhados para a pre
venção e o tratamento do câncer. Que campanhas 
de esclarecimento substituam enganosas propagan
das institucionais e auxiliem a população no comba
te à doença. 

Espero que esta data não passe despercebida 
por todos nós, porque, inconscientemente, estamos 
vendo o câncer tomando conta dos lares. Estamos 
vendo perdas enormes neste País. E este assunto 
que hoje trago, no Dia Mundial de Combate ao Cân-

cer, deveria ocupar as preocupações dos debates 
políticos no Congresso Nacional, nas Assembléias 
Legislativas, nas Câmaras Municipais; deveria ocu
par a primeira página dos jamais de nossas cidades, 
assim como as televisões e rádios, pois estamos 
tendo uma diminuição-da população através desse 
instrumento terrível que se chama câncer. 

Estou muito sensibilizada porque tenho fre
qüentado os hospitais, pois minha irmã está em fase 
terminal de câncer. Lamento profundamente que 
não tivéssemos tido sequer a preocupação de fazer 
os exames que devem ser feitos cotidianamente, 
para detectar, ainda em fase de tratamento, essa 
doença. Lamentavelmente, ao chegar ao hospital, 
nada mais se podia fazer. 

Chamo a atenção para um outro problema, por 
estar freqüentando o INCa e casas de apoio que dão 
sustentação e terapia psicológica a fim de que pos
samos suportar esses momentos finais. Não temos 
verdadeiramente neste País, casas ou hospitais de 
apoio suficientes para o número de pacientes. É 
cruel ver as pessoas sendo mandadas embora para 
os seus lares - quando os têm -, e saber que estão 
sofrendo de asfixia e que não podem ter na estrutura 
do lar um tratamento adequado; é igualmente cruel 
saber que algumas delas, generalizado o câncer, 
não podem alimentar-se senão por soro e não têm 
condições de comprá-lo ou condições sequer de 
manter alguém ou o chamado médico de família 
para um tratamento. 

Estou vivenciando isso há muitos anos, por ser 
da área de saúde, como auxiliar de enfermagem e 
como assistente social. Estou vivendo essa dor tam
bém porque lamento profundamente o fato de ser a 
quarta vez que essa doença bate à porta de minha 
família e está levando minha quarta irmã. Lamento 
profundamente que esse assunto tão importante não 
tenha encontrado eco, ou melhor, não tenha encon
trado sequer um orçamento digno para a área de 
saúde, para combater o câncer e também para dar 
sustentação aos que já estão com a doença em fase 
terminal. 

O Sr. Ney Suassuna- V. Ex• me permite um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Ouço com 
prazer V. Ex". 

~C·- o-sr;- Ney Suassuna - Senadora Benedita da 
Sifva, condoet.J:me ó discurso de V. Ex" e tocou-me 
muito fundo, porque isso também aconteceu com a 
minha família. Minha mãe e três tias tiveram o mes
mo problema, pura e simplesmente porque não fize
ram a profilaxia. Portanto, é muito importante o aler-
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ta de V. Ex-. Penso que as mulheres brasileiras de
vem fazer os exames de prevenção, a mamografia -
e os homens que têm responsabilidade devem lem
brá-las disso -, para que não venham a sofrer esse 
mal, que é terrível e abala enormemente a família 
por todo o período que dura. É muito triste ver o de
finhar de uma pessoa querida. Solidarizo-me com 
V. Ex". 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex'. Sei que esta é uma campanha de 
todos nós. Precisamos conscientizar a população, 
pois ela é desinformada, não apenas o universo fe
minino, como também o masculino. Às vezes, duran
te uma campanha de combate ao câncer, não en
contramos eco, porque nossa inconsciência, o caso 
do fumo e outros interesses económicos, impedem 
que esta campanha alcance a eficácia necessária. 

Há uma ignorância entre nós porque aceitamos 
quase que naturalmente todos esses mecanismos 
que transmitem essa doença. E não conseguimos, 
do ponto de vista político, fazer uma campanha es
clarecedora, informativa e radical de combate ao 
câncer em nosso País. 

Concedo o aparte a V. Ex', Senador José AI-
ves. 

O Sr. José Alves - Inicialmente, quero agrade
cer à Senadora Benedita da Silva a gentileza do 
aparte. Gostaria também de parabenizar V. Ex- pelo 
importante pronunciamento que faz no final da tarde, 
neste plenário, ao traçar um quadro grave, delicado 
e dantesco do que seja a saúde em nosso País, es
pecialmente para os pacientes portadores desse mal 
terrível para os quais cada dia mais vêm avançando 
os diagnósticos, o que permite que mais casos ve
nham a ser precocemente tratados e que menos ca
sos sejam perdidos pela ciência médica. Quero feli
citar V. Ex" pela clareza e pela emoção com que traz 
a este plenário um depoimento sobre uma situação 
muito grave e muito delicada, qual seja, a da saúde 
pública de um modo geral em nosso País, principal
mente no que diz respeito à especialização que trata 
dos pacientes de câncer. Meus parabéns a V. Ex-. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex' que enriquece, juntamente com o 
aparte do Senador Ney Suassuna, o discurso que 
faço hoje. 

Na data de 8 de abril não poderia deixar de 
manifestar-me, não só pelo fato de estar sentindo na 
pele o que significa um câncer na família, mas por
que tenho acompanhado o assunto e interesso-me 
por essa área. Nós nos interessamos tanto, V. Ex-, 
eu e os demais Srs. Senadores, que estamos neste 

momento convidando a todos os membros da Co
missão Especial que trataram de investigar a situa
ção das clínicas, e, em particular, da Clínica Santa 
Genoveva no Rio de Janeiro, por ocasião daquela 
grande mortalidade de pacientes da terceira idade. 
Hoje, na comissão, teremos a leitura do relatório fi
nal, que será feito por V. Ex', que é o nosso relator. 

Aproveitamos esse momento para alertar os 
membros da comissão especial que trata dessa 
questão que, dentro de cinco minutos, daremos iní
cio a nossa reunião. 

Espero que possamos encontrar eco nesse 
nosso pronunciamento, nessa nossa campanha, que 
é em defesa da vida. 

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

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Pela ordem dos inscritos, concedo a palavra ao Se
nador Jonas Pinheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan
da. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores Odacir Soares, Gilberto Mi
randa, Jefferson Péres, Ronaldo Cunha Lima, Mauro 
Miranda e José lgnácio Ferreira enviaram discursos 

· à Mesa, para serem publicados na forma do dispos
to no art. 203, do ~egimento Interno. 

S. Ex-s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Pre

sidente, S~ e Srs. Senadores, é meu propósito, 
hoje, incluir-me entre os numerosos parlamentares, 
quer do Senado Federal, quer da Câmara dos Depu
tados, que, em diferentes momentos pronunciaram
se, exaltando a Campanha da Fratemidade/97, e 
aplaudindo a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil pelo seu oportuno e meritório apelo por uma 
séria reflexão sobre a realidade carcerária no Brasil. 

É bem verdade, Sr. Presidente, que o anúncio 
desta campanha em favor dos encarcerados desper
tou, nurtq:lrimeiro momenlo,-a Jllfrplexidade de uns, 
a frieza de muitos, até mesmo o espanto e a indig
nação de não poucos. Tais reações declinaram, 
quando o aprofundamento paulatino do elevado con
teúdo da mensagem, passada pela campanha levou 
quase todos a captar, em sua plenitude, seu elevado 
alcance cristão e humanitário. 
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Como já disse, naquele primeiro momento, 
poucos foram os que não se sentiram chocados_ao 
verem uma instituição do peso da Igreja" católica co
locar-se com tanto empenho em defesa dos encar
cerados, quando ninguém ignora que a maioria des
tes cumpre pena por crimes e delitos abomináveis, 
cuja alta incidência vem gerando nos lares brasilei
ros uma angustiante sensação de insegurança. 

- Como, indagaram-se muitos, a Igreja nos está 
concitando a ter pena de quem não tem pena de nin
guém!? 

- Daqueles que assaltam, seqüestram, estu
pram e matam, com revoltante frieza e absoluta in
sensibilidade para com a dor e o sofrimento de suas 
vítimas indefesas? 

- Porventura, faz sentido apelar para o respeito 
e a dignidade de seres que foram os primeiros a 
despir-se de sua condição humana, trocando-a pelo 
que existe de mais repulsivo e brutal no comporta
mento dos animais selvagens? 

- Estaria a CNBB pretendendo que as vítimas 
desses celerados se movimentem para oferecer a 
seus algozes os regalos de uma vida confortável em 
cárceres de primeira categoria? 

Todavia, esses desabafos iniciais, fruto do es
tado emocional em que vive uma sociedade acuada 
pela violência reinante, foram-se abrandando, com o 
aprofundamento e a reiteração dos propósitos da 
campanha. 

Foi quando quase todas as mentes se deixa
ram penetrar pela luminosidade de uma mensagem 
de duplo conteúdo: O conteúdo religioso e o conteú
do de apurada cidadania. 

Aos cristãos, a campanha veio lembrar que 
pelo fato de terem esses encarcerados infringido 
gravemente as leis divinas e humanas, nem por isso 
eles perderam sua condição de Filhos de Deus, não 
estando, portanto, excluídos do apelo cristão à fra
ternidade, ao perdão e ao esforço por sua reconcilia
ção com Deus e com a sociedade. 

Para reforçar esse apelo, foi-lhes lembrado o 
exemplo do próprio Cristo, que também foi encarce
rado, torturado e injustamente condenado a suplicio 
infamante, ao lado de dois conhecidos facínoras. 

Entretanto, a estes Ele procurou recuperar e 
para os responsáveis por seus tormentos Ele implo
rou o perdão do Pai. 

Aos não-cristãos e à sociedade em geral, foi 
ponderado que, embora tendo sofrido as sanções da 
lei por seus crimes e delitos cometidos contra a so
ciedade, o apenado não perde sua prerrogativa de 
cidadão portador de todos os direitos fundamentais, 

excluído, única e temporariamente, o direito de ir e 
yjr. 

E5sa concepção de pe-na.- que- é -a: posta- em --· 
prática no mundo civilizado, ainda não foi devida
mente assimilada pela sociedade brasileira. 

Esta, habituada a encarar a prisão como local 
apropriado à vingança, aplicada pela sociedade 
àqueles que a assustam e agravam com seu com
portamento anti-social, trata os encarcerados como 
condenados às penas do inferno em vida. 

Daí a grave situação infligida aos 130.000 pre
sos de nosso país, sujeitos às condições insuportá
veis das celas superlotadas, à rotina dos maus-tra
tos, à tortura, à violência sexual e às conseqüências 
fatais das chacinas e rebeliões. 

Dessa fonma, longe de constituírem a instância 
da ressocialização e reeducação dos apenados, 
nossas prisões tomaram-se antros repulsivos, que 
as têm caracterizado como verdadeiras escolas de 
alta criminalidade. 

Entende-se, assim, por que, entre os objetivos 
da Campanha da Fratemidade/97, tenham sido in· 
cluídos prioritariamente estes dois objetivos: 

• "Despertar a sensibilidade e a solidariedade 
para com as vítimas e os encarcerados; 

• Ajudar presos e presas a se tomarem sujei
tos ativos de sua reinserção social..." 

O alto alcance da campanha da CNBB em fa· 
vor dos encarcerados encontra-se lapidarmente ex
plicitado neste trecho do Manifesto que seus promo
tores em Belo Horizonte, encaminharam ao Tribunal 
de Justiça do Estado: 

"A realidade carcerária brasileira inter
pela a Igreja, o Poder Público, os fonmado
res de opinião e todos os homens de boa 
vontade, para que nos unamos na busca de 
soluções efetivas para o problema. Acredita
mos que toda pessoa é maior que sua cul
pa. Cremos, com Jesus, que não se corrrige 
uma violência com outra. Buscamos uma 
sociedade sem violência e sem vingança. 
Queremos aprender a equacionar a miseri
córdia e o castigo. Acreditamos ser possível 
haver uma sociedade sem presos ou prisõ
es, sem vítimas ou crimes. A pessoa huma
na é sagrada. Que os direitos civis sejam de 
fato, garantidos para todos os brasileiros!" 

Para não me limitar apenas aos aplausos, que
ro concluir, Sr. Presidente, assumindo a parte que 
nos toca a nós políticos, nessa oportuna interpela
ção que nos fazem os promotores da campanha da 
Fraternidade 97. 
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Não me recordo de ter visto algum político que das várias tentativas, todas malogradas, de se cons-
haja incluído em suas prioridades programáticas a truir uma zona de livre comércio latino-americana. 
construção de prisões mais humanas. A primeira iniciativa nesse sentido foi repre-

Raramente, vejo-<Js, visitando presos, ou preo- sentada pelo surgimento, em 1961, da Associação 
cupados em mitigar as condições desumanas em Latino-Americana de Livre Comércio (a ALALC). Se-
que estes vivem. guiu-lhe, dezenove anos mais tarde, em 1980, a As-

A construção de novos presídios, a preocupa- sociação Latino-Americana de Integração (a ALADI). 
ção com uma pedagogia carcerária, não compare- Compunham essas duas organizações todos os pai-
cem no elenco das atividades que rendem dividen- ses da América do Sul, com exceção das Guianas, 
dos políticos. ·~-~~~~mais o México. Além da semelhança no nome, am-

Por isso a omissão de todos. E essa é uma bas as associações tiveram em comum a inoperãn-
postura que urge retificar, se quisermos concorrer cia e a produção de resultados pífios em termos de 
para extirpar em suas raízes a violência crescente, aumento do comércio entre seus países-membros. 
que tanto angustia o povo brasileiro. Partiu-se, então, em 1991, para a construção 

É o que penso Sr. Presidente. do Mercosul, S()_b~a_iniciativa, num primeiro momen-
0 SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) _ Sr. to, de Brasil e de Argentina, aos quais logo se junta-

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em meados de ram Paraguai e Uruguai. Desta feita, o objetivo mais 
maio, em Belo Horizonte, com o objetivo de discutir modesto de buscar primeiramente a integração entre 
a criação da Área de Livre Comércio das Américas apenas quatro países para, depois, eventualmente, 
(ALGA), realizar-se-à um encontro entre todos os se alcançar uma zona de livre comércio na América 
países do continente americano, com exceção de do Sul e, quiçá, na América Latina, com a progressi-
Cuba. Assim, penso ser este um momento apropria- va adesão de outras nações vizinhas, foi responsá-
do para tecer algumas breves reflexões sobre 0 pa- vel pelo êxito da associação. Nesse aspecto, é inevi-
pel que tem cumprido o Mercado Comum do Cone tável que se faça correspondência com o processo 
Sul (o MERCOSUL) dentro do contexto da política de formação da União Européia, que partiu do nú-
extema brasileira neste final de século. Percebo que cleo Alemanha-França. 
a maioria absoluta dos membros desta Casa, bem Após decorridos somente seis anos desde a 
como do Congresso Nacional como um todo, assinatura do Tratado de Assunção, a corrente de 
apóiam e vêem com entusiasmo a zona de livreco- comércio (1) entre os quatro países signatários já 
mércio, depois união aduaneira, que resultou da as- aumentou quase quatro vezes. Passou de ridículos 
sinatura, em 1991, do Tratado de Assunção, entre 3 bilhões e 64 milhões de dólares em 1990 para 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Minha posição mais de 12 bilhões de dólares no ano passado. É 
não é diferente. claro, ainda há muito espaço para que essas trocas 

(Uma união aduaneira, é bom lembrar, consiste comerciais cresçam bastante. 
num estádio superior de integração em comparação Ora, o efeito-demonstração da eficiência do 
com uma zona de livre comércio, porque, ao centrá- Mercosul em promover o comércio intra-regional re-
rio da última, possui uma tarifa externa comum aos sultou na assinatura de um acordo especial de livre 
países signatários. Já um mercado comum, além de comércio com o Chile, que todavia não figura ainda 
tarifa externa comum, possui moeda única.) como membro pleno da associação, bem como em 

Como é de se esperar, a cada dia que o Mer- negociações avançadas com Venezuela e Bolívia, 
cosul se toma mais visível na vida nacional e quanto com vistas ao ingresso desses dois países na união 
mais fica patente o êxito e o acerto dessa empreita- aduaneira. Vale ressaltar, outrossim, que outros pai-
da, consolida-se o sentimento da sociedade civil ar- ses sul-americanos vêem com crescente interesse 
ganizada de que o Mercosul é uma conquista inego- essa possibilidade e já o demonstraram. 
ciável dos brasileiros, dos paraguaios, dos uruguaios - Assim, Sr. Presidente, não se pode olvidar 
e dos argentinos. que o Mercosul tem um significado simbólico impor-

O Mercosul, Sr. Presidente, é a pedra funda- !ante para todo o subcontinente americano de cultu-
ra ibérica. Pela primeira vez na História tem-se verifi-

mental na estratégia concebida pelo Brasil para en- cada um processo de integração bem-sucedido en-
frentar, em melhores condições, o advento da gleba- tre países latino-americanos. Portanto, deve ser vis-
lização, da mesma forma que o é para nossos só- ta de forma natural, como desdobramento de um an-
cios. Além da relação evidente com o futuro, o Mer- ligo sonho latino-americano, a adesão de países da 
cosul tem significado histórico e remete ao passado região ao núcleo formado por Brasil, Argentina, Uru-
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guai e Paraguai. Cabe, de direito, a esses quatro 
países sul-americanos o orgulho de terem iniciado, 
com muita competência, um empreendimento que 
pode vir a cumprir, um dia, a tarefa que nem a Alalc 
nem a Aladi conseguiram alcançar. 

Cumpre dizer, outrossim, que o investimento 
na idéia de integração com Argentina, Uruguai e Pa
raguai foi uma decisão oportuna, equilibrada e inteli
gente da política externa brasileira, demonstrando a 
maturidade de nossos governantes. Isso porque ur
gia que o Brasil se tomasse um participante ativo na 
arena internacional, com vistas à preparação de nossa 
economia para o fato de que os mercados nacionais 
estão, cada vez mais, se internacionalizando. 

Melhor do que enfrentar sozinhos as deman
das da globalização ou do que se associar a nações 
mais poderosas do que a nossa, onde sempre figu
raríamos como um sócio de segunda classe, fize
mos a escolha pela aproximação com nossos vizi
nhos sul-americanos, de nível de desenvolvimento e 
de herança cultural semelhante ao nosso. Juntos, 
parceiros solidários e igualitários, sem hegemonias 
de qualquer ordem, nós, membros do Mercosul, po
demos com força e poder de barganha aumentados 
negociar, com as nações hegemõnicas desenvolvi
das, um lugar melhor para nós na economia interna
cionalizada que se avizinha. 

É importante notar que o comércio intra-Merco
sul favorece o desenvolvimento, em solo sul-ameri
cano, de indústrias que agregam alto valor a seu 
produto, o que dificilmente seria alcançado, por 
exemplo, caso o Brasil optasse por se associar ao 
Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (o NAF
TA). Um dado é eloqüente a esse respeito: mais de 
50% das exportações brasileiras destinadas ao -Mer~ 
cosul e mais de 25% das importações brasileiras 
dele provenientes referem-se a produtos do setor 
químico e do setor de material de transporte e de 
be.is de capital. Ora, caso ingressássemos no NAF
TA ou, o que dá na mesma, investíssemos na rápida 
formação da Alca, ao contrário do que tem sido a 
posição brasileira, provavelmente haveria um processo 
de desindustrialização de nossa economia, uma vez que 
sabemos não ter condições de competir com os Esta
dos Unidos nos setores de tecnologia mais avançada 

Ora, não interessa ao Brasil involuir para uma 
situação de exportador de produtos de baixo ou de 
baixíssirno valor agregado em troca de produtos sofis
ticados que agregam muito valor. Esse tipo de comér
cio, característico das relações centro-periferia, nós já 
o ultrapassamos faz algum tempo, embora, é claro, 
estejamos longe de fazer parte da elite de países ex
portadores de alta tecnologia. Queremos andar para a 
frente; não retroceder em nosso desenvolvimento. 

Nesse aspecto, guardamos grande diferença, 
por exemplo, em relação ao Chile, país que demons
tra interesse em ingressar no Nafta. Diferentemente 

de nós, os chilenos possuem um pequeno mercaao 
e já renunciaram, há algum tempo, ao objetivo de 
construir uma economia industrializada. Os chilenos, 
com muita competência, aliás, montaram uma eco
nomia exportadora de produtos primários de alta 
qualidade, como frutas-fréscas,--os quais trocam por 
produtos industrializados. É uma opção talvez acer
tada no caso deles, mas não no nosso, pois nossa 
economia tem outras características. 

Antes de encerrar este discurso gostaria de to
car ainda, brevemente, em dois pontos. O primeiro é 
que o Mercosul se tem caracterizado por ser uma 
experiência de regionalismo aberto. O fato de que 
temos derrubado as barreiras comerciais existentes 
entre nós e nossos parceiros argentinos, paraguaios 
e uruguaios não nos tem feito uma economia mais 
fechada ao resto do mundo. Pelo contrário, nos últi
mos anos, têm sido reduzidas, de modo muito acen
tuado, nossas tarifas de importação, resultando num 
aumento considerável de nossas importações prove
nientes do resto do mundo, principalmente dos Esta
dos Unidos. O mesmo ocorre com os demais países 
da união aduaneira. 

O segundo ponto é que devemos, sem delon
gas, trabalhar para a integração cultural dos povos 
do Mercosul. Se tudo continuar a andar bem, num 
futuro ainda incerto, mas visível, devemos evoluir de 
uma união aduaneira para um mercado comum, o 
que significa a adoção de uma moeda única, resul
tando em grande limitação da soberania de cada um 
dos países-membros em favor do grupo. Ora, uma 
convivência a tal ponto estreita somente se viabiliza 

__ quªT]_cj_Q_ passarmos a pensar nos povos uruguaios, 
argentinos, paraguaios e brasileiros como uma unida
de supranacional. Portanto, tüdos devemc>-nos conhe
cer melhor, devemos estudar reciprocamente nossas 
línguas, aprender nas escolas que temos uma cultura 
e uma história semelhantes; em suma, devemos cons
truir uma identidade e uma consciência sul-america
nas. Esta integração, que tem estabilidade e que não 
se desmancha à aproximação de pequenas percalços, 
é aquela que conquista os corações, indo além do co
mércio material de bens e serviços. 

Por todas essas razões que hoje apresentei 
aqui, em relação à instituição da Alca, não nos de
vemos arredar de nossa posição que recomenda pri
meiramente consolidemos o Mercosul para que, so
mente depois, pensemos em uma eventual zona de 
livre comércio que abranja a América do Sul, a Améri
ca Central e a América do Norte. Nenhuma pressão 
advinda dos Estados Unidos, do Canadá ou de quem 
quer que seja deve-nos demover desse firme propósi
to, que é também o de nossos parceiros do Mercosul. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no momento em -
que o senhor Presidente da República parece haver 
retomado o gosto pelas reflexões sociológicas, gos
taria de fazer algumas considerações que me foram 
suscitadas pela leitura do texto de um velho amigo e 
colega do professor Fernando Henrique Cardoso na 
USP dos anos 50 e depois na Sorbonne dos anos 
70. Trata-se do renomado sociólogo francês Alain 
Touraine, autor de várias obras importantes, tais 
como O retomo do atar e Critica da modernidade, este 
traduzido pela Editora Vozes, c que acaba de escrever 
prefácio ao livro Le Brésil du possible, de sua compa
triota Brigitte Hersant-Léoni, a ser publicado pela edito
ra Harmatton, em julho próximo, na França. 

O personagem central da obra de Hersant-Léo
ni é o nosso sociólogo-presidente, e em seu prefácio 
Touraine procura reconstituir o fio da biografia públi
ca de FHC contra o pano de fundo dos últimos 40 
anos de nossa atribulada história política e social. 

O prefaciador começa esclarecendo que a che
gada de Fernando Henrique à cúpula do poder na
cional marca uma daquelas raras sincronias entre a 
abertura de uma janela de oportunidade histórica e o 
surgimento de uma personagem perfeitamente cre
denciado para capturá-la. Recordo-me, a propósito, 
das belas páginas deixadas por Maquiavel acerca 
da sutil dialética entre a virtu e a fortuna, em seu 
clássico O príncipe ... Eis como Touraine interpreta 
essa grande inflexão na atualidade brasileira: Fer
nando Henrique "ganhou porque tinha razão intelec
tualmente e também porque soube fazer com que as 
verdades que sua análise política lhe revelava pene
trassem fundo num meio político que estava em ple
na recomposição e, portanto, aberto. Essa interpreta
ção", prossegue o sociólogo francês, "abre um certo 
lugar à habilidade política de Fernando Henrique Car
doso, mas dá uma importância muito maior à precisão 
das análises e das posições tomadas por ele e, conse
qüentemente, àquilo que tantos amigos ou adversários 
seus hoje negam: a continuidade de suas posições". 

Nesse ponto, abro parêntese para esclarecer 
que nunca me sensibilizei com o jogo de indignaçõ
es e desmentidos suscitados por uma frase ampla
mente veiculada pela imprensa, mas cuja autoria o 
presidente da República sempre rechaçou ("esque
çam tudo o que escrevi"). De minha parte, louvo o 
perene fundo de verdade presente na reflexão da
quele que foi o precursor das aluais gerações de hu
moristas brasileiros, Aparício Torelly, o genial Barão 
de ltararé: "Não há nada de errado em mudar de 
idéia; ruim mesmo é não ter idéias para mudar .. ." A 

esse comentário até certo ponto profético, acrescen
to a provocadora observação de Bruno Tolentino, 
ex-professor de osford e um dos mais lúcidos poetas 
e críticos Literários do momento, extraída de sua en
trevista no últimonúmero da revista República. Con
fessa Tolentino ter-se decidido a votar em FHC ju<;ta
mente em razão do "esqueçam tudo o que escrevi". 

Mas estou-me desviando da reflexão sobre o 
texto de Touraine ... Na seqüência, ele chama aten
ção, justamente, para a continuidade na trajetória in
telectual e política do homem que conheceu em 
1959, ainda assistente de Sociologia da Universida
de de São Paulo, depois sociólogo de reputação in
ternacional, um dos intelectuais mais comprometidos 
na luta contra a ditadura militar, mais adiante sena
dor da República, ministro de Estado e presidente 
de um país que considera Touraine ser um dos ra
ros, no mundo atual, que podem esperar, em futuro 
próximo, transfciriTiâr-se em grâiide-potência". 

Segundo o prefaciador, "a carreira do atual pre
sidente pode ser resumida como o encadeamento 
de três opções fundamentais. A primeira delas, es
pecificamente intelectual, é a que ele fez, em parti
cular durante os seus anos de exílio no Chile, por 
uma teoria moderada da dependência que reconhe
cia às sociedades periféricas da América Latina e do 
Terceiro Mundo em geral uma considerável capaci
dade de aÇão social e política". Aqueles dentre nós 
que, dentro ou fora do Brasil, acompanhavam aten
tamente esse debate, em função, sobretudo, de 
suas conseqüências para a prática política das opo
sições, lembrarão que essa postura de Cardoso e de 
seu parceiro Enzo Falletto, cc-autor de Dependéncia 
e desenvolvimento na América Latina, cuja primeira 
edição data de 1969, foi duramente criticada pela ala 
radical do dependentismo. Brasileiros como Teotó
nio dos Santos e Ruy Mauro Marini, ou estrangeiros 
como André Gunder-Frank, nessa mesma época, 
vaticinavam que os países subdesenvolvidos, vam
pirizados pelas potências centrais, estariam ineluta
velmente condenados ao atraso e à ditadura militar, 
os quais só poderiam ser derrotados pelo recurso ex
tremo à violência guerrilheira. Foi a fase romântica da 
ideologia revolucionária, quando Fidel Castro e Ernes
to 'Che' Guevara prometiam fazer com que a América 
Latina ardesse em "um, dois, cem Vietnans' ... 

Ora, Senhor Presidente, não foi preciso muito 
tempo para que a espetacular ascensão dos 'tigres 
asiáticos" na hierarquia económica internacional e a 
onda de transições democráticas na Europa Meridio
nal e América Latina comprovassem o equívoco dos 
radicais e o acerto dos reformistas moderados, parti
dários da via democrática (e não insurrecional) no 
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campo intelectual da teoria da dependência, com 
destaque para Fernando Henrique Cardoso. 

A essa altura, de volta ao Brasil dos anos 70, 
preparava-se ele para embarcar na 'segunda opção' 
destacada por Touraine: a do intelectual engajado 
no alargamento dos espaços abertos pelas contradi
ções internas do regime autoritário, na esteira da pri
meira crise internacional do petróleo (73/74), que vi
ria a solapar sua única base de legitimidade, o de
sempenho económico nos fugazes anos do "mila
gre'. Foi o período em que FHC se dividiu entre as 
págtnas de semanários como Opinião e Movimento 
e as palestras que acabavam, invariavelmente, se 
transformando em comícios contra a ditadura, como 
o Ciclo de Debates sobre a Cultura Brasileira, no 
Teatro Casa-Grande, em 1975, no Rio de Janeiro. 

"A terceira opção", prossegue Touraine, "não 
foi nem intelectual nem política, mas histórica. A 
maioria dos ateres e pensadores de esquerda, no 
mundo inteiro, tinha permanecido ligada ao modelo 
do pós-guerra, quando o Estado nacional era o prin
cipal agente de uma sociedade comprometida ao 
mesmo tempo com a modernização económica vo
luntarista e com as lutas de classes'. E, mais adian
te: "No Brasil, a grande maioria dos intelectuais ade
riu ao PT, que defendia essa concepção. Ainda mais 
que o PT tinha sido criado por Lufs Inácio Lula da 
Silva, fundador dos sindicatos livres em 1997/78 e 
grande figura democrática, cujo caminho foi, aliás, 
por muito tempo, próximo ao de Fernando Henrique 
Cardoso. Mas coube a este fazer a análise correta: 
era preciso abrir a economia brasileira, mesmo que 
esse trabalho tivesse sido iniciado por Fernando 
Collor, o presidente deposto, e que, para lá chegar, 
fosse necessário paralisar a inflação, como havia' 
acontecido no Chile, na Argentina e na Bolívia. Com· 
preende-se facilmente que muitos daqueles que ti
nham apoiado Fernando Henrique resistissem agora 
à sua aliança com o PFL'. Mas, provoca Touraine, 
como esquecer 'que esse presidente, tão freqüente
mente acusado de ter abandonado a esquerda de 
sua juventude, recebe hoje seu apoio essencial das 
camadas sociais que o Plano Real libertou do pesa
do imposto da inflação indexada, enquanto é nas 
classes média e superior que ela esbarra na hostili· 
dade maior, a ponto de parecer que o principal obs· 
táculo à sua reeleição em 1998 não vem da esquer· 
da, e sim da direita"? 

Assim, Alain Touraine sintetiza as •três opções 
fundamentais' correspondentes 'às três etapas da 
vida de Fernando Henrique Cardoso: a do sociólogo 
da dependência e do desenvolvimento, a do defen
sor da democracia contra o regime autoritário e a do 
ministro e presidente'. Ao aproximar-se do fim de 
seu prólogo, Touraine sublinha aquela que a seu 
ver, constitui o maior obstáculo institucional e cultu
ral à 'profunda reforma do Estado', razão maior do 

mandato para a liderança que o povo brasileiro con
feriu a FHC, na expectativa de ver lançadas as ba
ses da retomada do crescimento com justiça social, 
dando amplo alcance estratégico à vitória sobre o 
monstro inflacionário. Esse obstáculo consiste no 
caráter inorgânico, fragmentário de nosso sistema 
político, refletido na proverbial incapacidade das es
truturas eleitorais e partidárias para transformar rep
resentatividade em efetiva govemabilidade com o 
que, os anseios legítimos da maioria da população 
vêm-se desvirtuados e indefinidamente postergados 
pelo jogo dos lobbies corporativistas e dos interes
ses personalistas. 

Aí reside o cerne das dificuldades, hesitações 
e procrastinações que até o momento têm marcado 
o processo de reformas estruturais da Previdência, 
da Administração Pública e do Sistema Tributário, 
para não mencionar o tímido ritmo das privatizações 
e concessões de serviços públicos. 

Af reside, também, a oportunidade histórica de 
todos nós, congressistas, damos conseqüência ao 
debate da reforma política, ensejado por substancioso 
relatório do senador Sérgio Machado, que propõe me
didas inovadoras, embora polémicas, como o voto dis
trital misto, e as barreiras à infidelidade partidária e à 
proliferação das legendas de aluguel, entre outras. 

De certo, como salienta Touraine, as maiores 
esperanças de modernização do país estão hoje de
positadas na figura de Fernando Henrique que, "por 
sua estatura intelectual, dá aos brasileiros a sensa
ção de poder falar de igual para igual com os chefes 
de Estado mais poderosos. Ele é ouvido porque 
sabe que um país que se abre para a economia 
mundial não se dissolve numa sociedade global, 
mas amplia suas responsabilidades e seus meios de 
transformar a si próprio'. E convenhamos, senhoras 
e senhores senadores, que Touraine está certo quan
do sustenta que 'às vésperas de um novo século, a 
idéia de que o Brasil é um dos mais fortes concorren
tes a uma vaga entre as grandes potências já não é 
mais uma expressão de puro nacionalismo'. 

Sem a menor sombra ae dúvida, esses recur
sos carismáticos de Fernando Henrique Cardoso, in
grediente fundamental do sucesso político em um 
regime presidencialista, representam também ir :Jpor
tante, insumo na construção de uma sociedade a um 
tempo justa, aberta e forte. 

No entanto, a longo prazo, nada disso será su
ficiente para garantir a vitória sobre a exclusão so
cial ou o nosso ingresso no mundo globalizado "pela 
porta da frente', se o Parlamento não tomar a peito 
sua tarefa histórica de dotar a cidadania de mecanis
mos modernos, eficientes e legítimos de repre
sentação de interesses, de agregação de demandas e 
de processamento das mesmas sob a forma de deci-
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sões que benefiCiem amplas maiorias de nosso povo, · Cremos, com esta satisfação que levantamos 
com educação, saúde, segurança e ihfra'€Sfrutura~---~~~para conhecimento de todos, na pertinência do progra-

0 fato de que esse ponto de vista é eloqüente- ma "Chamada Escolar' que ofereceu plenitude de vagas 
mente compartilhado por um pensador da estatura para a população em idade escolar e desejo de apren-
de Alain Touraine, serve de poderoso Tneeritivci in~- · aer. Falamos assim mesmo: desejo de aprender. Para 
lectual e moral a todos quantos aqui no Brasil nos deixar claro que com a 'Chamada Escola', na Paraíba 
batemos pela concretização desse desiderato. estudar era uma questão de querer; não faltavam opor-

Era o que tinha a comunicar, Senhor Presiden- !unidades e vagas; professores e material escolar. 
te. Muito obrigado! Alguns números devem ser chamados para 

O SR- RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB) melhor reflexão: 200 mil novas vagas oferecidas 
- Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Senadores, ano pas- pela rede pública; mais de 2 milhões de livros distri-
sado, em discurso desta tribuna, após compulsar da- buídos; 4 milhões de cadernos e lápis; 3.300 salas 
dos oferecidos por pesquisa realizada sob orienta- de aulas recuperadas; 466 escolas recuperadas e 
ção da Organização das Nações Unidas, fizemos ampliadas, em 155 municípios, dos então 171 exis-
uma análise crítica dos índices de desenvolvimento tentes; e, 8 novas unidades escolares construídas. 
humano que lograram o Brasil, o Nordeste e, em Estes dados nos levam ao entendimento de 
particular a Paraíba. que os resultados que agora são apresentados pelo 

Naquele discurso, ressaltamos que os percalços IBGE, são originários de um trabalho que tinham no 
porque passaram as regiões mais pobres do mundo, -~campo sCJCial uma meta prioritária. Isto tudo sob o 
não foram tão diferentes nas regiões desenvolvidas:- - prisma~ era:· admmistrnÇâo consorciada, numa parceria 
Tanto. assim foi constatado que os analistas, em sua responsável entre os diversos ramos de Governos 
maioria, consideram os anos ao como a década perdi- existentes na federação, e com a tutela embrionária 
da, do ponto de vista do crescimento económico. do Governo do Estado. 

A década perdida! Assim deixamos conhecido, Embora destinado a toda população desejosa 
em nossos anais, o discurso que proferimos naquela de estudar, o programa priorizou a educação de jo-
ocasião. Não sem antes mostrar que algumas inicia- vens, e neste campo teve seus melhores resultados. 
tivas, levadas a efeito até meados da década de 90, Os números do IBGE é que são responsáveis pelas 
objetivando atenuar os anos perdidos, ainda não po- afinmações que apresentamos ao Senado Federal. 
deriam ser aquilatadas para verificar seus efeitos, à Entre 1991 e 1995 a taxa de analfabetismo caiu de 
falta de pesquisa de campo. 30,4% da população, para 17,3%, isto no desempe-

Assumimos a condição de governador da Pa- nho global; analisando o desempenho por área, cons-
raíba em março ·de 1991 e estivemos à frente do latamos que a taxa de analfabetismo rural caiu de 
executivo durante três anos. Como não poderia ser 45,7% para 26,7%, um número de significância didáti-
diferente, estivenmos na condição de síndico de uma ca. Com o mesmo ímpeto caiu de 21,3% para 11,4% a 
massa falida que reclamava mais ousadia e expe- taxa de analfabetismo na área urbana. Quando se 
riência que capacidade. Com os dois olhos no tutu- examina por sexo, observamos que entre os homens a 
ro, sem buscar culpas como soluções, começamos a taxa de analfabetismo caiu de 40,4% para 22,5%, e 
engendrar métodos de trabalho, e programas para entre as mulheres de 20,5% para 12,6%. 
reverter a situação do Estado. Deixamos aqui, Senhor Presidente, nobre pa-

Ao tempo em que cuidava do saneamento fi- res, a mesma impressão que guardei ainda quando 
nanceiro, e vencida a fase de reorganização admi- examinava os números do lndice de Desenvolvimento 
nistrativa e de planejamento, iniciamos a implemen- Humano - IDH - das Nações Unidas: devemos com-
tação de programas de natureza substancial. Estes preender a frieza dos números com uma tentativa de 
que tocam de fonma direta, e com conseqüências nos chamar a atenção para o seu conteúdo didático. 
para o futuro, a realidade social. Muito há que se aprender com as diversas fónmulas 

Uma ar de gratidão, deve ser a marca de nosso apresentadas pelas experiências administrativas, se-
semblante neste momento. Queremos antes de tudo, jam elas em Estados ou Municípios. A Paraíba, mos-
manifestar o desejo de dMdir com a equipe de governo, Ira ao Brasil, uma experiência exitosa, que, modéstia 
especialmente professores e servidores da secretaria da à parte, foi concebida no nosso Governo no período 
educação, dirigida pelo Prof. Sebastião Vieira. e cóm o de 1991 a 1995 concluído por Cícero Lucena, e ainda 
nosso partido -o PMDB- mais esta vitória paraibana sob a orientação do PMDB, seqüenciada pelos Go-

Conferimos que a Fundação IBGE e a Pesqui- vemadores Antônio Mariz e José Maranhão. 
sa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD, Muito obrigado. 
constataram resultados excelentes na Paraíba, refe
rentes a redução da taxa de analfabetismo no perío
do de 1991 a 1995, em alguns casos caindo em até 
cinqüenta por cento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR_ RONALDO CUNHA LIMA EM SEU 
DISCURSO: 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR EM SEU DISCURSO: 

Tabela 2.5-1- População je 15 anos ou mais de idade por situaçáo de alfabetização seMuncc a 
:.;ca!ização do dOmicilio. grupos de Idade e sexo- Paraíba- 1991 e 1995 " 

Sexo e Local1zaçao 
do Dom1c:lio --- Tota1 50 anos 

O!J "':":a.s 

1991 -
Total 1.987.410 360.981 279.416 238.209 352.796 269.197 486.811 

'JM ~lfabí((I~Wl!i 829.226 109 667 84.556 75 . .26.2 124 730 1:26.775 308 236 
--

rexaf.-.nai~f,pe_tismo-% 41.7 30.4 30.3 31.6 35.4 47,1 633 -. . 
-lomer.s 935 607 l78.545 132.768 1 12.903 164 171 123 773 223 447 

~~o Alf<icet.Jzada 438 ii5 72 206 50 749 43730 66 604 52 401 143 095 

·axa Analfabetismo % 46.9 ~ 38.2 38.7 40.6 50.4 64 o 
~ 

t.u!here5 1 051 80J 182.436 146.648 125.306 16S 625 145.424 :63 .364 

. ião Alfabetizada 390.451 37.461 33.607 31.532 58.126 64 374 165 15' 

·axa Analfabetismo% 37,1 20.5 23.1 25,:! 30,8 44,3 62.7 

lrbana 1 317 860 227.029 190.225 166 377 246 C:17 177.422 310 2c:!C 

lãv Alfabet~i!dS 425.471 48.40~ 40 571 37.126 63 693 65.520 170 ~57 

axa AnaJfatietJsmo % 32.3 21,3 21.3 22,3 25.8 36.9 54.B 

.ural 669.550 133.952 89 191 71 6:l2 106 279 91.775 176 e:z t 

ão Alfat;etJzada 403 755 61.265 43 985 38 134 &1-.037 61.255 138 079 

axa "-nallabetlsrno % 60.3 45,7 -7 
49,3 53.1 57,4 66.7 78.2 

~- ' 
199!5 

otal 2.203.301 352.171 274.392 256.302 410.222 305.614 604.500 

~~o :"'f~~~~ ~d~ . ;;_ 709226 60.799 61.888 62.426 95.303 106.252 322.558 

axa Anaifapellj!cno .0/ó :32.2 17,3 22.6 24.4 23.2 34 8 53.4 
'" •• ' j -::'!mens 1.024 15C 165.410 141.306 117.749 186.204 146 236 267 243 

ao Alfabet1zada 383.365 37.246 46.553 38 335 54 218 58605 fd5 "-08 

·lxa Analfabetismo% 37 4 22,5 32,9 32.6 29.1 40! 55.5 

ulheres , 179 151 - 166.761 133 086 138 553 224 0~8 15~ 375 337 35~ 

!o Alf.;~beuzada 325.861 23.553 15.335 24 091 41 085 47Ji47 .. 1; 4 '50 

txa Analfab~ti5)iio% 27.6 12.6 11.5 17.4 18 3 29 g -~Pi 

biôinôl 1.488 583 216.885 17r.i.3G2 182.911 3D5.eo~ 21, .9Q() 394 867 

!o Alfab!?tJZaoa 37~ 32' 24 545 27 .?32 30 !0-53 53 ~32 .e.-;::- 4 :;- .. ::- ... _... -· 
xa .ll,nalfaOeltsmo % 24.9 - .11,4_ _1_5.8 ______ .16.8 17.4 25 8 45 5 

·r ai 714 718 135 266 96.040 73.391 104 614 93 654 209 733 

.c AlfaOettzada 337 905 36 154 33.956 31.763 42.171 51.484 142 377 

xa Ao3Jfabetlsmc % 47.3 
L' 

28 7 • .;o_- 34.6 43.3 40 3 55 D 67 '3 

11€' IBGE -Censo Demograf•co 1991 
PNAD 1995 



398 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. rativo que preféitos,\iereàdóres Enooas as IK:ieraiiçaS cc-
Presidente, Sr.as e Sr.s Senadores, a principal liga- munitárias dos municípios a serem benefiCiados pela ro-
ção rodoviária de Goiás com 0 Norte e 0 Sul do devia, incluindo os do Triãngulo Mineiro, organizem movi· 
País, a BR-153, será beneficiada com um programa mentes de pressão para sensibilizar o Governo. 
de obras de recuperação que deverá ter início no Nos meus longos anos de atividade política, 

. . . . • . . • . aprendi que é assim que as coisas acontecem neste 
prox1mo mes de_ Julho. Co~ um_ trans1to_ d1ano de cer- País. Os representantes no Congresso não podem 
ca de ~O mil ve1culos na dtreçao de Sao Paulo e de _ prescindir do apoio de todas as correntes de opinião 
Tocantins, essa rodovia já é uma das mais movi:-~~--para~fortafecerE!aaralento às-suas ações junto aos 
mentadas da malha rodoviária brasileira, suportando poderes públicos de Brasília. E é nesse sentido que 
diariamente uma carga pesada de seis a sete mil dirijo um novo apelo aos amigos e companheiros do 
carretas e caminhões. O trecho mais importante, li- meu Estado de MG e do TO para que se associem nes-
gando Goiânia a ltumbiara, na divisa com Minas Ge- ta empreitada de grande alcance para o desenvolvimen-
rais, cobre a região onde os índices de crescimento to do Triâng~lo "'!!neiro, de Goiás, do _Ce~e e do 
são os mais expressivos de todo 0 Cernro-Oeste, fato Norte do Pats. Não quero ~~ter a InJUStiça de _afirmar 
que justifica as preocupações do DNER com as obras que as ob~s de restauraça? ja programadas _serao ape-

- . . nas um paliativo. Elas stgnificarn um passo trnportante, 
que serao reahza?a~ •• com ~u~~ do Banco Mund1al. der!lro da preocupação maior de agilizar 0 escoamerno 

Embora pnontana~ e mad1avets, essas obras da produção crescente do Cernro-Oeste. 
~penas reduzem ~ gravtdade dos nosso~ problemas o que ternos hoje é uma situação ainda mais 
tm~1atos, que sao os longos congestionamentos, agravada no trecho ernre Hidrolândia e Piracanjuba. 
actdentes _graves, as perdas de cargas perecívei~ e Nos fins de semana e nos feriados prolongados, 0 rnovi-
o_encarectmento dos custos de ~ransportes na d1re- mento turístico na direção de Caldas Novas aumerna 
çao do porto de S~ntos e dos pa1s7s do Merco~ul. A aos milhares os veículos que circulam na pista única, 
grande obra que e sonh~da po!' gotanos, t~can!men- multiplicando 0 número de acidernes e aumentando os 
ses e matogrossenses e o projeto de duphcaçao do ngestíon' ament .. - ti · d' út' • 
trech · · 1 · f r - . 'd co os, que Ja sao ro netros nos taS ets. 

o _pnnetpa , q~e va1 ~aran tr. a 1gaçao ~pi a Só com a construção da nova pista teremos uma sofu-
COf!l Sao Paulo. A tnst_?laçao da ptsta dupla vat per- ção definitiva para um trânsito cada vez mais caótico. 
m1t1r que s~. sa1a de Sao Paulo de manha para che- Creio que sou assistido por todas as razões, 
gar em Gotas antes do almoço. quando reivindico --um grande e --organizado movi-

Senhoras e Senhores Senadores, esse é .um mento de pressão junto à Presidência da República, 
projeto fundamental para a complementação da in- ao Ministério dos Transportes e às áreas econômi-
fra-estrutura de transportes do Centro-Oeste. Um cas do Governo. Quem luta mais, pode mais, e isso 
longo e penoso processo de luta política já assegu- faz parte das regras democráticas, onde as ações 
rou resultados compensadores no curso dos últimos dos governantes são decorrência direta do peso da 
anos. Conseguimos, graças a um grande esforço 50_ vontade popular. O próprio Presidente, de quem ouvi 
lidário e integrado de nossas bancadas no Congres- numa audiência pessoal o desejo de viabilizar esse 

grande projeto, precisa sentir o peso de nossa unanimi-
so, a duplicação do eixo Goiãnia-Anápolis, a instala- dade regional corno suporte político. Governador, sena-
ção do poliduto São Paulo-Brasília, correções par- dores, deputados, prefeitos, vereadores, líderes empre-
ciais importantes no corredor ferroviário Centro-lés- sariais e comunitãiios e lorrriadOres de- opiniãO devem 
te e recursos orçamentários para a próxima duplica- unir-se de todas as formas para chegar à vitória final. 
ção rodoviária entre Brasília e Anápolis. São efeitos É o que tinha a dizer, Sr. Presiderne. Muito obri-
indesmentíveis de um trabalho politico conjunto que gado. 
é feito acima de interesses partidários. O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB - SC) -

Agora, estamos vendo e apoiando a luta pes- Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Senadores, recentemente, em 
soai do Senador Onofre Quinan para garantir a im- atendimento às mais expressivas lideranças capixabas do 
plantação do Porto Seco em Anápolis, onde vai fun- setor, formulei pedido ao Senhor Ministro de Estado da ln-
cionar uma Zona de Livre Comércio para atrair in- dústria, do Comércio e do Turismo no sentido de que estu-
dústrias e ampliar as receitas de exportações do dasse a possibilidade de ampliação do prazo para liquida-
nosso Estado. O esforço do nosso companheiro é ção dos compromissos dos cafeicuttores relacionados 
mais L ·notivo forte para transformar a duplicação com a linha de crédito instituída pelo Voto n• 141, de 31 de 
entre Gvoânia e São Paulo como o principal projeto julho de 1996, do Conselho Monetário Nacional, e alertei 
da região neste final de século. Temos o compromis- sobre a inconveniência da realização do leilão de 325 mil 
so pessoal do Presidente Femando_H_enriqu_e_Cardo- _ --sacas de café-coniilOil. ___ -------- - --- -
so de garantir a cord- ·~ão do projeto de engenb<i!ia__ ____ O_Ministério da Indústria, do Comércio e ao I u-
ainda este ano. Mas VOhC d insistir desta trib_una:__é impe- rismo, através da Secretaria o e Prooufos-deBãse; 
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em função da situação de mercado do café conillon, 
que vem sofrendo baixas cotações se comparadas ao 
custo de produção, acordou com o Banco do Brasil um 
"prazo de espera" de 30 dias, dispensando a cobrança 
de encargos por inadimplemenlo. Contudo, o leilão se 
efetivou, no último dia 4-4-97, com cotação inicial de 
R$60,00/SC, enquanto o mercado estava praticando 
preço de R$98,00 (noventa e oito reais). 

Segundo informações obtidas junto ao DENAC 
-Departamento Nacional do Café-, o café leiloado 
era "ponta de estoque", com uso exclusivo pela in
dústria do solúvel e impróprio - face ao alegado nú
mero de defeitos - ao mercado. O procedimento foi 
justificado, ainda, como uma ação de macropolítica, 
jã que o preço do solúvel, no mercado internacional, 
estava sendo praticado em nível inferior ao do mer
cado brasileiro, inviabilizando a venda do produto 
nacional no leste europeu. 

Em passado recente já foi realizado um outro lei
lão, com um lote exclusivo para arrematação e, a 
exemplo deste, por preço baixo (R$81 ,00) do que es
tava sendo praticado pelo mercado - Bolsa de Lon
dres (U$$109,00). Esta solução dada para os solúveis 
inlerferiu profundamente nos preços do café conillon, 
estando sendo pago hoje ao produtor R$98,00. 

Assim, repudiamos veementemente a realiza
ção deste novo leilão, que certamente, conforme o 
anterior, reduzirá o preço, frustando a expectativa 
dos produtores neste início de safra. 

É preciso definir e perseguir objetivos. Precisamos 
ter planejamento, com vistas a afastar a improvisação e 
também ter políticas não imediatistas a fim de que não 
se proteja o industrial em detrimento do produtor. 

Estamos habituados a repetir com freqüência 
que o perigo vem de fora, da concorrência externa. 
Precisamos lembrar que as soluções vêm de dentro, 
de nossos próprios atos, decisões e políticas. 

O Espírito Santo tem uma modema e mais eficien
te infra-estrutura de transporte portuário. Portanlo, é fun
damental que se aproveite plenamente essa logística. 

As potencialidades de crescimento do Estado, 
que se vislumbram, principalmente, com o processo 
irreversível da abertura da economia brasileira, colo
cam-nos no Espírito Santo numa posição peculiar, 
com vantagens comparativas interessantes, já que 
somos porta de entrada e porta de saída de articula
ções da economia brasileira com o exterior. 

Finalizando, temos que encontrar novas formas 
e novas medidas públicas e privadas que visem esti
mular o crescimento do setor primário no Estado do 
Espírito Santo, que vem decrescendo sua participa
ção no seu PIB - passando de 22% em 8-9-90 para 
11%em1995. 

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

Os Srs. Senadores José lgnácio Ferreira e José 

Bianco enviaram à Mesa proposições, cuja tramitação, 
de acordo com o disposto no ar!. 235, III, a, 3, do Regi· 
menta Interno, deve ter início na Hora do Expediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guintes matéria: 

ORDEM DO DIA 
~1 ------- -- -------

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 94, DE 1996 

(Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n° 199, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n° 243, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1996 (n° 
1.325/95, na Casa de origem), que institui a Lei de 
Proteção de Cultivares e dá outras providências. 

{Tendo parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos, a ser lido, e dependendo de parecer da 
Comissão de Educação, a ser proferido em Plenário) 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 199, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos 
termoS do-~equerimentO n° 243, de 1997) 

(Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado nº 199, de 1995, de au
toria do Senador Odacir Soares, que instiitui o direito 
de proteção de cultivares e dá outras providências. 

{Tendo parecer da Comissã0 -!e Assuntos Eco
nómicos, a ser lido, e depen::;ando de parecer da 
Comissão de Educação, a ser proferido em Plenário) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°106, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n° 244, de 1997- ar!. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara n2 106, de 1996 (n2 

622195, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n• 6.404, de "15 de dezembro de 1976, que 
dispõe sobre as soci·~ades por ações e da Lei n° 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre 
o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão 
de Valores Mobiliários. 

{Tendo parecer da Cümissão de Assuntos Eco
nómicos, a ser lido, e dependendo de parecer da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a 
ser proferido em Plenário) 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N2 1, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição 

n•s 4, 11,20 e 65, de 1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 1, de 1995, cie autoria do 
Senador Esperidião Amin e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao art. 62 da Constitui
ção Federal, tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, da Comissão Especial 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1-
Pien, da Comissão Especial), Relator: Senador José 
Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 1, de 1995, nos termos da Emenda n• 2-CCJ 
(substitutiva) que oferece, pela prejudicialidade das 
Propostas de Emenda à Constituição nº 4, 11, 20 e 65, 
de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda n° 
1-Pien, da Comissão Especial, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson Pé
res, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, Ade
mir Andrade, e com votos em separado, dos Senado
res Lúcio Alcântara e Jose Eduardo Outra. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição 

n°s 1, 11, 20 e 65, de 1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 4, de 1995, de autoria do 
Senador Ney Suassuna e outros senhores Senado
res, que acrescenta parágrafo ao art. 62 da Consti
tuição Federal, tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

- sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 

da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 11' 20 e-65: de -f995, que tramitam em con- -
junto, e da Emenda n° 1-Pien, da Comissão Espe
cial; e pela aprollação da Proposta- de Emenda à 
Constituição n• 1, de 1995, nos termos da Emenda 
n° 2-CCJ (substitutiVa) que oferece, vencidos os Se
nadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, 
Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos 
Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os Se
nadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 

_-_6-
PROPOSTA DE EMENDA 

-::À coNsTiTuiÇÃo Nº-11~DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as 
Prop-ostas de Emenda à Constituição 

n°s1, 4, 20 e 65, de 1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 11, de 1995, de autoria do 
Senador Epitácio Cafeteira e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 62 da Constituição Federal, tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, daComissão Especial, 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n• 1-Pien (substitutiva); 

-sob n• 66, de 1997, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda nº 1-Pien, da 
Comissão Especial), pela prejudicialidade da matéria, 
das Propostas de Emenda à Constituição nº 4, 20 e 65, 
de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda nº 1-
Pien, da Comissão Especial; e pela aprovação da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 1, de 1995, nos ter
mos da Emenda n2 2-CCJ (substitutiVa) que oferece, 
vencidos os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio 
Ferreira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio 
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os 
Senadores Lúcio Atcãntara e José Eduardo Outra 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 

-7-
- EROEOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N2 20, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição 

n•s 1, 4, 11 e 65, de 1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 20, de 1995, de autoria do 
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Senador Roberto Requião e outros senhores Sena- Ademir Andrade, e em separado, os Senad9r?S Lú-
dores, que dá nova redação ao art. 62_ dª C()n~itlli-_-=_= cio Alcântara e JOsé Eduardo Outra. -
ção Federal, tendo (Dependendo de parecer --da Comissão de 

Pareceres Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 
-proferido em Plenário, da Comissão Especial, _ 9 _ 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador PROPOSTA DE EMENDA 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da __ À CONSTITUIÇÃO N• 7, DE 1997 
Emenda n• 1-Pien (substitutiva); 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição 

n•s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995) 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1-
Plen, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui- Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de 
ção n° 4, 11 e 65, de 1995, que tramitam em conjun- Emenda à Constituição n• 7, de 1997, de autoria do 
to, e da Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial, e Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores, 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui- que institui os Atas Normativos Transitórios em 

substituição às Medidas Provisórias. 
ção n~ 1,_ de 1995, nos termos d:"' Emenda n"2-CCJ (Dependendo de parecer da Comissãó de 
(substitutlva) que oferece, venc1dos os Senadores Constituição Justiça e Cidadania) 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson ' 
Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Canos-Valadáres; ---- _______ -- --=-to-
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lú- PROPOST~ DE EMENDA 
cio Alcântara e José Eduardo Outra. À CONSTITUIÇAO N° 64, DE 1995 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 

-a
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N° 65, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição 

n2 1, 4, 11 e 20, de 1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 65, de 1995, de iniciativa do 
Senador Nabor Júnior e outros senhores Senadores, 
que altera dispositivos da Constituição Federal, tendo 

Pareceres 

- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 
criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n21-Pien (substitutiva); ·- --

- sob n° 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda nl! 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 4, 11 e 20, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial; e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 1, de 1995, nos termos da Emenda n° 2-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Canos Valadares, 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 64, 
de 1995, de iniciativa do Senador Osmar Dias e ou
tros senhores Senadores, que dá nova redação ao 
inciso XXIX do arl 7º e revoga o art. 233 da Consti
tuição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n2 542, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, ven
cidos os Senadores José Eduardo Outra, Pedro Si
mon e Antônio Canos Valadares. 

O SR_ PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Está encerrada a sessão. 

- (LevanfiFse iHessão âs 18h22min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
-ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

9-4-97 
Quarta-feira 

10h - Seminário de Reforma Agrária, Desenvolvi
mento e Cidadania 

·~~-~---= -- -- ----=--~ 

Palácio do ltamaraty 

11 h - Sessão Solene do Congresso Nacional em 
homenagem à memória do ex-Ministro Mário 
Henrique Simonsen 

15h30min- Sessão Deliberativa Ordinária do Sena-
do Federal -- - - --
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Ata da 36ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 10 de abril de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 

Carlos Patrocínio e Lúdio Coelho 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezenra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta- Gilvam Borges- Humberto Lucena- I ris Rezen
de- Jader Barbalho -Jefferson Peres - João Fran
ça -João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinhei
ro - Josaphat Marinho - José Agripino -José Alves 
- José Bianco - José Eduardo - José Edtt&rdo Ou
tra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Samey - José Senra - Júlio 
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar 
Ouintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio 
Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Mariuce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar 
Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina As
sumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
berto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ro
naldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Ma
chado - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
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 

PARECER N" 118, DE 1997 

Da Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n' 86, de 1996. (n' /.536/96, na 
Casa de origem) que '"altera o parágrafo primeiro do art. 
39 da Lei n' 8.935. de /8 de novembro de /994, que 
regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo 
sobre sen:iços notariais e de registro". 

RELATOR : Senador RAMEZ TEBET 

I -RELA TÓRIO 

Trata~se de Projeto de Lei aprovado pe!a Câmara dos 
Deputados. de autona do 1lustre Deputado Magno Bacelar. que, ··altera o § I" 
do art. 39 da Ler n11 8.935. que regulamenta o art. ::36 da Constuurçào. 
d!spondo sobre servzços notar lOIS e de regrstro · 

Esta proposição altera a redação do mencionado dispositivo 
para detlmr ~ue a aposentadona tacultauva ou por mvalidez conferida aos 
notànos e regtsrradores dar~se-a ''nos termos da !egrslação a que s~ refer~ o 
art. 201 da Con.slltwção Federal. permanecendo mapbcável a aposentadona 
-:ompulsória por lmplemenzo de Idade ··. 

Conforme argumenta o Deputado Magno Bacelar, autor do 
projeto, na justificação. ·"o art. 236 da Con.stllurção Federal vrgente 
determma. de forma mequivoca. que as atrvrdades nolarrazs e de registro s(lo 
e.xercrdJS em caráter prrvado. embora por delegação do poder público. ·· 
Seguindo esta linha de ractocinio. conclui o emmenre p~ament;ar que cs 
notàrios e reglStradores. ao exercer as suas funções em carater pnvado, não 
seriam servidores pUblicas. Ponanto. se lhes devena aplicar a legislação 
preV1denc1ária federal pertmente aos trabalhadores regtdos pela Consolidaçãc 
das Le1s do Trabalho. qual seJa, aquele defm.ido no an. 201 da Lei Magna_ 

Em que pesem as disposições consntuclona~s sobre a 
marena. permanecem algumas mcenezas. as qu.a1s senam eliminadas pela 
:!.provação desta propos1çdo. Ou. nas palavras do cmmentc Deputado Magno 
Bacelar: ··Para de(imr clarameme a questão e. uma ~·e: mars. caraclerr::ar 
~amo prrvada uma atrwdade usszm consagrada na consmuu;ão. torna~se 
necessârro explrcar, no texto da le1. que as normas da iegrslação 
prevldenclâna federal são as mesmas de rodos os trabalhadores da rnicratrva 
prrvada. ou se;a. as da legtslação refenda no art. 101 do te.xto conslducronal, 
concernente ao regrme geral da prtNtdêncta soc1al'" 

O proJeto fot aprovado pela Câmara dos Deputados e. nos 
termos constitucionais e regunentaiS. vem ao exa.."ll.e do Senado Federal. 
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Nesta c~mlt)s.lo. niio foram ot'ercctdas emcnct.JS ao pro_1eto. 
no prazo regtmental 

E o relatono 

II- VOTO 

A propos1ção em comento cootempla os requtsttos 
constuuc•oruus pentnemes a sua adnuss1btlidade. pos:o que se trata de matina 
da competêncta legtslauva da Umão. de ab1bUIÇào do Congresso Nactonal. 
Nada 1!3 reparos a fazer. nesra propostçào, seja quanto a sua adequação ao 
ordenamento JUnd1co. seJa qua.mo a sua tecruca legtslauva 

Quanto ao menta. constderamos esta tntCJattva pertL'lente e 
consentânea com os tnteresses da categona profl5stonal CUJa <Utvtdade e 
regulada pela Let n11 8.935. de 18 de novembro de 1994. Os servtyos not.anais 
e de regtstto, confonne a dtcr;áo da menctonada nonna legal, "são os de 
orgam:ação recmca e admmJStrauva destinados a garanar a publicuiade 
auteniJcJdade, segurança~ eficócza dos atosjuricilcos . .. (an. I") 

O servtço notanaJ é exercido pelo notaria. ou tabelião. e o 
de regLStro pelo ofictal de regtstro ou registrador, que são ·'profisszonars do 
dzreuo. dotados de fé pUblica. a quem é delegado o e:xercic10 da atNzdadr 
nolllrta! ou de regutro "(art. 3°). Nos termos da Lei n° 8.935, a delegação par 
o exerdcto da attvidade notanal e de regJ.Stto depende. entre outros requlSit< 
de uhabllttação em concurso pUbhco de provas e tilulos, da comprovação 
nacJOnabdade brasJ!em;. ~.:apaCJJadc f.'ll'tl. quuação de obngaçõe.s e/euorats 
e rluluares. dtp!oma de bacltarel em drreuo ver~ficação de conduta condrgna 
para o exerctcro da profissão. { Art. 14. caput e mdsos I. li. III. IV. V e VI). 

A marena que ora se discute. regulada pelo art. 39 da Let 
8.935. I! a extmção da detegaçào e conseqUente aposemadona do notârio e do 
regtstrador. Constdera o seu tlustre autor que ha wna lacuna legal a qual vem 
gerando incenezas quanto ao regime pre'o•tdenciario dos nocârios e 
regtst:radores e. notadamente. quanto a obrigatoriedade da. aposentadona aos 
se1enta anos de idade. o que ocorrena caso_ taas profisstonatS fossem 
enquadrados no reglille prev1denctâno especial dos servtdores pUblicos, o que 
não ocorn:. 

Este proJeto de let se propõe a sanar esta lacuna 
eliminando as mcertezas que têm levado os trtbunaas a tornar deciSões 
contrachtônas com reia.ção a esta mar.eria. Régts de Oliveira, enunente 
Deputado e junsta com reconhectda especia!ízaçào em direito administrativo. 
ao relatar este projeto na Câmara dos Deputados, mencionou acórdão do 
Supenor Tribunal de Justiça, (ROMS n"787, Relator o MiniStro Démocrito 
Reinaldo) no qual afuma--se que ·~apesar de os serviços norarrais serem 
exercrdos em carirter priVado. aplicam-se-lhes algumas normas atrnemes aos 
servrdores ptiblrcos, ati a r~ulamtntação do pr~cl!ito constitucional (art. 
236)" (grifo nosso). Entende, assim, o Superior Tribunal de Justiça. a 
legitimidade constitucional da regulamentação do art. 236 da Constituição 
Federal na forma como dispõe o presente proJeto de lei. 

E pactfico que, no regime constitucional antenor. 
especta!rnente no:>s termos da Emenda Constítuctonal n" 7, de 1977, o Poder 
Judiciário compreendaa que a aposectadoria compulsóna anngta os notários e 
registradores. Essa era a preciSa definição do an. 206 da Carta de 1969. que 
estatuía a .. oficrali=ação das serv~nnas de foro ;ud1cral e extra;udtcral. 
medzante a remuneração dos seus servrdores e.:xclu.Sfvamente pelos servrdores 
públtcos". 

Na ordem constitucional vigente desde 5 de ourubro de 
1988, entretanto. faz-se wna clara dtstinç.ão entre as serventias de foro judicial 
e as servenuas de foro extrajudicial. Aquelas foram estatizadas. conforme 
determmação expressa no Ato das Oisposações Consucucionats Transilo_nas. 
verbrs: 

"An 3/ Serão estatz=adas as sen·emras de foro Judtcza 
ass1m definuias em fet, respeuados os dtrertos dos aluats titulares", 

['~~~ Jl.' \lUir:J !lJO:UfJ.."?;l o <.:11h.'ndlnll.!tll0 Jo k"gtSJador 
~onstttutntt: '-l_uanto as s .. :n:cnnas Jt: !oro c'tr.llUdtcta.l t )hsef\'c-se o que est.atut 

0 an ~]{l. que consta do l'itulo JX da l .ma. 1ntztulado ·oas D1spostçõcs 
l'\lnsutucton;..tb Gcr:m;··. núhrs 

.. .frt ]36. Us sen·rços notanars e de registro são 
exercrdos em cartiter pr!\·ado. por dele~ação do Poaer Publtco ·· 

Temos. portanto. fundada na Cana Consuructonal. a 
legitimadade para esta propoSIÇão. que se harmomza com o ord~enlo 
jundico vagente e esta vazada em termos adequados. razões petas quaiS nos 
pronunctarnos .pela sua consuructonaltdade. JundJcJdade, ade~uada té~ca 
te~;mlauva e opmamos. quanto ao mente. pela aprovação do ProJeto de Let da 
Ckara n" Sf-. de !99t. 

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997. _ 
Bernardo Cabral _ Presidente, Ramez Tebet _ Relator, 
Roberto Freire (vencido), José Bianco Esperidião Amin, 
Antônio C. Valadares (vencido), Pedro Simon, Íris Rezende, 
Jefferson Peres (abstenção), Lúcio Alcântara, Regina 

-Assumpção, Romeu Tuma, Epitácío Cafeteira. 

\'i) I t) l \1 -.,!' 1'.\IL\J>ÚrD<) Sf .'!AD~ )I~ J1 }-..,!· .. Dt ,,.\RC< l Dl I" RA '·U 
PR( ),IET() DI.:. I.F! OA C.·\!\.f.-\1~ .. \ :'-.'' S6 DE I'Nt, 

\) ~lllSirC Jt!putado C: ~-.:-membrn ..1\l ":~:I;JOO rederal 'V1a~'110 
aarcl!lilr. Drooóe Jlter:u o ~ I'' do an ~q l!~ Lo:!! P' :, 9:;5 de IS de 
110vembr0 de . l 1.:)94. para e-.:o!Jcatar cmc a apo<>entadüna faculram·a ou por 
tnvaltdez de notano 0u ofic1al de regtstro rege-se pelo reg1me de 
pre\'lden~.-1.1 preV1:>to no an 201 da Cvnsmuu;:io Federal e, amda. que sena 

--ala-pOC:s.\er a-- 3poSelltàâOrlã ·c-oino-tilsOfiã- põf-ltil.PlCiTu~-nto-l.le -~aãde. Como 
SOl acontecer com o:; servtdores publicas. nos termos do art -lO. mcaso !L 
Ja Consn1u1çào da Reoubhc2 

Podenamos. com a dev1da \·c!ma. discorrer ~bre a 
mconsmHctonahdade da proposição. a pamr de ar~umentacão constnuda 
por labor mterpretattvo do te:'l.ta consmuc!onai !ai tarefa. entrerant<" ~de 
todo desp!CH:nda 

Com efeito, o Supremo Tnbunal Federal. em diversas dectsões 
prolatadas após o advento .jo Estaruto Poli11co de ourubro de 1988, já tem 
mamfestado o entendimento de que os agentes aue atuam em serven11as 
exrraTud!clats - notana1s e de regtslrv -- aualtficam-se como servidores 
púb!a~os n· g RE-14 1.'~47'/SP. DJ i o 04 91 .. AD!MC-5i5/PI. OJ 01 .07.94. 
AD!MC-10-l71AL1 

Defimuvo. porem. e o enrendnnento esoectfico quanto <!O tema da 
aposenradona dos notanos e oticmts. de reg1srro. :;obre o qual. nss.un tem 
decJdtdo o STF 

"E.liE.VTA: Aposentadoria dos tim/ares das senoentins de uotas 
e registras. ..tpficnção a eles da •tpnsemadoria ,·ompufsôria 
prel-•ista 110 nrt. 40, l/, da Coustituicão Federal 
~ Há pouco, o Pfew:irio desta Corre. por maiorra de votos, ao 
julgar 0 RE 178.236. ularor o Sr . .llini!iirO Octm•io Gaflotti. 
decidiu que os titulares das senoeftlias de notas e registras estão 

-sujeitos à aposentadoria compulsôrin pr~ista no art. 40, II da 
- Constituição Federal. Entendeu a maiorta deste Tribunal. ~m 
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sintese. que o sentido do arL ~J6 da Carta Jfagna foi o de 
tolher, sem mesmo reverter, a oftciali:.ação dos cartórios de 
liOtaJ. e re!?istros. l:!m comraue com a estati:.ação estabelecida 
paru as servenrws do foro judicial pelo urt. J/ do ADCT: 
ademars, pelas caractertsttcas dl!sses serviços liuclusive pelo 
nn:,:tttttl'lrf0 f'OT <'lfUIÚIIIIt'lrW\ ltlU' \,i,J fcl.\"11\l (' {1<'/11\ ('\'1!!/}IIC~U.\ 
;,•iuu pt•lo art, :Jt, clu < -,rrta llm;na lrnHm. u t..'OIIcl!r<;O p11hlrco 
.te prm·n\ e fttu!O.\ para prowmenw t' o ''O.'ll'IJrSO tle remor;â!!J. 

1n tuulare\ ch'.\HJ\ H'l'l".'llflll"i .HÍO \t'rl'!don'.\ publtcv.\ ••m wmuio 
(lmplo. tlflltcttullo~\e-/11('\' o pn•n•tw t IJIJWtlUt'Wrwl n•ltlfll'tJ tt 

rtpO.\t'Uiatlorw t"tJm[ml:::.tJrrll th>tenmrutda pelo ntudo ttrt. 40. li. 
da < mnmm~·tio h•th•rai. 
. Oe.Htt til'ClSiw mio tlit•er:,:t• tJ t~cordáo rt'crlrrulo. 
Recurso r:.\Hnordiuarin ,·onlu~·ldO pela terra .. c" do lii(ISO lll 
do 4trt /0'! da Ccmstitui(tio. mm, niio prtJt•tdn 1RE-IRCJ736lSP, 
rr?iator lfitústro ltoretrll ~lt·t•s. Jul~tmtt!ltW t'm 26 tU 96. 1• 
Turma, t'otnção ruuiuimt:. DJ ::.-.09. IJó). 

renho a presente propostç.:io pçnan10. ~m lace da recente dectsâo 
da Suprema l_'one. por otCnstva a (\;n,;mmcat~ ~ nesse ;;.enudo 
dtvcn;mao J\l Jlnbre rebtnr 1Ctt!'thh.J D<..'r HH.Oit::\I!Ht...:K'nnl 

,.-?r:,~ 
Sonador JOõ;E EDUARDO DCTRA 

LEGISLAÇA-0 CITADA 

!..E! N° S-935, OE ~8 DE NOVEMBRO OE 199~ 

~<'<;ur~mf'nrJ> o .ltr :'J6 dor Consmu":;.;ro F..o<!!r;ll, 
;;t•SPOn4o 'QI)t(' S('f\I><.'CI.S nCIIII".J'S f'CC ~!S/t<:! 

O PRESIDENTE DA RE'P!JBt.rCA 

i';u;o sort:Jf'r Qtlf' n Conqrf'sso Nac1on;u dccrf't.õlo f'f'U sai'ICIOI'IO a s~Qum!C! 1e1 

TITULO: 

Dos Servrccs rvorana•s e ae Rer::usrros 

CAPITULO/ 

Natureza P. i=rns 

'-rt 1" ~e-rv11::os notanars e de r<"g•stro são ns oe erqanrzacio IC!Cnl('il e ~:ímrnrstrz•ova <II!'Sttl"'ados 
a garantor a ccbltcld<~de aUlentlc!Oaoe. s~guranca e errcaclil oos ates IUIJOtc:OS 

Art. 2" (V r. ladO I 

Art. 3° Notano ou t::Oelião e ()licra! de H'(lrstro ou.reqrstrador :;.ão orofl!õsrona~ dz ,:~ .. ~"to 
do!ados dele publtC<I a ouem C! OC!Ieqado o e~ercrcro era at'llldaoe I'IOI2rtal e de reqrstro 

Art. 4." Os SC!fVICOS oo1anars e oe regrnuo s~rll,:, t~res•aoos de modc f!f•ç,en1C! e zaf!ouad~ f!m 
eiras e horarJCS estabelecidos pelo turzo comoereme. atC!Modas as pecuhaodades locars em local de 
facrl acesso ao put:Jtrco e CJue olereca seçuranç.a para o a.ourvamento de! livros e aocumentos 

§ !" O servtco de reqrsrro c!Vll das pes:;oas naturars sera Ptl"staoo tarnbem nos s.abados 
dommços e IC!rrados pelo srstema ae planrao 

~ 2" O atendtmC!nto ao cubl•co ser a no mrrwmo oe sr:-rs horas clra.,as 

CAPITULO !I 

Dos Noranos e k11::;rsrrauor~;-s 

SEÇAo: 

Dos Titulare-s 

Art. s• Os mularesoe se1rvcos notarrar:; e de! r('orsl~o S<lo os 

I · labe!r;les a e notas 

11 • labelr!es C! ofte~a•s de le<:l•stro de contraros ma<~flmos 

"I· •abelr~es de crolesro c: e t.:ulo$ 

v. cfic1ars de regrstro de trlu!os e documeotos e CM'i da'i. pes.sCJas JUrrélcas 

VI . cftctars de regrs.11o ~das pessoas oatt~lars e ce mterorc:Oes e rutelas 

VIl • oflera<s de reqrstro de arstrrburcáo 

SECÃO 11 

Das Atnbu/CÕes e Competêncws aos Notaoos 

Art. 6" Aos ootalrOS comceiC! 

1 .formiluzat tU<tdiCamente a vonraoe'Cl<!S oartes 

·r 1ntervrr nos (!los e 'lPOOClCS 1undrcos a (ltJe i'IS oa<1es de,.am OIJ querram dar forma legal ou 
,Juler>t•cKJadl.' .l~·ronzanao ii lt'dacão ou lt"d>qrndo os ,,~st/Umeotos zdeauados con:!!ervando os 
clf!Q•nilrs e e•oea•r.ao coaras (rdedrqnas ce seu conteuoo 

lU , aute'ltrCilf l.l!OS 

Art. 7" Ao'i. rzo.erráes ae ootas compete com e~cluSMdade 

1 . lavrar eSCIJiuliiS e procurações pu0/IC3S 

•t lavrar testamC!I'IICIS oubhcos e ap1ovar os cerrados 

t!l· lõivtar aras notanars 

•V- reçontlC!cer rrrmas 

v . autenbcar coocas 

Paragrafo u"'co !: lacurtado aos tat:Jelrl\es de! notas reatrzar Iodas as çestóes e drlrç~~eta;s 
r"écessanas ou ::t:~nvenrentes ;~o pteo;~ro aos atos notamns reocere'ldO o (lue couoer s~m onus 
ma•ore-s que- os emcrumenlos dev>dos pelo ato 

____ Art. s• E !rvre a escolha do tabellio de o01as. qualquer oue seJa o dom~etho das pan6 ou o 
IUÇJ<H de sttuacao oos ben~ ObJeloQo-03.to ou neçtoc>O 

Art. 9• o taOel•aO oe ootas n;\o podera Of;J!Iça/ atas de seu ofiCIO lera do MuniCIPJO para o aual 

recebeu deleoacão 

Art. 1C Aos tal:lt't.àes e ~;~frcta.s de reg~ro de cootratos marramos comoete· 

: . ll:!Vfaf os atoS C<lnllalos e 11'1s1rumeotos relattvos a transacOes de embarcações a C<tJe as 
oartesdevam ou aue11am dar forma iegal de escntur.a put:Jirca 

11 - regtSfTar os ctocumentos da me-sma natureza 

111 • reconhecer filmas em ctoc~~enlos destinados a lins Q'e ctrreno marlllmo 

IV. e~~~r t•asladcs e CC!r!odões 

Art. 11 Aos taoelrâes de protesto de titulo comtll!te- pnvawameote 

protocotil.r de rmeclrato os docu,..eotos de diwda car2 crova co clesccmononeoto da 

'1 • mt•mar .,s oevedores dos trr(J1os ~;~ara acena.los oevotve-los ou OiiOli-IOs S'Jb ~na de 

Ot0Ct'S!O 

III· rece~r o pagamento dos tllulos orotocolaados dando QUIIacio. 

•v . lavtar o crotesto re.;rsuaodo o ~to em IMO propno e'l'l mrcrofilme ou sob outra forma de 

dccumenta.;ão 

v . acatar 0 OC!d<do de desl'itr!-ocla do croresto lormutado pelo apreseotante. 

VI. ave1oar 

alo cancelamento do orotesto 

O) as arreracóes necessanas llara atuauzac;)o dos reQtstros eletuados: 

1111. e~d" ceortrdOes oe aros P oocumen1os ~;~ue cooste1m ae teus re-arstros e paoetS 

Paraç•afo umc:o Ha~enoo ma•s ae um tabetllio é<! crotes·os :1a l'r'esrrut .oCõl!ldade. ~a 
obngator1a a prevra d'stnburcao dos trlulos 

SEÇÃO ur 

Das Atnbwções e Competenoas dos Ofictats de Reçtstros 

Art. 12 Aos olicrars ce reçrstro de rmovetS de l"utos e oocum~'l!os e ClYIS da$ pessoas tvrtdtcas 
::nns das pessoas oatu•etS e a~ •r,CC!rdtc:óes e t~fas comc.e!e ~ crat!ea Q~ atC'S ~.elaa;,na<:!os oa 
leçrslação pertrrteJ'It.e aos r~ros putmces. de que s~o •nctJmàldos rn<!eoel'ldeotemente de prlNia 
arntnourçAo mas SllleT!os os olk1ars de regtStro oe tmoveiS e CMS ~ ~o;rs nerurars as oormas aue 
defirurem a:; C!fcuoscnçóes 9eogral'ica:o 

Art. t 3 Aos o~rs de reçrstro de d!S!flbudo comoece pnv;t~me!lte 

I • quando prf:VIamenle engrda. txoceder • diStnbudo e-Qurt<ltlv.il pelos serw:os cl;a mesma 
na!\Jreza. ll!!ÇIStran<!o os ates praticados' em caso cootr.!mo, regiStrar as comurvca~ recebidas dos 
orgãos e servtços competentes 

11. efetuar as averbacóes e os cancelamentos ele sua ccmpeter,oa 

Fol - C!xoeol/" cerooões de atos " documC!ntos <:lue constem oe seus rll'qrstrCl'S e oapers 

TÍTULO 11 

-_-oas Normas Comuns 

CAPiTULO I 

Do tng_resso na Atrv1dade Notanal e de Regrsfro 

Art. 1 o4 A deteqaç.\o para o exerc•ao da aiMdade notanal e de rf!!9rstro deoende dO$ segUintes 
re<:ul51tos 
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1 • h.ab•lrtação em concurso pubbco de provas e tdulos 

n • naoonahdade bfasde~r:t 

111 • caoaC>dadl!' c"Jli 

!'!- qurtacáo com as obnclaçõ~1> ~tertorars e m•lrtares 

v. d1oloma de bacharel em dueno 

VI- vertficaç.Ac de cooouta condiÇr!a Para o ~rctoo oa profrss.ao 

Art. t5 Os concursO'S ser;to realtZados pelo Poder Judlclaoo. com a partJaDIIçio. em Iodas .s 
suas tases. d'a Ordem dos Advoçados do Brasrl. do MIIIISteno FUbhco. de um notano e de um 
reçrstraaor 

§ 1• O cOflcurso sl'ra aberto com a pubhcaçao de eddal dele constando os cmeoos de 
<:lo:seomt~ate 

.;, 2" Ao <":r.mcul"$0 cubhca poderào co.,correr caodldatos nao bachareiS em d1rerto que tenham 
comcle'tado ate a cata ca pnmf!rra puohcação do edrtal do çoncurso de provas e trtutos. dez at1os de 
~xerc1ClO em !:ei'\1\Ço notanat ou de rt>QtStl'O 

':i J•Netatlol 

Art 15 A'!> ~ilqas ser~o preenctudas alternadamente dua'S !ercas oanes 001' concurso oubiiC:O 
,je provas*' t•lulos e um~ te<tol p • .me oor concurso OE' remocão oe otovas e t•tulos na o se perll'lltlndo 

'" .. •Jtr.aluu~• ~""''.''"'" f\!11<1"·'' uu <lf:' oeuo::.•ro ••qu~ v<Hl<l M"tT\ .;uenu1a t1E' rcncur~o 'li!' nro1t1menro ou 
'•' 'f'rn<:lc:ao uur "'a;s ao: se1::. meseo. 

Paraqrato <,moço Pa<a estabelecer o cmeno CIO creenc;tnmeoto tomar·se·a r::lf ba-se a ~ata ae 
;J.::Jnc:ra da t<lUI.l'ICade ou quando vagas na mesma data iMJUE'Ia aa Cflac:ao ao serv·c:r.. 

Art, 17 Ao concurso de remocao somente serilo aDmitidos llhJlares o!Je exercam a atMaade oor 
'T1<ltS de does anos 

Art 18 .:. :f'aostac:ao estadual arsPOra sobfe ;~s normas e cs cmenos pa•a o concurso de 
emocao 

Art 19 Os canchdatos ser1o dectaraoos habwtaaos n01 rtQorosa oraem de ctõ'lssnic<~c.ilio no 
.:cncurso 

CAPiTULO H 

Dos Preoostos 

Art. 2() Os notartOs e os ofia:IIS Ce fE'91Siro poderao para o desempenho de suas tun~es. 
contratar escreventes centre eles escoltlendo os substitutos e au~rlo.arE"S como empregaoos com 
•emuneracão ltVIemelliE' a~UStadll e sob o re.gme da legr.;laeao ao trabalho 

~ 1G Em c a~ a seMCO not;:~nat ou oe regiStro ha11era tantos subs!ttutos escreVEntes e auxtl•ares 
quantos torem necessanos a cnteno ae cada notano ou o~c:~at oe reçostro 

1 2" Os notallOS ~ os ohaars de f~IS!ro encõtiTltnharão 20 tutzo competentE' os nomes dos 
s.JbStrtutos 

1 l"' Os e-screventes po<:er;io pcaucar somef>!e os .atos c:~ue o nolaflo ou o ofic1al de regrstro 
autOI'Izar 

§ .o~;" Os ~ubstltutos podcdo Slmullaneamer~te com o notllno ou o oticlal C~ r~rstro praocar 
r>Xtos os atos oue lhe setam o•opnos e:r:~to nos latloehonalos de notas lavr2r tes1amen!Cls 

~ 5"' ~ntre os subSutu1os um deles sera deSigflado pelo notano ou ofietal ~e rE'9rstro para 
!esponder pelo respec;tNC serviÇO nas aiJ'S("noas e llO$ rnpeodrmentos do mula r 

Art, 21 O çerene~amento admtmstr allvO e fj(lancelfo dO$ SC!MC:O'S notar1ars e de reçrstro e da 
t'l'SPQI'lSablhdaoe e~ctus!llõJ do re<>pectNo trtular. lflCIU$1Ve no que diZ resoe~o as despesas de custeoo. 
•nvesllmefiiO e peS"Soal cat>e!'KIO-Ihe estabelecer normas. cof'KiiC6es e obngaçóes reta~~v.as a atnbu!ÇAo 
de ftJnções e de remuneração de seus prepostos de mOdo a obter a meltlor QuaOCiade na prestac~o 
!jOSSI!'MCOS 

CAPÍTULO III 

Da Resoonsab!ftdade Civtl e Cnmtnal 

Art, 22 Os notanos e olioars de regrstro responderia pelos danos oue eles e seus pre?QStos 
causem a tercerros. na pratica Cle atcrs: propoas; da servenoa, ;~s:s.egurado aos pnmetros d1reoto de 
regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. 

Art. 23 A responsabrlidllde cMlrndll!pende da cnmtn.al 

Art. 24 A respon<;3~1idade cnmtnal será lndiV'Idu:~hzada aphcanrfo-se. no que couber a 
te-çrslacõio relaiJ\Ia aos cr.mes eonua a adm1nrsuar;::o:io pub~c:!, 

oar:igrato umco A tndMduallZacio pre\11$13 no capur 'lao ~e os nolálios e os o6crlus de 
reg~o de sua resoonsatxhda<le CMI 

CAPiTULO IV 

Das lncomoatJbtlrdades e dos !moedrmenros 

Art. 25 O e~erctcro da li1!VIdade notanal e de regiStro e oncompatovel com o da adiiOCacoa o do:~ 
'"1erm!"'di:3Cao de se<J$ seN!cos ou o de e&uatc:~uer ç;trgo emprego ou !uncào pubhcos amoa que em 
•:omr.ss.ao 

li' 1° (\le!adol 

§ ?" A doplomacão na h•ootese oe mandato eletlVo e a oosse 110'S demaiS ca-sos oMotlc11ra r:o 
.'lt<'lstamenlo da aol'\dade 

Art. 25 "!;ao s.io acumulaveos os 'SeMÇos enumer3dos no> art s• 

P::~fli9raro un~o Poder1o contudo. ser 3cumUiacos nos MuntCIOIOS oue nao comoortarem, em 
r3z"a0d0 Volume-elos "SeMÇoS OiJ(lfle-certa a rnslalaçi\o de maiS de um dos serw:os 

Art. 21 No se~o de Que e tlt\Jiar o notano e o rii!Ç!Sirador n4o poderio orauc.ar pe~soatmeme 
qua~c~uer ato dll! seu trtteresse. ou de 111tere5se de se•J cónJIJ9e ou de parenles 11a linha reta ou na 
ccbter.t.l. oonsangumeos ou afin'S. até o leramo grau 

CAPiTULO V 

DOs-Dire1tos e DevereS 

Art. 2S Os 110tanos e olioats r.le regrstro gozam de 111deoenaén03 110 eJercioo de suas 
ab'1buiçl)eos. lém d•erto à pereepdo dos emotumemos lfllegratS oelos atos pt:allcados na serventia e so 
oerder1o a delif!9ao;;4o nas hlooleses_ pre~~s ~m te~ 

Art. 29. S~o dirertõs--oo ·notano·e -ao re<;~rstrador 

I . exercer opçao. nos casos de desmembramento ou dE"Sdobfamento de SUl serventla 

li - org3nrzar asSOCiaçOes ou smdrc:atos de classe e deles partlap:ar 

Art. 30 S4o devll!res dos nol:linos e dos ofioars de regiStro 

1 • manter em ordem os IMOS. papers e documentos de sua Sl!!fVef'IN gll<ilrdando-os em locaiS 
'i!"g:tlfOS, 

111 • atender pnorrtanamente as tii!OUISIÇOeS de Põ'IDeiS documentos. mtorma.çóes ou pro\l!dénCI3S 
cue ltles forem osotoc;ltadas pelas aut~ndades IUCooan;rs ou admtn~Strntn.o;n. o.ara a Oeles11 das pesSOaS 

!tlfldocaS ~e ?!_IE'_~O publiCO !1~ JUIZ~--

IV- manter em arqutvo as lers. regutamerl!os. resotucOes PIOII'lmE'fltOS rf!1llmentos ordens de 
~'VICO e quarsquer outros atas q~.oe dtgam re5perto a sua a!Mdade 

V - p.-QCE'der de lorm11 • dfgnlficar • funeoloo orxerc>d., tanto nõls atrvid.:ld~ f)l'ofissroOal$ como nõl 
>Adap!111ada • 

V1 • guardar s~Çolo sobre 1 document;~e4o e os assuntos de natureza reseN3da tM que tenham 
co11neamento em razi1o do eJercioo de sua Ol'ofrs:si.o 

V1t • atirar em local \IISo~el de fãcd lertura e acesso ao publiCO. as labeln oe emolumentos em 

V1t!: observar os !m:'~~~entos ~~~para a prabCa dos aios do seu ofiõ:IO 

IX. dar reobtfO'õS-I!rtfôiUmentos percebidos 

X - obSe!Vé'lr os pmzos legars fo:ados para a pr.mc~ dos 3tos do seu olioo 

XI . frsçatizar o ré"colhimento dos ompostos 111Cldentes sobre os a1os qui! devem prahc:ilr 

XII • taotrtar por todos os meros o acesso a documentacào eJ:!$1ente a'S cessoas teg:almente 

'~aiJo!otada'S 

XIII • encamrnhar ao JUIZO comoetente as duvodas J{.-,antao;oS -oe1os •nteressaoo-; ctledec:da a 
~;Stt,>mahc:a crocessual fiKada peta legr;.tacao resr:~ectn.·a 

XIV. observar as normas tecnocas estabeleciOaS Clelo 11 .. uzo çcmoetenle 

CAPiTULO VI 

Das fnfrações DJsctolmares e das Pena11dades 

Art. 31 S~o mfraçôes C!ISC!Phl1ares que SUJE'Itlm os 110t3fl.:IS e os of10al'õ de regiStro és 
pe113hdadespre\o1Siasilest3tel - · --~- -- --

1 • a mobsen."ànoa das prescneões legaiS ou notTT\atlV3s 

11- a conduta atentatón;:~ às 111ststu1cões nolanaas e de 1E!9f:SitO. 

111 • a cobnltnç.~ iodevtda oo e~ de emotumll!mos. amda Clue sob ••leçadlo de urgena.: 

N. a VIOiaç:Jo di?_ SIÇiiO pro~-'''!1: 

v- o descumprimento de QUaiSQUer dos deveres descrrtos no an. 30 

Art. ::!2. Os notjnos e os ofic1ars de rif!9rJolro estao :su,ellos retas 111fr2ctles aue orôltearem. 
asse<Jurado amplo dr~rto de defesa, as segu:nlll!s cenas 

! - reoreensao· 

li-multa: 

111. suspens:lio por no11enta dias. prQrrogavel por maiS tnnt.a: 

1\f. pt"rda da deleçad'io 

Art. 33. As penas ser4o 1ptrc:adas· 

1-11 de repreenSõlo. no caso de l:atta le11e: 

ti • 1 de mutta. em caso de rernodo!naa ou de lflfrac3o c:ue n~o c.onl'igure I~Ha matli grave; 
-- -------

III- a de osuspll!nsão. em caso de rederado descumonmento d0sdl!Veresouiii"laiHi grave-

Art. '3.4 As penas serOQ impostas pelo JtliZO competente. 10dependentrmen111! da ordem do 
~rad11c:GI0 conforme a graVIdade do fato 

Art. 35. A peftla da detegaç;\o de::~enoera· 

_[· _g;e_ sem_~ryça_J~ICi_al tr~n~:a_d-~~!" Julg~do ot• 

H - _de deasao ~eGCIITe111e de ptocesso admos.tr.atrvo 'flstavr.ado oe!o :•JtZo comoetente. 
assegurado amolo dtrerto de defll!lHl -

§ 1• Quando o caso conrtgurar 3 perda da deleg;scao. o ,Uizo compelente susoendera o 11ot11no 
ou ofioal de regiStro. 311! a decrs.:.o finai. e de51gnara tnlerven!Clr. observando-$.~ odrsoosto no art 36 
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Art 36. Ouando, p;~r• :. epu!'lldo de falias II'Tlputadas a norânos ou a ofiaatS de regiStro. for 
nece5SaOO c 1lastamenro do btul;~r do servtea. podera ele ser suspenso prew:ntrvamente. pelo prazo 
de ncwen::a di.:IS_ prorrogavel por mars fnnta 

§ t• Na h1póte54 .;lo r;apu(, o JUizO competente dt'$~nara •nterv1:ni!X ::.ara l'e$00l'der pela 
servent~.;~, Quando o substitUto tambem f?l' eCU$ado das faltas ou QUafldo a medda se revelar 
coiT'o"efllente ~ra os servrcos 

§ zo Durante o peóodo de afastamento o urutar pe-rcebera -netade d3 re~a liqu.:la da 
serventia. outra metade ser:ll depesltõt<la em conta l.Janc.ana especul!, com coneellio mOf'etar~a. 

§ ~· AbsotVIdo o tr1ular rece~r:1 e-le o montanle dess:~ conlõl conc1enaoo c:aoera esse 

mor11ame ao mtefVentor 

CAPITULO VIl 

Da Frscal!taçào pefo Poder Judsetáno 

Att. 37 A riSCaltZaeAo )Ud!Oafl8 dOS atos notanaiS e oe regiSiro menaon3dos r~os artes 6• a 13 
seta e.~ere.oda oelo JUU:o competente. asSim defir.ldo na ortlrta esrad:Jat e c:!o Oistnto :::~erar sem!Xe 
~ue ncteess.ano ou mectumte representado de QUalcluer mteress.aoo. ouaoao l:l2 motJServãnaa de 
obngJçAo leçal por oarte de notano ou de ofiaaf de regtSirO ou de seiJS oreoostos. 

Paragrafo uniCo, O\Jando. em autOs ou papeiS de tlue Conhe-cer 0-Jw-~rlf.Cã-;-a t!nstena:a de 
cnme de ação publica. remetera ao Mn11Sieno Plif:liiCo as capras e c:;s documentos necessanos ao 
o!ereamento da denunoa, 

Att. "33 O fUlZO competente zelarâ par.a QI.Je os seM<;os notanaiS e de regrstro se1am prest&éo:o 
cem ,.pdez. <l!Jiilhd:ade sallsfalon. e de mOdo efiaente. podeMo sugew a autonda~ ccmpetente a 
etaborllc.tO de oh!nos de ad«!Uadõl e melhor pre"SU~o desses ServtÇOS obsefWdOS. tólmbêm 
c Menos popui<!Clonars e soao-económ~eos oubllc<Jdos regut<Jrmente pela F uoaacao lnstrtut<l ara$jfetro 
de G~rafia e EstatiSIIca 

CAPITULO VIII 

Oa Extmção aa 9e/egação 

Art. ;19 ExtlnguiC"-se-a a delegac.:lo a notano ou a ofi~al de regiStro por 

l-morte. 

H. aposentadona lacultall'la. 

111-l(lvahdez 

rv. renunaa 

v. pere;a, nos termos do art 35 

§ 1• Oar-se-a apcs.entadona. facutla!l'la ou pol 1nvahde.z nos termo'!> da le<;~oslacao preiiiClenaana 

fe-aeral 

§ 2"' Exflnta a delegacão a notano ou a ofic1al de r!!grstro a autondilde romoe~ente declarara 
...aço 0 respecwo serv~ço deSignara o subStdi.Jto ma1s <tl"'h<JD para ti!'Soonde-r pelo e•oeo~enle e aonra 

CAPITULO IX 

Da Segundaae Soc1al 

Art. 40 Os nota nos ofida<s de r~rslro escreventtl's e aUXIhares sio VII1CuladO'S a pre•I'O'énc1a 
SOCI;II_ c"e Jmbrlo federal e tem as:;.egurada a contagem rec:1omca de tempo de servtc:o em SIStemas 

""""'"' 
Parãgtalo ún1co Ficam II'SSeÇUrados. aos nolllnos. oficiaiS de r~o. escrevente-s e 8Uicih.;ues 

os dll'edos e vaotaçens prew::1e11aanos adoulfldos ate a data da publ1ca<:áo destate1 

TiTULO III 

Da!> Otsoostções Gerars 

Art. 41 lnct.:mbe aos notlnos e aos ofiCI-3tS de teg!Stro (;llat!car ondependenten-:ente de 

ao se~ da mesme nalureza matS pror~mo ou aoul!'le localllõll:lO n11 !e-de do res.pecWc Murwc1~ cu 
di!' M-'lliCipiO COfltiÇUO 

§ 2" Em cada sede mun10oal ~ver a no mínimo um reçr.mador cM! dn pe$$(l 11s n~ra15 
§ 3" Nos muniCiptOS de s.çnriicat~va el'!ens.\1o temtonal, a IUIZO do r~Ctlvo Estado. cada 5ede 

di$1ntal dtspora no m1mmc de um reg.stJadcr c:vd das pessoas natura-s 

Art. ~s S.:io graturtos cara os reconhll'Odamenre pobri!'S os assentos do regrs1ro Cllllf de 
n.liSCimento e o de obdo. bem como as respe(:'[Nas cel'lld6es 

P•r-'9ra(o un•co Se houver ne.cessxtaoe de serem peno;ados o erame d~~Yera ocorrer na 
própoa sede do -seMÇo, em d~.;~o e hora adreoe des.gnados com C>êi'K;'q do lltlllar e autoouç.,;0 do JCJtZo 
competente _ • .••. _ . . 

TÍTULO IV 

Das DispOSIÇões Transstónas 

Art.47 O ootáoo e o oflcJal-de ,;Çrstro_ legãlrriente nomeados ;;~té 5 de outubro de 191!8. detêm 
a deleçação constJtucrooa! de ql!eo rrat.l o art 2* 

Art. 48 -Os-_ no~n:os·e Os Obisde r~rstro poderão c.ontralõl! segundo _a fi!'91SI3c:Ji? '!abalhrsla 
seus aluaiS escreventes e aUiõlfãl"!S~VeStiCUra estati.if~l"3 ou em '"!!qlme l!'l:oeC~a! d~e que esres 
ace~em a translormaç:lo de seu II!'QIITliJ' JUfidiCO em opt;ao el"Oress~ no ora.zo rmprorr(IQ"al'el <k tnnta 
citas cootados da pubhcaç:l~ desta lt1 

§ t• Ocorrendo opça~. o remoo de seMÇO preslado sera lflteçralmente a~nSidefado. para lodos 
os efe«o-s di!' d1r'edO. 

§ 2"' Nlo ocorrendo opção_ os escreventes e .atmlrares de 11weslldura estatutárq ou em r~e 
espee~.1J connnuar.lo regidos ~as normas api!C.:ive!S aos runaonanos I]UbiiCOS ou pefn edrtadn pelo 
Tnbunaf de Justiça respecWo. ~edadas novas admrssóes por qualquer d~ regunes, a partir d.a 
pubhcaçlo desta ler 

Art 49 -Quando da p11me11a ~aCino:;~ da t!luland-a~e de serw:o notanal ou de reg~S~ro. s.era 
orO<:eélda a cesacumulacillo nos r ermos do .2n 2õ 

Arl. 50 Em caso de vacâncta os sei'VICOS notana!S e de r~J"g~S~ro e!!tatllados passariilo 
automatlcamente ao req1me desta le, 

Art. 51 Aos atual$ notanos e ofio.11S de regt:Stro_ quar'Jdo da aposentadoria l'lca assegurado o 
dtrello de percepeo1o de provenros de acordo cem a ~ISiaç;:lo que antenorrnente os reç.a, desde que 
tenham manhdo as contnbuoçOI!'S nela esboul.adas ate a da~ do defetWT~ento do pedido o·J ae sua 

concf'ssao 

§ r• O CJISDOSIO neste arnço apliCa-se aos esaeven1es e aUZ~hares de ~ura esQtlllilna ou 
em__T~~~~~~al ~lJ!_ ~r~M ~-~~ contra~os e~~ude dOI ºº"~o cje cu e tnl~_o_an_~s__ _ ____ _ _ 

~ 2'" os DJoventos de que rrara este amgo serâo os ti~ados pela leg!slacAo ore-,denco<!na aludida 
no caour 

~ 3" o d!SDOSIO neste artJqQ apliCa-se também as pensóes dem.das p0r morte. oe1os notãtios 
ofic1a!S Cle reç!SlfO escreventes e atml1are-s 

Art. 52. Nas unidades ll'der.tlllra.s onde 1ft exsslla 11!'1 estaaual especifica. em IIWJOr na data de 
pubiiC;aç~o desta lei. ~o compelenlll!$ para a lavratur.a de ln'$tlumentos trutatk:lo:s de dlrMOS ~-· 
pt"OCur:açOes.. rrconheamento CIG litmas e auteflt!Caç.J!o cje copca reprogrãfic:al os ~ cje R~ 
CMI das Pessoas NaturaiS. 

_ A[t. S;i,_N~ E~ cuta __ ~anaaçOeS Judiciárias. ~entes ã éooca da pubhcaç..,;o Oestlllei. 
assm previrem contmu:am em~ as deternwnaçóe:s relatlvlUô .o lb:aç.,;o da are a oomtonal de .-ruac::to 
Cios tabelf.JH Cle prole-sul de titulo$, a quem os fflulos ser~o d$lb!Jidos em obltdlinCIII às ~ 
.ZOIWIS 

al.."~nzacao tocos os atos preVIStos em let nece~sauos a orgam.zacao e "rec.uc.ão dos serv~cos 
podei'\Cio 31ndõ1 adorar SIStemas de computacao mocro~1maçem c:seo ct·co e outrO'i me10s de Panllg111fo Urneo Quando da P1'11'TlCHill vac:::lncia. •p!K;ar-~ à ctspéae o disposto no Pl!dgrafo 
reprOducáo - - iJniCCHiõ art. 11 

Art. ,.2 Os papers referentes aos sel'ltlcos cjos l'lol<lnos ~ ::tos oliaaiS_ de reg~- ~_r.6_o 
arqurvaoos mediante ut1hzac:ao de processos que fac1ll!em as buscas 

Art. 43 Cada seMCo notanal OCl de reg1stro fufloonara em um SIJ local. vet:lacta a rnslal.ac;.lo de 
sucursal. 

Att. « venfícao.a a absoluta lffi~bihdade Ce ~ prcl\-er atraves de ç:;mcurso pubkco. a 
l'tUI.Indade de ~eMÇo flOia~l ou de regrstto por desrt~te:rene ou rne:ostenoa oe c-andtáafO'S o !UÍZO 
comooterrte prooor.a l!l autoodade comoetertte a <e:rtmc:;llo do UMÇiJ e a :aneiCacâo de suas alnbulçOes 

Art. 55. Revogam-se as diSpOSIÇOes em cOntrario 

Br.~s.ilia 111 de novembro de 1994, 173• da lndependl!n~ e 106"'da Reptiblicli. 

ITAMAR FRANCO 
Alexandre de Pauta ~at Martrns 
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. O.SR. ~RESIDENTE (Lúdio Coelho)- O expe-
diente hdo va1 à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 250, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 50, parágrafo 22, da 

Constituição Federal e do Artigo 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicita
das ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda 
as seguintes informações: 

Qual o valor expresso em real ou dólar dos re
cursos repassados pela União, entre os anos de 
1984 a 1990, ano a ano, período em que o Estado 
de Roraima ainda era Território, para pagamento do 
pessoal federal que prestou serviços naquela Unida
de da Federação? 

Justificação 

Em requerimento de informações anteriores, 
que tomou o número 66/97, já respondido pelo Mi
nistério da Fazenda, procuramos saber quanto havia 
sido repassado de recursos federais para pagamen
to de pessoal no Estado de Roraima, desde sua ins
talação, em janeiro de 1991 até o ano de 1996. 

O presente requerimento tem agora, por finalida
de, com os novos dados a serem fornecidos, a elabora
ção de um estudo comparativo sobre quanto Roraima 
recebeu como Territóriio e depois como Estado para pa
gamento do pessoal ali lotado em todos esses anos. 

Em razão de aposentadorias, transferências e 
redistribuições esses repasses tem diminuído, com 
grande repercussão para a situação econômica do 
novo Estado. 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1997.- Sena
dor Romero Jucá 

(Á Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N°251, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no § 22 do art. 50 da Consti

tuição Federal e tendo em vista o disposto no art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhado a~ Sr. 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Chan
celer Luís Felipe Lampréia, pedido de informação 
sobre a veracidade de noticiários veiculadores de in
formações sobre a possibilidade de abertura do mer
cado brasileiro a produtos farmacêuticos argentinos, 
sem a necessidade de registro ou de inspeç_ão sani-

!ária do laboratório produtor por autoridade brasilei
ra, nos termos do questionamento que se segue: 

1 - No âmbito do Ministério, há requerimentos 
de laboratórios farmacêuticos argentinos para intro
duzirem seus medicamentos no mercado brasileiro? 

2 - Em sendo positiva a resposta, quais são os 
laboratórios e se estão ou serão submetidos, por au
toridades brasileiras, a prévia inspeção sanitária? 

3 - É possível produtos farmacêuticos argenti
nos circularem livremente no mercado brasileiro sem 
o registro e sem a prévia inspeção sanitária brasilei
ra no laboratório produtor? 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1997.- Se
nador José lgnácio Ferreira 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N° 252 DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no § 2° do art 50 da Consti

tuição Federal e tendo em vista o disposto no art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. 
Ministro de Estado da Saúde, Dr. Canos Cezar Albu
querque, pedido de informação sobre a veracidade 
de noticiários veiculadores de informações sobre a 
possibilidade de abertura do mercado brasileiro a 
produtos farmacêuticos argentinos, sem a necessi
dade de registro ou de inspeção sanitária do labora
tório produtor por autoridade brasileira, nos termos 
do questionamento que se segue: 

1 - No âmbito do Ministério, há requerimentos 
de laboratórios farmacêuticos argentinos para intro
duzirem seus medicamentos no mercado brasileiro? 

2 - Em sendo positiva a resposta, quais são os 
laboratórios e se estão ou serão submetidos, por au
toridades brasileiras, a prévia inspeção sanitária? 

3 - É possível produtos farmacêuticos argenti
nos circularem livremente no mercado brasileiro sem 
o registro e sem a prévia inspeção sanitária brasilei
ra no laboratório produtor? 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1997. - Se
nador José lgnácio Ferreira. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 
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PROJETOS 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 59, DE 1997 

-1/JI.'m l>t'/)a~ltuv' Ja /.~., 11' 

,'1 J 13. d~ J.l Jt< ;ufho út• I'J'J 1 
'flll! J11plk .whn! O\ 11/al/f., Je 
ff,•u!.!_(JI.f/)1 Ju /'TI!1'1•!.':wtu -~"uul 

..:Jummmm·m·ldáJ,Id~ · 

O CONGRESSO !IIACIO:'><Al decrela 

Art. I" O Art 106 da Le1 n" 8 213, de 24 de julho de l99l.~om 

a redação dada pelo art. zo da Le1 n° 8.870, de IS de abril de 1994, e pelo 

art. 3° das Le1s n° 8 861, de 25 de março de !994, e n() 9.063, de 14 de 

dezembro de 1995, passa a VJgorar nos segumtes tennos: 

.. Art 106 A comprovação do exercicio de atividad~ ntral 

será feita atraves de uma das segumtes formas 

!~Apresentação de documentação legal; 

II·Declaraçào escrita de sindicato, associação ou 

para comprovar que prestou serviços, especialmente quando o fez para 

pequenos empregadores e por periodos seccionados entre uma e outra 

colheita ou plantio. Para aqueles trabalhadores, nem sempre e possível a 

exigência de seu registro em cartetra profissional ou sua mscrição em li' ros 

contãbeis, mais próprios às b'Tandes empresas rurms. 

Se t!XIStem falhas m1 fonna de tiscahzaçào das 

relações de trabnlho nu campo, m'io hã de ser justamente :Jqueles, que 

duronte SU:J Vlda prOfissiOi1<il n-carmn CXClúiào-s da" "aSSistCncla médíc:l d;t 

Prev~dêncm. Soctal, os que deverão tambem ficar de forn do dire1to n 

aposentadona. simplesmente 
1 

porque seus patrões, geralmente pequt.·nos 

agricultores., por vezes sem a~esso a infonnaçào, não fizeram rectbos 

convenciOnais ou não elaboraram folhas de pagamento . 

Os-dispositivos jurídicos jã existem para coibir as 

- declarações mentirosas feitas sob suborno ou por amízade e 4ue, 

comprovadamente, são a minoria quando estão em cena cidadãos dedicados 

à lida rural, cuja natureza sofrida os torna cônscios de sua responsabilidade 

perante a lei. 

cooperativa agricola, pecuària, agropecuària ou pesqueira; Dificultar 0 acesso do pequeno produtor rural ou 

III-Declaração escrita de duas pessoas residentes !.: 

domiciliadas no loca(. '' 

Art. zu Esta Le1 entra t::m v1gor na data de sua publicação. 

Art. J" R\!vo~am-sc as dt~postc,:t.ks cm co11trano 

JUSTIFICAÇÃO 

A e..xtgênc1a de nota fiscal e outros documentos 

comprobatórios de venda de produtos agrícolas tem levado o sist~ma 

previdenciario brastleuo a tratar de fonna cruel e injusta o homem simples 

do campo. 

Documentos que podem ser obtidos com facilidade 

por aqueles que têm mtim1dade com a sistemilttca dos órgãos públicos e dos 

canónos. levam a desistência de seus dtrettos os tdosas da área rural que 

muito aprenderam sobre a labuta com a terra, mas que não tiveram tempo de 

conhecer os meandros da burocrac1a. 

Se, no caso do propnetano rural, espectalmenre o 

pequeno, são espinhosos os cammhos que o c;eparam da aposentadoria. com 

relação ao cidadão que exerceu suas aUvlClades ruraJs na condição de 

empregado, es~. em detenninadas situações, tem ainda mais dificulda~es 

de seus humildes empregados aos beneficias da Seguridade Social não pode 

ser considerado wna poupança dos recursos do país. antes disso. trata-se de 

um flagrante mecanismo de perpetuação das desigualdades sociais que 

caracterizam o Brasil como uma das Nações mais injustas. 

Sala das Sessões, I O de abril de 1997. 

./'"'- '. ' .r 
, ·Senador JOSE BrANCO 

LEI N. 8 213 ..t. DE 24 DE JULHO DE 1991 

Diap6e aobr-e oa Planoil de Beneffcioa da Previdência Social, 
e dá. outtae providência. 

··························-············--···········-· 
Art. 100. A ~m;;~va~Ã~ d~-;~rdCiô-de ãiívfóade rural rar--;ge;á-; alt&rnati-

ramente, atravH de; 

··················-········-···························· 
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1.81 N 8 SQI - DE 25 DF. MhliÇO DF: 1994 

D~,7~;:;:1~:ç~~."J;, :~:~;:~~K:r~.~~= i; cc;;~:t•~:,ç~~ Hd~:2~u 
do 24 de julho de J\191, c os o.ru~:;os 3!1. 11, 73: c 100 '-'" 

Lei n, 8.~13m, de 2i d~ julho de 1991, todut 
pcr•oncntC:J 11. ltccnÇtl•m.a.tcrnodntl<> 

Art- ~ Os .lr~~.39, 7l, 73 c 100 d:~ Lei n 8.21:t de 2-t de-julho de 1991, 

p~s"""'" v•~:orar com A' uco.untcs altcrPo;õcs: 

LEI N 9 01)3- DI:: 14 01:: JUNHO OE 1995. 

I ~~~a~~~·Qe>.,~r~•o• ~~~r n~~ :.~~~:~.,~~.;~~~::!!.~r.~ 
: tlC' 24 d<" JUlho d" l~,l. c <111 ouh'l'll providêncuu 

~ ' 
fDECRE't'O N. 1.197- DE U DE JULHO DE 1994./ 

Recuhamcnla dispoJitlvo• das Leis nt. 8.861"". de 25 do março d~ 
1~. e 8.870'''· de I~ de abril de 1"'. que alluam ditpositivot 

d111a Leit n1. 8.21Z''1 e 8.213" 1. ambat de :W de 1ulho de 1991 

(A Com1ssdo de Assuntos Sociais_ Decisão Temrmativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 60, DE 1997 

Torna obrigatôrio o uso de dispositivo de: 
segurança em tanques e rrcipienfes de 
combustiveis líquidos e gasosos. 

O Con!:,>resso N:~c1onal decreta 

Art I"): Todo rec1p1ente ti.xo ou movei que se destme a 
Lúnter cornbnst1vel mflamavel. liqUido ou gasoso. somente poderá ser 
fabncado com o emprego. total ou parem!. de matenal capaz de evatar a 
!!'<plo.;;;io decorrente de fOnte ~xtema de calor. 

~ lo V Os rectplentes de que trata este art1g:o 
c!ass1ticam-se em. 

l • lhos. para utJhzaçào na zona urbana e nas 
proxunJdades de portos. aeroportos e outros loca1s assemelhados. cuJa 
proreçào e seb"Urança cabem no Poder PUblico. 

(( - movers. para a d1stnbmção de gasolma. querosene. 
~)Jt:-o dtesel e outros combustlvet~. ~ de produtos gilsosos íGLP) para uso 
mdustnal. domestiCO e em motores 

~ :!" X Os rec1p1entes dt! GLP. com capac1dade de 
annazenamt:nro ~uperwr a cmco metros cúbtcos. deverão ser fixados no 
-.ubsoln 

Art 1" · O matenal a que se refere o t.:apm do a.rtn.!o 
Jntenor devera atender as segumtes cond1çõcs -

I • submeter·se a testes Clt:ntificos no Brasil ou no 
~xrenor. em laboratonos mdependentes. m1litares ou CIVIS, reconhecJdos 
mtemactonalmente: 

lf- dtspensar manutcnçjo. 

m - ocupar um m1mmo de espaço do rec1prente sem 

mt1mr no peso deste 

Art. 3" - Esta Le1 entra em vigor dentro de cento <:! 

Oitenta dras apos sua pubhcaç:ão 

Art. 4°- Revog:amMse as d1spostções em contrano 

JUSTIFICAÇÃO 

Os deposttos de combusttve1s mflamclvets. liqmdos ou 

~-=gas_o_sOs.: sã_Q_- '!:~gª_Q__e_trpL tnim}go-s· -oE__u_!!9~~ão wn~~~~?P __ ~_se~_u_~-~ça __ _ 

dos habitantes dos centros urbanos São um tmmtgo presente em es~otos. 

duros subterràneos de energta elétnca e de telefone. sob avemdas. ntas. 

~nsa~-edtficios e centros comerc1ats. 

Têm sido freqüentes os actdentes. Eles nem sempre se 

lumtam danos matena1s A trresponsabtltdade no manuse1o. 

armazenagem e transporte de combusuvelmflamavel esta matando nossos 

mnàos 

As explosões provocadas por gãs são as mats comuns 

Segundo empresas distnbuidoras de gãs. eXIStem no País 77 rmlhões de 

botzjões. dos quais 43 por cento têm ma1s de 15 anos de uso. A situação e 
mats preocupante quando se sabe que 85 por cento da população bras1le1ra 

usa gas liqüefetto de petróleo !GLP), mms conhecido como g:is de 

cozmha 

Pesqu1sa feita. no ano passado. pelo Depanamento àe 

Controle do Uso de;: ImóveiS e do Corpo de Bombe1ros. do Estado de São 

Paulo. demonstrou- que 33 por cento das ex-plosões são consequencta dt: 

v;-~zamentos de gás nos própnos bottjões. que não apresentam segurança 

pílra o manuse1o domésuco O boti.IÚO de gas em sa. n:lo oft:recc mco de 

explosão. a não ser quando ha vazamento. mtlamandoMse. transfonnando~ 

se em uma alta fonte de calor externo. que podera afetar um ou ma1s 

botiJÕes extstentes no ambiente transfonnando-o em artefato explosivo de 

brrandes proporções 

Só nesta dêcada de ?O podem ser Citados os segumtes 

-- -o.C-íderires.-p-rovocãaos-pofe.Xplosões · 

4 de fevereiro de 1991 

I 38 imóveis. entre lo1as. mdüstnas e residências. foram destmldas 

e uma pessoa morreu. A area di!Sinllda ~oompreendlil 50 mal metros 

quadrados. na capual paulista. onde havia 48 botijões estocados 
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18 de- abril de 1992 

Mats. de 100 b;macos. localizados n<J Fnvela do Buraco Queme, no 

Jardtm Aeroporto. na Zona Sul da cap1tal pauhsta Uma vela acesa havta 

c:udo sohre um bottJ:lO 

:!2 de agusto de I <J?~ 

Cmco casas sáo atmgtdas pela I!:Xplosáo de um botrjão de gils 

1Jcomda na Rua Tome Fernandes da CiJsta. na Zona Leste da Cap1tal 

Pauhsta Uno pessoas ticarJm ft"ndas 

7 de setembro de 1994 

C)uatro cnançJS. entre sete mc:ses e quatro anos. morrem 

..:arbomzndas em 1nct!ndto que ocorreu apos o explosão de um bottjão em 

tuna favda em ltamwquecetuba. mumctplo dó! Gr<:~nde São Paulo 

21 de abril Ue 1995 

()uatro pessoas morreram e ! 7 ticarnm fendas em explosão 

iJCOmda no Bar e Restaurante Sama Cruz. na Capital Paulista AJ~m do 

bar, a e:xplos:lo desrmm um estud1o foiO~'Tafico. um consullóno denláno. 

uma loJa de roupas e uma pensdo aue func1onavam no predio. 

10 de maiD de 199:; 

Uma casa f01 destruida e trbs damficJ.das em explosão de um 

bonjão de g:as. no baJrro de ftaquera, na Zona Leste da capua! paulista 

Quatro pessoas ticara.m fendas 

:!O de julho de I 'J95 

..,<!IS p~ssoas for.:un f(!ndas.. Jh;um.:ts r.:om queimadura::;. ~'T:J\es. <.:orn 

• 1 explosão provocada pelo vazamt:mo de um botiJào no Hotel Ku!,!a. nu 

..::entro da capna! pauhsta 

q r.le maio dt" 1996 

-\ ~.--:.plosào de um boi!JâO de gas em uma p1cape Ford. de Cunt1ba. 

matou trés pessoas de uma mesma famiha e detxou .J fendos 

lO junho de 1996 

Um predto de tres andares. onde moravam três familias. exp!odm 

~m consequt!ncm de .,.azamento de um botiJjo, no ba1rro de Cmnbuc1 

\;tngut!m ticou fend~1 porque todos conse~uJroun fug1r a tempo 

li de junho de 1?96 

Pelo menos ~q pessoos morreram e ~crca de :!50 ficaram teru.J;1~ 

.:-m explosfio ocornda na pra~n de alnncntJ.ç;io do 0=-ascJ.) PJ.Jza.ShC'pplllt:=. 

uo mU!liClpiO de Os.1sco. na. (iranJe Sdl.) Paulo 

IS de março de 1997 

() ult1mo ar.:1dente ocorreu no R1o de Janearo quando a e'\plo:.iio 

pru.,.oc,1da pelo vaz:::~mento d.e !!:15 sob.a p1St;;J. da Av . .O.:.c<J.r.Nt!:ln~~S!J .... ml 

R10 de J::me1ro. provocou fenmenlos ~m do1s motonst;;~s que passavam 

pelo local 

Esses làtos relatados JUStltic:J.m provldênc1as legaL) 4ue 

Jevem ser tomadas pelo poder pUblico para ev11ar a repet1çjo de tragedms 

provocadas por um m1m1go oculto 

Cabe as aUiondade:. conslltuidas zdar pela. se~urança 

.da população. proporcJOnando·lhe cond1çJes que 1mpeçam mmores nscos 

a sua v1da e a preservação de seus !ares 

No caso espec.tico das exp!o~ões. a açào do Governo 

e do poder pubhco deve ser dmg1da no semldo de ev1tá·las E estas podem 

ser elnmnadas em defimuvo arraves da uflhzaç::io de dispositiVO msendo 

nos rec1p1en1es destmados a combustive1s para produ[OS liqwdos e 

g:asosos 

----HOJe. ·Qll::üie c!iiCo ·dezenas· de pa1ses. entre os qums 

C.:m;"td<i. Áusrna. Australia. Af:ibia Saudita. K•"au. :--lo\ a Zelândia. Itália. 

Core1a e Japão J::l têm le1s (! n ... mnas c!Spcclficas paro o ~ontrole das 

.:-,-.plo~óe:.. pda ulllizaç;io de rec1p1entes dotados de :)egurança ma:uma. 

c'ndc o n~r.:o de ocorren:m f01 r~:duz1do a zero 

:\os Estados Umdos. bem como em outros pa1ses o 

uso do ~upri!ssor de expi ... )s~io c;;ta :.r.:ndo utilizado ~m ->uns forças annada~ . 

para dnmnmr nscos ern aeroportos. quartc1s e em bases navats. bem como 

em botqóes de g:as. postos de r.:ombuSti\"C:IS. armazenarnemo e transportes 

Deve-se constderar. tambem, o transporte de 

cornbustJveiS por rodovias e ferrov1as e pelos centros urbanos. onde 

Sttuam na matona de suas pnnc1pa1s mas e aven1das. postos de gasolma. 

oferecendo alto nsco de explosão, constderando o congestiOnamento do 

trafego de veJcldos e a~!omerado de transeuntes 

O presenle proJeto de lea obJ~ttva dar garantia ma'\una 

a populaçjo deste P:JIS. contra pos:>1\.e!s c!\plosõi.!S decorrentes da 

mex1stenc1a Jc segurança total nos rec1p1entes que contenham 

combustivets Jiqmdos ou gasosos 

Sala das Sessões, I O de abril de 1997 Senador lris: Rezende. 

(A Com1ssào de Assuntos ,)·ocJws. Decrsãn Termmatn·a.} 
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Os pro
jetes serão pubHcados e remetidos à Comissão com-
petente. _ 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes 

EMENDA N2 1-PLEN 

Suprima-se a expressão • ... ou líderes que rep
resentem esse número', constante do § 22 ln fine do 
art. 336, na redação dada pelo art. 12 do Projeto. 

Justificação 

Em que pesem a excelência e a oportunidade da 
OF/A/PSB/69/97 _ ~--~ _c ~~iniciativa do Senador Lúcio Alcântara pelo ss~~nteú-

B ·1· 8 d b ·1 1997 do moralizador no tocante às urgências, entendemos ras1 1a, e a n - fi · · 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados Nilson Gibson (titular) e Alexa;_1dre 
Cardoso (suplente) como membros da Comis~ão 
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida 
Provisória nº 1.524-06, de 3 abril de 1997, do Poaer 
Executivo, que 'dispõe sobre a extinção de cargos 
no âmbito da Administração PúbHca Federal direta, 
autárquica e fundacional, e dá outras providências'. 

Em substituição aos já indicados. 
Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car

doso, Vice-Líder. 

OF. N2 74-GLPF 

Brasília, 9 de abril de 1997 

ser condição sine qua non para que a sua e cae~a 
seja assegurada que os pedidos contenham as assina
turas dos 315, conforme proposto no § 22, excluída a 

_ possibilidade de substituição pelos líderes. 
Manter tal possibilidade resultará na frustração 

do objetivo precípuo do Projeto, qual seja o compro
metimento do Plenário a partir da partilha das res
ponsabilidades quanto às decisões relativas ao endi
vidamento público do País. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1997.- Se
nador Ney Suassuria. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -A Presi
dência comunica ao Plenário que determinou o 
agendamento dos Pareceres n2s 111 e 111-A, de 

Senhor Presidente, 1997, da Comissão de Assuntos Econõmicos, que 
Nos termos regimentais, solicito a minha subs- tratam de indicações para os cargos de Conselhei-

tituição pelo Senador Júlio Campos, como membro ros do Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
titular na Comissão de Fiscalização e Controle. ca _ CADE, para a sessão deliberativa ordinária do 

Atenciosamente,- Senador Edison Lobão, Lí- próximo dia 15, terça-feira. 
der do PFL em exercício. 0 SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- H~ ;,ra-

0 SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Serão dores inscntos. 
feitas as substituições solicitadas. Concedo a- palavra ao nobre Senador Mauro 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O Proje- Miranda. (Pausa.) 
to de Lei da Câmara nº 86, de 1996 (nº 1.536/96, na Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Casa de origem), ficará perante a Mesa durante cin- Andrade. (Pausa.) 
co dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas 
do art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado Neto. (Pausa.) 
com 0 art. 4º, da Resolução nº 37, de 1995, do Se- Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas-
nado Federal. lião Rocha. (Pausa.) 

- -- -- ConcedO-á-palãvra ao nobre Senador José Al-
o SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Encer- ves. (Pausa.) 

rou-se ontem o prazo para apresentação de emen- Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
das ao Projeto de Resolução n° 44, de 1997, de au- Maldaner. (Pausa.) _ 
teria do Senador Lúcio Alcântara, que modifica os Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
arts. 336 e 395 doRegimento Interno do Senado e Campelo. (Pausa.) 
dá outr"" providências. ---Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 

.•,. 'rojeto foi oferecida uma emenda. Wilson. (Pausa.) 
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus- Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

tiça e Cidadania, para ser anexada ao Projetode SuJ:!HÇ')'. 
Resol•Jçáo rr' 66. ·;J 1 9r •. - - ~-- :_:____ -----:-:;_~_:-s~- E~ dispõe de 20 minutos para o seu pro-

É a c<>aut"te a emenda oferecida.: nunciamento. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO/PT-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, no
bre Senador Lúdio Coelho, Srs• e Srs. Senadores, a 
revista Veja desta semana publica, nas suas Pági
nas Amarelas, entrevista com o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, que aborda diversas questões 
políticas e, sobretudo, económicas. 

Reiterando posições expressas em ocasiões an
teriores, o Presidente da República voltou a expressar 
a sua avaliação de que a CPI dos Precatórios poderá 
produzir bons resultados para o País. A título de exem
plo, mencionou que a CPI pode ajudar a mudar a le
gislação sobre sigilo bancário. O Presidente, com ra
zão, distinguiu o sigilo fiscal do sigilo bancário. O pri
meiro tem de continuar a existir. A Receita não tem o 
direito de dar publicidade indiscriminada dos dados da 
intimidade do contribuinte. Mas isso não quer dizer que 
a Receita não possa ter acesso às contas de um con
tribuinte que esteja sob investigação. Em outras pala
vras, é necessário flexibilizar o sigilo bancário. 

É preciso lembrar que essa é a posição que 
tem sido defendida há muito tempo e em diversas 
ocasiões pelo Partido dos Trabalhadores. Em 1995, 
o PT apresentou à consideração do debate público 
uma proposta ampla de reforma tributária, que con
templava uma revisão da questão do sigilo bancário. 
Partimos da constatação de que informações de fun
damental relevância para a administração tributária 
estão registradas nas transações do sistema finan
ceiro, mas ficam, muitas vezes, fora do alcance da 
administração tributária, em função de uma aplica
ç~o excessivamente rígida do preceito do sigilo ban
cano. Esse entendimento rígido procura se apoiar 
em leitura capciosa do art. 5° da Constituição e da 
legislação infraconstitucional. 

A posição que estamos defendendo era a de 
que a Receita precisava ter a garantia de acesso 
aos registres bancários e financeiros dos contribuin
tes para facilitar a conclusão dos processos adminis
trativos já instaurados. No campo constitucional, o 
PT propôs que se especificasse que a Receita Fede
ral, o INSS, assim como as administrações tributá
rias estaduais e municipais pudessem ter acesso às 
informações sobre as operações financeiras dos 
contribuintes, nos termos da lei e respeitados os di
reitos individuais. No campo infraconstitucional pro
pusemos que se fizessem as alterações necessárias 
para evitar que o acesso do Fisco aos registres fi
nanceiros fique condicionado à instauração de pro
cesso judicial. 

Anteriormente, o Senador José Eduardo Outra, 
reto_mando projeto anterior do Deputado José Dirceu, 
haVIa apresentado projeto de lei complementar obri-

gando os bancos a fornecerem à Receita informaçõ· 
es sobre movimentações financeiras que, em um 
mês, ultrapassem um certo montante. Já é antiga, 
portanto, a nossa preocupação com o tema mencio
nado pelo Presidente da República na entrevista à 
Veja. 

Na proposta de reforma tributária apresentada 
pelo PT, em 1995, fizemos questão de ressaltar que a 
flexibilização das normas referentes ao sigilo bancário 
deveriam ser acompanhadas da estrita observância do 
sigilo fiscal, com a adoção de medidas que responsa
bilizem criminalmente os servidores do Fisco que vie
rem a permitir o vazamento de informações ou delas 
façam uso para proveito pessoal ou político. 

Desse ponto, não há, portanto, divergência 
com a posição defendida pelo Presidente. Causou
me surpresa, contudo, a forma pela qual o Presiden
te se referiu à possibilidade de criação de uma CPI 
do sistema financeiro. Dada a sua avaliação positiva 
sobre a CPI atual, por que razão obstruiu a constitui
ção de uma CPI do sistema financeiro no ano passa
do? É a pergunta que surge naturalmente e feita 
pela revista Veja. Em resposta, o Presidente decla
rou que, naquela ocasião, não havia motivos concre
tos para uma CPI, apenas o objetivo de prejudicá-lo. 

O Presidente quis com isso aludir ao fato de 
que a sua nora, Ana Lúcia Magalhães Pinto perten
ce à famma que controlava o Banco Nacional. Na 
época, "não havia nenhuma investigação específica 
de crimes no sistema financeiro", declarou o Presi
dente à revista Veja. 

É difícil entender uma afirmação como essa. 
Em meados de 1996, a Comissão de Inquérito do 
Banco Central concluiu relatório preliminar que va
zou para a imprensa, trazendo revelações impres
sionantes sobre o Banco Nacional. Pa:tes importan
tes do documento foram divulgados na ocasião pela 
Veja e pela Folha de S.Paulo. Particularmente im
pressionante foi a extensão das fraudes praticadas 
pelo Nacional. 

De acordo com o relatório, as operações fictí
cias representaram nada menos que 75% do total 
das operaçôesde cl"l§dito, registradas nos balanços 
dos bancos em fins de 1995, um percentual que su
pera possivelmente todos os recordes em matéria 
de falsificação bancária. Ressalte-se que os 75% 
não se referem a créditos de difícil recebimento ou 
de má qualidade, mas a operações inexistentes com 
empresas falidas, concordatárias, pessoas físicas e 
jurídicas não localizadas etc. O relatório revelava 
também que esses registres fraudulentos correspon
diam, desde de dezembrü de 1992, a mais da meta
de do total das operações de crédito contabilizadas 
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no balanço do Nacional. E mais: entre as contas 
fraudulentas estavam 18 dos 20 maiores devedores 
do Banco! 

Diante disto como aceitar que o Presidente de
clare que "não havia nenhuma investigação específi
ca de crime nos sistema financeiro", na época em 
que discutíamos nesta Casa a constituição de uma 
CPI do Sistema Financeiro, por iniciativa do Senador 
Antonio Carlos Valadares? 

Causou-me estranheza, também, a fonna ligei
ra como o Presidente se referiu ao Banco Central. 
Declarou, entre risos, que o Banco Central já é tão 
independente que "quebrou os bancos que quis". 
Essas foram as suas palavras textuais. Será que o 
Presidente não precisa medir um pouco mais as 
suas palavras para tratar de temas tão importantes? 
Se é verdade que a quebra de bancos como o Eco
nómico, o Nacional e o Bamerindus pode ser debita
da, pelo menos em parte, à ação do Banco Central, 
e se é o próprio Presidente da República quem o 
diz, como então responsabilizar os controladores e 
administradores desses bancos que estão com os 
seus bens indisponíveis? Não poderão essas pes
soas invocar a declaração do Presidente em defesa 
da sua posição em futuras disputas judiciais? Vale 
recordar que, recentemente, os antigos controlado
res do Banco Comind venceram uma antiga pendên
cia judicial contra a União, trazendo significativo pre
juízo para os cofres públicos. 

Quanto à venda de parte do Bamerindus ao 
Hongkong and Shangai, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso também manifestou-se de forma 
bastante descuidada. Disse, textualmente: "Não in
terferi em nada. Nem conheço esse Hongkong and 
Shangai". É uma declaração, no mínimo, estranha. 
Recorde-se que, nos tennos do art. 52 das Disposi
ção Transitórias da Constituição, fica vedado o au
mento de participação estrangeira no capital das ins
tituições financeiras com sede no País, ressalvados 
os casos de acordos internacionais, de reciprocida
de ou de interesse do Governo brasileiro. Nesse últi
mo caso, se enquadra a venda do Bamerindus, que 
foi precedida de decreto presidencial autorizando a 
operação como de interesse do Governo brasileiro. 
Trata-se de uma decisão importante, grave mesmo, 
que implica a transferência de uma aparte de um 
dos maiores bancos de "arejo do Brasil, com uma 
grande rede de agências, a um dos maiores conglo
merados financeiros do mundo. Como entender que 
o Presidente trate o assunto com tanta ligeireza, 
isentando-se de responsabilidade e até declarando 
não conhecer aquele que é um dos maiores bancos 

do mundo, que com () .. _aumento da sua presença no 
Brasil irá modificar substancialmente a configuração 
do nosso sistema bancário? 

O .Sr. Ney S_l!assuna_c:: F'eanite-me V. Ex" um. 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Senador 
Ney Suassuna, concederei-lhe o aparte com muita 
honra tão logo conclua meu raciocínio. Certamente 

· · teremos tempo para ouvir as suas ponderações e 
dialogar sobre elas. 

- - Este assunto, inclusive, será objeto da argüi
ção que aqui teremos com o Ministro Pedro Malan, 
uma vez que já foi aprovado requerimento para que 
S.EJ<'! venha ao Senado explicar as razões dessa 
operação, pela qual o Hongkong and Shangai Bank, 
com ajuda do Governo brasileiro, está absorvendo o 
Banco Bamerindus. 

Quero refirir-me, finalmente, às declarações do 
Presidente com relação ao câmbio e das contas ex
temas do País. O Presidente afinna que não ouviu 
nenhum economista recomendar uma modificação 
da política cambial. Outra afinnação curiosa. São 
muitos os críticos da política cambial, tanto no País 
como no exterior. E não são "economistazinhos", 
são economista reconhecidamente como de grande 
calibre no espectro de economistas brasileiros. 

É difícil encontrar um economista que não re
conheça os graves problemas que a valorização 
cambial vem causando ao Brasil. O Presidente ad
mite que pode ter havido erros em matéria de políti
ca cambial no início do Plano Real, em 1994, mas 
tenta transferir a outros a responsabilidade, em es
pecial ao ex-Ministro Giro Gomes. É verdade que, 
durante o período de grande valorização cambial, 
entre julho e outubro de 1994, Fernando Henrique 
Cardoso já havia deixado o cargo de Ministro da Fa
zenda e estava em campanha pela Presidência. Mas 
os seus sucessores, Rubens Ricúpero e Giro Go
mes, trabalharam com a equipe que Fernando Hen
rique Cardoso trouxera para a Fazenda e o Banco 
Central. No fundamental, deram seqüência ao que 
vinha sendo feito. Não se pode dizer que as decisõ
es económicas adotadas por Rubens Ricúpero e 
Giro Gomes tenham prejudicado os planos do candi
dato Fernando Henrique Cardoso. Ao contrário, a 
valorização cambial, além de apressar a queda da 
inflação, forneceu uma espécie de bordão ao candi
dato do Governo, que sempre fazia questão de pro
clamar "que o real vale mais do que o dólar", iludin
do os eleitores mais simples, como lembra, hoje, o 
economishi Paulo Nogueira Batista Jr. em artigo na 
Folha de S.Paulo. Em todos os momentos da cam-
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panha eleitoral, Fernando Henrique Cardoso fazia 
questão de apoiar e de se dizer entrosado com to
dos os passos da equipe económica. 

Apesar da substancial valorização do real em 
relação às moedas estrangeiras, o Presidente não 
vê problemas com as contas externas nos próximos 
anos, ele confia que o País poderá continuar atrain
do dinheiro do exterior para cobrir os desequilíbrios 
nas contas externas. •o mundo está muito líquido, 
está cheio de dinheiro e só há dois lugares para in
vestir: É aqui ou no Sudeste Asiático•, garante o 
Presidente. 

Convém recordar que não é a primeira vez na 
nossa história económica que nos defrontamos com 
uma conjuntura de liquidez internacional abundante. 
Nos anos 70, por exemplo, a tecnocracia dos gover
nos militares garantia que o Brasil poderia benefi
ciar-se da reciclagem dos petrodólares comandada 
por bancos privados internacionais. Nessas fases de 
abundância de recursos, os governos se esquecem 
que os fluxos financeiros internacionais passam por 
ciclos de expansão e contração. Nas fases de liqui
dez abundante, os países que aceitam depender em 
excesso de capitais externos acabam pagando um 
preço elevado, como aconteceu com o Brasil duran
te a longa crise da dívida externa nos anos 80. 

Um país em desenvolvimento pode se benefi
ciar da absorção de capitais externos, como forma 
de complementar a sua poupança interna e elevar a 
formação de capital, como está demonstrado em um 
artigo clássico de Hollis Chenery. Mas isso tem que 
ser feito com moderação e de forma criteriosa. Infe
lizmente, não é o que vem acontecendo nos anos 
recentes. O Brasil está se endividando em ritmo ace
lerado, os recursos externos estão substituindo o es
forço de poupança interna e a sobrevalorização per
sistente do câmbio impede que se forme capacidade 
adicional de produção naqueles setores da econo
mia que seriam capazes de gerar as divisas neces
sárias para saldar os compromissos internacionais 
que estamos assumindo. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, Senador Ney Sua.Ssuna. 

O Sr. Ney Suassuna- Senador Suplicy, V. ~ 
aborda um tema importante. Tenho feito, com fre
qüência, advertências aqui para que olhemos com 
mais atenção a política económica. Veja, Senador, 
somos da base do Governo, eu e o meu Partido. No 
entanto, isso não significa que não se deva alertar. E 
deve-se entender como crítica construtiva. Horas há 

em que não informar o Congresso Nacional, que 
abriga os legítimos representãnfés do povo brasilei
ro, os que estão aqui para legislar em seu nome, di
ficulta o entendimento das situações e até a tramita
ção das matérias. Vejamos, por exemplo, o caso do 
Proer. V. Ex" disse bem aí que tivemos a utilização 
última do Proer e que não foi dada nenhuma infor
mação ao Congresso Nacional. Se estivéssemos 
com a Comissão implantada, com toda certeza tería
mos maiores informações e não estaríamos agora 
pedindo, a posteriori, que venham nos dar alguma 

- inforrnação~-para que possamos--entender o que 
aconteceu. A medida provisória foi reeditada dia 5, 
já foi decidida a sua reimplantação, e devemos pôr 
em funcionamento na próxima semana, não para cri
ticar ou crucificar ó- Governo, mas para que o Cón
gresso seja partícipe, até porque, se compararmos o 
Proer com os programas similares de outros países, 
verificaremos que fomos mais eficientes. Há uma di
ferença muito grande entre fazer crítica pelo simples 
desejo de criticar e fazer crítica com o objetivo de 
construir. O que o Congresso tem feito, e V. ExA, 
sendo da oposição, está fazendo, é alertar para que 
olhemos com mais atenção um caminho que pode 
nos levar a dificuldades. E devemos fazê-lo urgente
mente, porque é na profilaxia que está a salvação. 
Não adianta depois querer curar o doente que já 
está inteiramente infectado e em estado terminal. 
Temos que fazê-lo antes, inclusive discutindo. E 
este é o lugar correto para isso. O lugar correto é o 
Congresso Nacional. O Presidente disse que não viu 
nenhum economista criticar a política cambial, mas 
temos milhões de economistas no mundo e, no Bra
sil, temos alguns milliares. Eu, por exemplo, sou 
professor da Federal do Rio de Janeiro, economista 
também, e provavelmente não devo estar incluído 
nesse rol. Alertar não faz mal a ninguém e não custa 
nada olhar com maior profundidade os problemas 
que poderão vir a ocorrer ou que estão em curso. 
Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o 
aparte do Senador Ney Suassuna. Gostaria de 

-apoiar inteiramente a sua proposição de que o Con
gresso Nacional deve receber informações que tor
nem muito mais transparentes as ações do Governo, 
inclusive aquelas relacionadas ao Proer. Se somar
mos as operações relativas ao Proer do Nacional, do 
Económico, do Banorte, do Bamerindus e outras, 
podemos estimar que pelo menos R$20 bilhões ou 
mais foram encaminhados a essas instituições. Se 
bem que a forma como esses recursos são movi
mentados, do Banco Central para as instituições fi-
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nanceiras, não significa que sejam recursos do Te
souro Nacional, o fato concreto é que acabam in
fluenciando as contas do Tesouro. Precisamos, in
clusive, indagar do Ministro Pedro Malan, quando da 
sua presença aqui, proximamente. Não sei se, tendo 
sido aprovado o requerimento, na semana passada, 
da presença do Ministro Pedro Malan --aproveito e 
indago da Presidência -, como tem o prazo de 30 
dias para marcar a sua presença, ele já marcou a 
data. Aproveito também, Sr. Presidente, Senador 
Geraldo Melo, para indagar se o Ministro Pedro Ma
lan encaminhou, seja à Presidência do Senado, seja 
à Comissão de Assuntos Económicos, informações 
sobre as operações do Proer, em específico sobre a 
operação pela qual o Banco Central está proporcio
nando a maneira do Hongkong and Shangai Banking 
Corporation absorver o Bamerindus. É possível que 
esta informação tenha chegado à Presidência da 
Comissão de Assuntos Económicos ou à Presidên
cia do Senado, e eu gostaria de, aqui, registrar que 
considero muito importante que essas informações 
cheguem aos Srs. Senadores previamente, até para 
que possamos nos preparar para a argüição do Mi
nistro da Fazenda quando ele aqui vier. 

Será importante que o Ministro Pedro Malan 
aproveite a oportunidade da sua presença no Sena
do para fazer um balanço não apenas da transferên
cia de controle do Bamerindus para o HongKong 
and Shangai Banking Corporation, mas para que ele 
desvende e tome transparente toda a avaliação que 
fez o Governo para que fosse utilizado aquilo que 
está no art. 52 da Constituição, nas Disposições 
Transitórias, referentes à possibilidade, em caráter 
de exceção, de uma instituição estrangeira poder in
gressar no Brasil e absorver outro banco. Mas, além 
disso, que possa nos informar qual a repercussão 
para o Tesouro Nacional da destinação de recursos 
do Proer ao absorver essas instituições. Na medida 
em que, no Proer, está prevista a possibilidade de 
renúncia fiscal, ou seja, os bancos que absorvem 
outros bancos têm a possibilidade de abater, em até 
30%, o que iriam pagar de Imposto de Renda, qual o 
efeito desse aspecto também para o Tesouro Nacio
nal, enfim, o custo do Proer? 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Lúdio Coelho deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo, 1g Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador 
Suplicy, V. Ex' fez uma indagação à Mesa sobre se o 
Ministro Pedro Malan já havia marcado a data do seu 
comparecimento ao Senado, atendendo à convocação 

desta Casa. Informo a V. Ex- que ainda não. Mas, 
como sabe V. Ex" - e até o assinalou no seu ques
tionamento -, o Ministro dispõe de 30 dias para mar
car a data, e esse prazo ainda não decorreu. 

Quanto aos demais assuntos que V. Ex" preten
de indagar, a Mesa está ciente dos mesmos e da sua 
relevância; apenas sugere que V. Ex" aguarde a pre
sença do Ministro para formular as suas indagações. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Se o Ministro 
puder enviar com antecedência as informações, me
lhor será a qualidade da argüição que o Senado fará 
a S. Ex". 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Regi

mento da Casa permite e prevê o envio antecipado 
das informações, e a Mesa espera que o Sr. Ministro 
assim proceda. 

Com a palavra o nobre Senador Jonas Pinhei
ro. (Pausa.) 

Com a palavra o nobre Senador Carlos Bezer
ra. (Pausa.) 

Com a palavra o nobre Senador Romero Jucá. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, amanhã, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso irá a Roraima, Estado 
que represento, juntamente com 14 Ministros. Lá, en
contrará o Presidente da Venezuela, Rafael Caldara, 
que estará acompanhado de 7 ministros. 

Na ocasião, deverão ser assinados atos da 
maior importância para o nosso Estado e para a re
gião da Amazônia Ocidental. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
pela primeira vez, vai a Roraima; e vai exatamente 
para cumprir um compromisso de campanha, para 
cumprir uma dívida com todos os roraimenses, no 
sentido de, com duas ações concretas, viabilizar o 
desenvolvimento e o futuro do nosso Estado. O Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso assinará ama
nhã, em Roraima, documento em que concederá re
cursos para a complementação da pavimentação da 
BR-174, que liga Manaus, no Estado do Amazonas, à 
fronteira do Brasil com a Venezuela, perpassando 
todo o Estado de Roraima. 

Assinará também os editais de licitação para o 
inicio das obras, que levarão energia elétrica, da Hi
drelétrica de Guri, na Venezuela, até à capital, Boa 
Vista, equacionando definitivamente um problema 
que tem atormentado Roraima há muitos anos. 

Sr. Presidente, neste momento, ao ressaltar as 
ações do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
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ao ressaltar o trabalho realizado por toda a Bancada 
Federal do Estado de Roraima, no sentido de buscar 
o encaminhamento dessas soluções, eu gostaria de 
lembrar também um pouco do histórico dessa obra, 
que, amanhã, dará o primeiro passo, que é a linha 
de transmissão de Guri, na Venezuela. 

Ao assumir o Governo de Roraima, em 1988, 
encontrei, em Boa Vista, uma grave crise de energia 
elétrica. Havia racionamentos diários, sendo que em 
muitos dias chegavam a 12 horas de racionamento. 
A distribuição e geração de energia em Roraima era 
feita por uma companhia estadual de energia; com
panhia essa que não dispunha de recursos e nem 
de condições técnicas para enfrentar enorme desa
fio. Assim, procuramos a parceria da Eletronorte, e 
através de autorização do então Presidente da Re
pública, José Samey, a Eletronorte foi autorizada a 
assumir a geração de energia elétrica em Boa Vista, 
bem como a sua distribuição de energia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram anos e 
anos de investimentos. Construiu-se uma termoelé
trica para melhorar e acabar com o racionamento na 
capital; ampliou-se o sistema de distribuição. E des
de o primeiro momento, eu, como Governador, Mi
guel Nunes, como Presidente da Eletronorte, e o Dr. 
José Antônio Muniz Ramos, como Diretor de Plane
jamento da Eletronorte, e hoje presidente da estatal, 
tínhamos· a consciência de que qualquer ação seria 
paliativa. Seria a energia de Guri o caminho definiti
vo para libertar o desenvolvimento de Roraima no 
tocante à questão energética. 

Durante todos esses anos, a Eletronorte bus
cou essa solução, nós buscamos essa solução. Nós 
a defendemos em campanha, tanto em 1990 quanto 
em 1994, e, para o nosso gosto, veremos amanhã o 
desdobramento dessa ação política e administrativa 
colher seus frutos. Como eu disse, amanhã será as
sinado o acordo de compra de energia entre o Go
verno brasileiro e o Governo venezuelano. 

A linha de transmissão será construída pela 
Eletronorte, com prazo previsto- para até 18 meses. 
Temos certeza da competência da Eletronorte e do 
compromisso do Ministro Raimundo Brito - ressal
tando que foi um aliado de primeira hora, um aliado 
importante para que essa obra fosse construída num 
tempo tão curto, no mandato do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. 

O Sr. Jefferson Péres- V. E~ me permite um 
aparte? - ~-

0 SR. ROMERO JUCÁ - Ouço-o com muita 
satisfação, Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Romero 
Jucá, amanhã, neste plenário, vou fazer um pronun-

ciamento sobre a viagem do Presidente da Repúbli
ca à Amazônia. Mas V. Ex" se antecipa e fala sobre 
esse assunto, e eu não poderia deixar de registrar 
aqui que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
fará a inauguração de obras muito importantes e 
anunciar outras, tanto em Roraima como no meu Es
tado do Amazonas, quanto em Porto Velho, onde vai 
inaugurar mais uma etapa da Hidrelétrica de Sa
muel. Isso, creio, vem desmentir a alegação, a meu 
ver equivocada, de que o Governo só se preocupa 
com o real e de que nada está realizando, principal
mente em favor das regiões periféricas. O que Sua 
Excelência vai anunciar amanhã ou inaugurar, repi
to, tem grande importância no campo energético e 
de transporte nos três Estados Amazônicos. Para
béns pelo pronunciamento de V. E~. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Agradeço o aparte 
de V. Ex•. É importante ressaltar, Senador Jeffer
son Péres, que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ao cumprir com esses compromissos, 
não faz simplesmente mais uma obra, mas finca 
bases estruturais para o desenvolvimento da nos
sa região. 

V. Ex" bem o disse, o Governo amazonense, 
inclusive, já está quase concluindo a pavimentação 
da BR-174, no trecho do Estado do Amazonas. A 
questão da energia de Manaus e do resto do Ama
zonas está também sendo discutida com a matriz 
energética do gás de Urucum. E, agora, à Roraima 
foram assegurados recursos para concluir a BR-174. 
No que se refere ao setor energético, Roraima rece
be a obra da linha de transmissão de Guri, que defi
nitivamente vai mudar - espero - o perfil econômico 
do Estado. Com a estrada asfaltada, com a linha 
energética de uma energia abundante e barata, Ro
raima terá condições de produzir os minérios neces
sários. Se for aprovado o projeto na Câmara dos De
putados, de minha autoria, que dispõe sobre Minera
ção lnterindígena, teremos condições de explorar ra
cionalmente o minério de Roraima e de queimar a 
cassiterita, com energia barata, no próprio Estado de 
Roraima para exportá-la pela Venezuela ou pela 
Guiana. Isso evitaria um grande custo, porque hoje a 
cassiterita vai para São Paulo, onde é tratada, e de
pois é exportada para outros países. 

Portanto,-o Pfésiaente não apenas realiza mais 
uma obra, mas dá _u_m_ passo impor!anfepara a Tiber~ -
tação, gara o desenvolvimento auto-sustentável, ~!l!!:.~~~~ 

·fim, para a melhoria de vida da população da Ama-
zônia Ocidental. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite V. Ex" um 
aparte? 
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O SR. ROMERO JUCÁ - Pois não. Ouço, com 
muita satisfação, o aparte de V. E~. nobre Senador 
Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador, eu que
ria estender ainda mais este assunto e dizer que 
essa obra oferece novas perspectivas não só à Re
gião Amazónica, mas ao Brasil. Com certeza, todos 
aqueles campos que estão ali para ser explorados, 
seja pelo minério, seja pela criação de gado ou ou
tras atividades, com certeza, trarão ao Brasil muito 
progresso. Isso interessa a toda a população brasi
leira, porque é mais uma saída para o Caribe, é 
mais um acesso aos Estados Unidos, América Cen
tral, o que, acredito, será muito importante para a 
nossa economia. Realmente é um ato merecedor de 
aplauso e, por que não dizer, um ato que todos au
guramos seja concretizado na maior rapidez possí
vel, porque é de grande importância económica para 
o nosso País. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Agradeço a V. Ex<' 
pelo aparte, Senador Ney Suassuna. Registro que 
amanhã estará acompanhando o Presidente da Re
pública toda a Bancada do Estado de Roraima, as
sim como estará no sábado toda a Bancada do Es
tado do Amazonas e do Estado de Rondônia, todas 
atuando no sentido de respaldar, aplaudir e agrade
cer, em nome do povo amazônida e brasileiro, a 
ação do Presidente da República. 

O Presidente dá um passo importantíssimo. E, 
como Senador de Roraima, venho à tribuna para di
zer que buscamos essa solução desde a campanha, 
porque levamos até Fernando Henrique, então can
didato à Presidência da República, as propostas da 
nossa região, as quais foram inseridas no Programa
de Governo de Sua Excelência. Tratava-se exala
mente da construção da linha de transmissão de 
Guri e do restante do asfaltamento da BR-174. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex<' um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço, com muita sa
tisfação, o aparte do Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Senador Romero 
Jucá, eu gostaria que V. Ex• incluísse também entre 
os Estados atingidos pela ação da Presidência da 
República, o Estado de Mato Grosso. Foram deposi
tados no armazém de ltacoatiara, no dia de hoje, 60 
mil toneladas de soja, que saíram do Estado de 
Mato Grosso, de caminhão, até o porto de Porto Ve
lho e de lá, depois de 1.250 quilómetros, até ltacoa
tiara. Ontem, ao meio-dia, ltacoatiara recebeu o seu 
primeiro navio, para carregar 54 mil toneladas de 
soja - que já estão sendo carregadas. Esse navio 

terá como destino a cidade de Roterdã. Portanto, 
Mato Grosso é o primeiro Estado que vai sentir essa 
ação do Governo Federal. O oeste desse Estado e o 
Estado de Rondônia, cujas regiões estavam desati
vadas ou com pouca vazão em relação à sua produ
ção, com certeza, com essas ações, passam a ser 
integradas no processo de desenvolvimento do Bra
sil. Obrigado. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Agradeço a V. Ex
pelo aparte, Senador Jonas Pinheiro. 

Ressalto que a saída para a Venezuela e para 
-- o Carfbe é -uma sa.íaa estrateQiCa., como V .-Ex- ais

se, não só para Roraima e para o Amazonas, mas 
também para o Centro-Oeste. 

Digo mais: resolvida, equacionada amanhã, 
com esses atos, a saída da BR-174 e a questão 
energética, entendo que nós, da Bancada da Ama
zônia e da Bancada do Centro-Oeste, teremos mais 
um desafio a enfrentai: buscar uma saída para o Pa
cífico através da BR-364, no Estado de Rondônia. 
Aí, sim, teremos o Caribe e a Venezuela pelo Norte 

- -e também a BR-364 e o Pacífico pelo Oeste. Enten- -
do que esse será o novo desafio da região e que to
dos nós, unidos, deveremos buscá-lo. 

O Sr. José Bianco - Permite-me V. Ex<' um 
aparte, Senador? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço, com muita sa
tisfação, o aparte do Senador José Bianco. 

O Sr. José Bianco - Senador Romero Jucá, 
cumprimento-iJ pelo assunto que traz, solidarizando
me com V. E~. Nós, que com muita honra repre
sentamos o Estado de Rondônia, estamos também 

- entusiasmados com o prosseguimento da visita, que 
se iniciará pelo Estado de V. Ex", passará pelo Esta
do do Amazonas e será concluída no meu Estado, 
sábado à tarde. Conforme já foi dito pelo Senador 
Jonas Pinheiro, estará o Presidente em Rondônia -
falarei sobre este assunto ainda hoje, da tribuna -
inaugurando a qi.Jínta-turbina da Usína de- Samuel, 
concluindo portanto ª única usina hidrelétrica do 
meu Estado .. Sua Excelência também vai inaugurar 
o Porto Graneleiro, que é parte integrante da Hidra
via Madeira/Amazonas. Essa hidrovia está hoje re
cebendo soja do Estado de Mato Grosso, conforme 
se referiu o Senador Jonas Pinheiro. Portanto, ama
nhã, o Presidente estará na capital do meu Estado 
para inaugurar essas obras da maior importância. 
Entendemos que, de fato, a viagem de Sua Excelên
cia nos entusiasma, nos traz conforto. Parece que o 
Governo Federal, a partir de agora, passou a dar 
atenção mais consistente e especial àquela região. 
Mas é preciso também fazer um alerta às autorida-
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des, pois temos hoje uma grande preor.upação: na 
verdade, a Hidrovia Madeira/Amazonas depende ex
clusivamente da BR-364. Estamos necessitando de 
atenção do Ministério dos Transporte no sentido da 
recuperação de boa parte daquela rodovia. Mas te
mos a esperança e a expectativa de que o Governo·
nos atenderá também nesse pleito. Meus cumpri
mentos a V. Exª. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Agradeço ao nobre 
Senador José Bianco pelo aparte. As palavras de S. 
Exª, do Senador Jefferson Péres e do Senador Jo
nas Pinhetro demonstrem efetivamente que o Gover
no começa a resgatar o compromisso com as regiões 
mais pobres do País, um compromisso de preocupa
ção com o desenvolvimento harmónico e projetado 
para o futuro. 

Ao encerrar, ressalto novamente a colaboração 
e o papel importante do Ministro das Minas e Ener
gia, Raimundo Brito, a presença fundamental da Ele
tronorte. Foi com a ida da Eletronorte para Roraima 
que se começou a desenhar e a construir essa solu
ção de engenharia, essa soi:Jção económica e políti
ca que vai desaguar amanhã naquela grandiosa 
obra de integração entre o Brasil e a Venezuela. 
Essa obra representa mais, para nós de Roraima, do 
que a simples construção de uma linha de transmis
são; representa o fato de que o Brasil e a Venezue
la, aí sim, estarão unidos por um projeto de desen
volvimento, unidos por um ideal, que é exatamente o 
de melhorar a qualidade de vida das populações dos 
dois países vizinhos. 

Agradeço especialmente ao Presidente da Re
pública, que cumpre um compromisso de campanha 
e, com dois anos e meio de mandato, começa a res
gatar o projeto da Amazônia Ocidental do futuro. Ao 
Presidente Fernando Henrique o nosso reconheci
mento e a certeza de que as obras da Amazônia não 
pararão. -

Resolvidas essas questões, fica o desafio da 
abertura para o Pacifico, da BR-364. Teremos, des
sa forma, construída a matriz do desenvolvimento 
capaz de enfrentar o futuro; teremos a Amazônia 
auto-sustentada, respeitando o meio ambiente, mas 
com uma condição de vida muito melhor para o seu 
povo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. 
(Pausa.) 

S. Ex• declinou do uso da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano 

Melo. (Pausa.) 

- Conêei:Jo alJ"álãvra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tu ma. S. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL·SP. Pronuncia o 
seguinte disclii'So. Sem· revisão- do- orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tentarei ser o 
mais rápido possíver É apenas para desabafar uma 
indignação, pois ac~di~og_ue, como eu, a maioria 
dos membros da- CPI deve sentir essa mesma an-
gústia. ________________________ _ 

-- -A" CPI dos Precatórios tem feito um trabalho in
tel"fiso-e seus membros têm sectedicado C:om-afillco -
para que os resultados aparecessem -e estão apa
recendo. Abrimos o tumor de um sistema financeiro 
paralelo, que utiliza dispositivos legais para lavar o 
dinheiro sujo que surge de várias fontes. Uma deze
na de empresas de fachada apareceu, como se los· 
sem operadoras no mercado de títulos; a compra fi
nal dos títulos por bancos e por fundos de pensão foi 
esclarecida. 

Sr. Presidente, dizem que os depoimentos são 
repetitivos. Nao são--repetitivos; apenas o modus 
operandi é o mesmo. As empresas que fazem a la
vagem do dinheiro no meio das operações são as 
mesmas; o que muda é o Estado emissor dos títulos 
e a instituição financeira que fica com a compra final. 

A entrada e saída de dinheiro pela fronteira, 
como se não fossem residentes, através do que é 
permitido pela CC-5, também é palpável nas investi
gações da CPI. 

A Comissão não está se limitando apenas aos 
depoimentos que estão sendo colhidos durante as 
suas reuniões nesta Casa, mas tem tentado investi
gar fora de seu recinto, buscando informações que 
possam ser analisadas e cruzadas pelos órgãos téc
nicos da Casa e pelos assessores que foram coloca
dos- a sua-afsposição -pelo Ministério da-Fazenda; 
pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria da Polí
cia Federal. Todos estão trabalhando. O que quere
mos, provavelmente, é que eles sejam convidados 
pela CPI para participarem diretamente das investi
gações, não como assessores, mas como analistas 
dos documentos,_Q _gl,te _Jlª-rrnitiria _ _gue_ tivessem__ 

-acessQ legal aosigilo_bancáriQ. __ . 

A Polícia Federal de São Paulo, juntamente 
com o Dr. João Carlos da Rocha Matos, Juiz Fede
ral, tem atendido a todas as requisições da Polícia 
Federal, feitas por iniciativa da CPI. O processo 
está aberto, inclusive com rogatória para se alcan
çarem os valores do dinheiro depositado na conta 
de Wagner Ramos. 
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A CP! é um inquérito feito por juízes, não é um 
fim em si mesma. Ela busca colher o máximo de in
fonmações. cruzar os dados e,· se possTveí,aponlar
os responsáveis. É um embasamento para ser enca
mrnhado à Justiça, porque só o juiz pode condenar; 
com denúncia do Ministério Público. A CPI não 
pode, nem deve, se encarregar da denúncia. 

Então, ela está fazendo um trabalho sério. 
O que me assusta é que pessoas que estão 

sendo investigadas não estão sendo responsabilízá=-
das. Às vezes, sob maior ou menor suspeita, procu
ram, através da imprensa, desmoralizar a CPI, como 
se nem um valor ela tivesse e como se a pizza só 
aumentasse de tamanho. Não é verdade! 

Alerto esses senhores para o fato de que a me
lhor forma de defesa não é a destruição do investi
gador; é, sim, a colaboração no sentido de que se
jam alcançados os responsáveis por toda essa falca
trua e pelo desvio de milhões de reais que está cor
rendo nos estranhos caminhos desse sistema finan
ceiro paralelo. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex~ um 
aparte, Senador Romeu Tuma? 

O SR. ROMEU TUMA- Pois não. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Romeu Tuma, 
agradeço a oportunidade que V. E~ me cóncooe: 
Quero parabenizá-lo, porque a sua fala é imprescin
dível para a Nação brasileira, é uma fala didática. É 
preciso, realmente, que a opinião pública brasileira 
cada vez mais se esclareça a respeito do relevante 
papel que a CPI dos Precatórios está prestando ao 
nosso País, procurando levar à Nação brasileira os 
furos, as fraudes, a corrupção que grassa no Siste
ma Financeiro Nacional. Mas é preciso que a opi
nião pública saiba o que é uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito e V. Ex"', com ponderação- homem 
experimentado que é -. está demonstrando isso, 
está dizendo ao povo que a Comissão Parlamentar 
de Inquérito investiga e realiza o papel do Poder Ju
diciário até um certo ponto. Ela objetiva indicar os 
responsáveis, mas não tem a faculdade, o condão 
de puni-los. Isso cabe, sem dúvida nenhuma, ao Po
der Judiciário brasileiro. É preciso que se saiba que, 
ao término dos trabalhos da CP I, vão-se indicar- às 
Assembléias Legislativas, às Câmaras de Vereado
res, ao Congresso Nacional, se for o caso - aqueles 
que devem ser julgados politicamente e, ao Ministé
rio Público e ao Poder Judiciário, aqueles que tive
rem infringido as leis penais do nosso País. Esse é o 
papel da CPI, além do outro que V. Ex' salientou 
muito bem: encontrar caminhos para uma melhor le
gislação, para um aperfeiçoamento cada vez melhor 

do Sistema Financeiro Nacional. Se V. Ex" me per-
mite, na semana passada, fui convidàd(Lpelgs a~ _____ _ 
aemrcos ae urrerto, ae Ciências Contábeis e de Eco-
nomia da Universidade Unoeste, de Caf1l!l.o_G_rand_eL 

- juslamenfe para abordar aspectos-políticos e jurídi
cos da CPI, e tive oportunidade de procurar mostrar 
isso que V. Ex" está demonstrando no seu pronun
ciamento. Quero parabenizá-lo pela oportunidade do 
discurso. · ___________ _ 
--· OSR.ROMEU TÜMA= Agradeço seu aparte e 
o incorporo ao meu pronunciamento. V. Ex", como 
ex-promotor público, sabe o que é uma investigação 
policiai, o que é um processo e uma ação penal. 

Há uma série de noticias, Senador Ramez Te
bel, dizendo que a CPI deveria se preocupar em sa
ber o destino dos 600 milhões de reais. 

Não, a CPI, preliminarmente, precisa achar 
os culpados e colocá-IÕs -em condições de serem 
condenados pela Justiça. O dinheiro vai apare
cer, porque dinheiro mal ganho é maldito, Sena
dor. Ninguém que ganha roubando o povo poderá 
ter sorte nesta vida. Há vários exemplos históri
cos que poderiam ser bem analisados por aque
les que criticam a CP I. 

Sabemos que quando se investiga o crime 
comum se procura primeiro a impressão digitai, 
porque, normalmente, o bandido "pé de chinelo" 
não tem os cuidados que têm os bandidos do "co
larinho branco". Eles usam luvas para praticar os 
seus delitos e as luvas são os "laranjas" que te
mos encontrado em nossas investigações. Não as
sinam nada, não dão um documento, porque têm 
o_!Lolários __ que o_fazem por eles. Mas, devagari
nho, a CPI está formando um bojo enorme de ma
terialidade para que os técnicos possam, realmen
te, no cruzamento de dados, indicar quais são os 
responsáveis, quem recebeu e quem pagou quem. 

Hoje, conversava com um membro da Receita 
Federal e perguntava-lhe quais eram os indícios que 
apontavam o dito René - que era o "papai noel" do 
Solano. À tarde, a Receita encaminhará à CPI os 
dados que coletou, indicando alguém que ooderá 
ser o René procurado por nós. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Romeu Tuma, peço desculpas por interrompê-lo. 

A Mesa prorroga a Hora do Expediente pelo 
tempo necessário para que V. Ex~ tenmine o seu dis
curso, já que ainda temos-inscritos para uma comu
nicação inadiável os Senadores Abdias Nascimento, 
Benedita da Silva e Jonas Pinheiro. 

O SR. ROBERTO FREIRE:~:: Sr. President~._e . 
quanto a mim?. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - V. Exª 
falará após a Ordem do Dia, porque, como sabe V. 
Exª, existe hora para o término do Expediente. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, a Recei
ta Federal já está analisando os documentos solicita
dos pela CPI. Esta os encaminha e, automaticamente, 
a Receita passa a analisá-los com o intuito de real
mente responsabilizar aqueles que fraudaram o Fisco, 
inclusive já há vários deles com responsabilidatie e 
culpa formada pelas provas encontradas. 

O noticiário de hoje diz que falta dinheiro para 
as diligências da CP I. Tive a oportunidade de, no ga
binete do nosso Presidente, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, ouvir S. Exª reclamar junto ao Diretor 
desta Casa a não pronta resposta do ofício encami
nhado pelo Presidente da CPI para que fossem 
atendidos todos os meios necessários para que a 
CPI cumpra a sua obrigação. Às vezes uns se ali
mentam de algumas contrariedades naturais daque
les que trabalham coletivamente. É um inquérito difí
cil, as divergências são naturais, porque cada um 
tem uma opinião e tem um plano de trabalho. Mas 
há uma harmonia intensa entre todos os 81 Srs. Se
nadores com o objetivo de alcançar os responsáveis 
por todas essas falcatruas, não negando nenhum 
meio para que ela possa, realmente, alcançar o seu 
desiderato, colocando na Justiça os responsáveis. 

Vejo, ainda, na Gazeta Mercantil: "Presidente 
da Fiai é condenado à prisão". A justiça italiana não 
tem nenhuma preocupação com o VIP ou não, e 
acredito que esta CPI também não terá. 

V. Exª, Senador Geraldo Melo, como vice-Pre
sidente da CPI, sabe- inclusive tem tido uma parti
cipação equilibrada, tranqüila, procurando aconse
lhar aquela ansiedade que temos, às vezes, de cor
rermos mais do que o tempo, mais do que o raciocí
nio para alcançar os responsáveis -que não vamos 
tolerar nem nos preocupar com qualquer tipo de 
ameaça ou com qualquer nome que tenha que ser 
ouvido, interrogado e responsabilizado nesta C PI. 

Agradeço a V. Exª pela tolerância. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos, con
cedo a palavra ao Senador Abdias Nascimento. 

Queria apenas ponderar que V. Ex" está inscri
to para uma comunicação inadiável, temos quinze 
minutos de pnazo e mais dois oradores inscritos. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, 
Srslls e Srs. Senadores, acostumado, nos últimos 
tempos, a esperar más notícias sempre que o as
sunto é África, foi com muita satisfação e esperança 

que recebi a boa nova de que amanhã, 11 de âbril, 
terá lugar, em Angola, a posse do Governo de Uni
dade e Reconciliação Nacional, nos termos do proto
colo de Lusaka, assinado em 1995 entre o MPLA -
Movimento Nacional pela Libertação de Angola e a 
UNITA - União Nacional pela Libertação Total de 
Angola. Acontecimento há muito esperado pela co
munidade internacional, a posse do novo governo 
pode sinalizar uma efetiva era de paz naquele país 
da África Austral, envolvido há décadas numa luta 
sangrenta, primeiro para se libertar do jugo portu
guês, depois em função da disputa pela hegemonia 
entre as duas maiores facções envolvidas na luta de 
libertação. 

Para nós brasileiros, de modo geral, e afro-bra
sileiros em particular, a solução da guerra civil ango
lana é motivo de regozijo, pois os laços que nos 
unem àquele país vão muito além da solidariedade 
genérica entre povos distantes. Somos na verdade, 
brasileiros e angolanos, muito próximos, seja do 
ponto de vista geográfico - apenas seis horas de 
vôo nos separam de Luanda -, seja do ponto de vis
ta cultural, humano e até mesmo sangüíneo. Afinal, 
os africanos escravizados que construíram este país 
eram oriundos, predominantemente, da região do 
Sul da África que um dia seria Angola, o que por si 
só revela o imenso débito que temos para com 
aquela nação. 

Embora estejamos acostumados a uma ima
gem negativa do Continente e do povo africano, tão 
difundida e reiterada que assume ares de verdade, o 
fato é que a África não foi, historicamente, o conti
nente sombrio que a história etnocêntrica escrita por 
europeus n.:lstes dois últimos séculos praticamente 
nos impôs. Ao contrário dessa visão não apenas 
preconceituosa, mas, pior ainda, intencionalmente 
distorcida com o objetivo de negar aos africanos a 
própria humanidade, e assim justificar a escravidão 
e o colonialismo, a história da África é pelo menos 
tão rica quanto a de qualquer outro continente. Lá 
floresceram o Egito dos faraós, a Núbia, os reinos 
de Axum e de Kush, os impérios de Mali e de Song
hai. Estados cuja riqueza material e cultural não dei
xa de assombrar os estudiosos que sobre eles se 
debruçam. No caso particular de Angola, releva lem
brar a luta da Rainha N'Zinga, no Século XVII, con
tra 03 ;nvasores portugueses, num processo que de
monstr;; a capacidade de organização e o espírito 
de luta do povo africano. Um povo que - diferente
mente do que ensinavam, até pouco tempo atrás, 
nossos livros escolares- jamais se submeteu pas:· 
vamente ao domínio de quem quer que fos~F .. 
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Exemplo disso, no Brasil, foi a epopéia de Palmares, tuguês, o Brasil votoutrês vezes contra, absteve-se 
escrita a ferro e fogo por homens e mutheres, em <o que equivalia a votar contraY seis vezes e apenas 
sua maioria, da etnia Santa, originários exatamente duas vezes votou a favor. A primeira em 1967, apro-
da África Austral. vando um relatório da--ONU, a outra em 1974- às 

É a história, com efeito, que nos mostra tam- vésperas, portanto, da independência. 
bém a forma como. a chamada cololli.?ªção euro- Mais, talvez, do que qualquer outro fato, esse 
péia, aliada à terrível drenagem de cérebrbs e mús- vot() de 1974, bem como a rapidez em reconhecer a 
culos promovida com a escravização, acabou produ- Tndependêncla"éle~An-gofa-eMoçarríblque:-noariérse-
zindo a maioria dos males de que hoje padece a guinte, revela-nos a verdadeira natureza da posição 
África. Afinal, nenhum povo, cultura ou grande civili- das elites governantes brasileiras em relação não 
zação poderia dar continuidade ao SI:!U prQcesso his- somente a Angola, mas à África como um todo. En-
tórico sofrendo uma guerra constante, além da p:~r-_ _quanto o colonialismo salazarista mostrava sina1sae-
da de dezenas de milhões de seus habitantes, leva- vigor,- oBrasifo-apoiou lfergonnoSa.mente-:-sus!enta.~--
dos numa viagem_ sem _yQ_I!?._ª!rn\o'éJi _ dQ_A_tlântft<_O:- Cionateóiii;ido "IusOtrõPTC:ãiTsmõ", versãõTrífemacio~ -
Mas os europeus não se contentaram em promover nal do mito da 'democracia racial', nao por acaso 
o continuado massacre de africanos, explorar suas também formulado pelo mesmo ideólogo Gilberto 
riquezas materiais e expropriar sua cultura - hoje Freyre. AÔ perceberem a Iminente-vitória-das fór'Ças 
'preservada" em museus de Paris e de Londres. nacionalistas, os policy makers do ltamaraty não ti-
Como se tudo isso não bastasse, as nações euro- veram 6 menor pudor em Inverter seu curso de 
péias, ao fazerem, no início do século passado, a- -aÇão,pass-ando a-adotar o que chárfiaram ·p-ragmao-
partilha da África, sem levar em conta as fronteiras tismo responsável'. Tratava-se, agora, de assegurar 
historicamente traçadas pelos próprios africanos, para o Brasil uma fatia significativa desses merca-
plantaram as sementes dos conflitos étnicos que até dos potenciais, bem como um papel proeminente na 
hoje continuam assolando o Continente. Conflitos geopolítica do Hemisfério Sul, fator importante para 
como os de Biafra, nos anos 70, de Ruanda ou do um país que-almejá-o statl.ls de potência regional. 
Zaire, nos dias de hoje, resultado direto das frontei- -Curiosamente: os aiplomatas -- 5raneos, ê claro -
ras artificiais impostas pelos europeus, que fragmen- encarregados dessa tarefa empregaram como justifi-
taram nações velhas de séculos ou juntaram,. numa _ cativa exatamente os laços históricos que unem os 
mesma divisão territorial, grupos étnicos tradicional- dois paíseS,-laçosesses-antenorrnente ignorados-
mente rivais. Não foi diferente o caso de-Angola, em nome de nossas então privilegiadas relações 
onde a solução dos problemas deixados pelos euro- --- com Poitl.lgaCfâo priVifegTádas-que-cnégatam a:gEF 
peus demandou uma guerra civil cujos prejuízos de- rar um certo tratado "de amizade e de consulta", cujo 
verão se fazer sentir ainda por muito tempo, embora--- reiiultiido prátic()fuio-atrelámer\to-aa política exter-
encerrado o conflito. na do Brasil - um gigante com pretensões a grande 

Apesar dos laços humanos e culturais e da ir- potência- aos interesses daquela minúscula nação 
resgatável dívida que tem com Angola, o Brasil de-· européia. 
sempenhou um papel no mínimo ambíguo, e fre- O fato é(fuei-ArigoléÇdiferentemente de outros 
qüentemente reacionário, durante a longa luta de li- países africanos, cujas riquezas quase se exauriram 
bertação travada na então chamada 'África Portu- no processo de rapínagern cnaináâo 'colonização", 
guesa", que também compreendia Moçambique, é uma nação potencialmente muito rica, talvez a 
Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. mais rica de toda a África. Ouro, diamantes, petróleo 
Transcrevo aqui as palavras do eminente historiador - os minerais mais preciosos e cobiçados são abun-
José Honório Rodrigues, descrellendo esse período dantes na região, o que explica o interesse das pc-
sombrio de nossa diplomacia: 'Votamos sempre tê-ncías neócolonlais-pcir-esse-paí!rafricano, fonte 
com as potências coloniais nas Nações Unidas, ce- maior do sofrimento que tem sido imposto ao seu 
díamos a todas as pressões portuguesas, a do go- povo nas três úlffmas âécadas. ·um interésse que 
vemo oligárquico de Salazar ou da Colônia. '" vez nós, por sinal, conhecemos muito bem, porque é o 
por outra disfarçávamos nosso alinhamentn :;:li·~nial mesmo que-se manífestápela privatização, a preço 
com as abstenções. Não tínhamos uma palavra de vil, cfà-lucraliváCompánhíà Vale âo Rio Doce. Pois 
simpatia pela liberdade africana." Assim, de 11 reso- foram poteriêias e-grupos_e_rnpresaria.is estrangeiros 
·,_. ~·5es das Nações Unidas apoiando a inde- - em especial, dos Estados Unidos e da África do 
<·:mdência dos territórios africanos sob domínio por-. _ Sul pré-Mandela - os responsáveis pelo financia-

--~--- -~-="- ~------ -------~~~--~-=-- -~--- -- ~--~-= 0-----~ 
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mento da guerrilha e da contra-revolução, cujas feri
das, na forma de milhares de mutilados, de uma in
fra-estrutura arruinada, sem falar das minas que im
pedem a agricultura em suas melhores terras, ainda 
vão levar muito tempo para cicatrizar. 

E é nisso que o Brasil pode contribuir, empres
tando o seu know-how e a sua tecnologia, sobretudo 
a chamada "tecnologia intermediária", mais adapta
da às condições daquele país africano, para que o 
processo de recuperação de Angola se faça de 
modo menos doloroso e mais acelerado. Já temos 
empresas em ação por lá, e não necessariamente 
com a visão predatória que, por motivos históricos, 
poderíamos esperar. É o caso da empresa brasileira 
que cc-participa, com financiamento, técnicos e tec
nologia, da construção da barragem hidroelétrica de 
Capanda. Tive a oportunidade de visitar essa impor
tante obra, antes que os guerrilheiros da Unita para
lisassem os trabalhos. É nossa expectativa que essa 
barragem seja concluída rapidamente por esse go
verno que amanhã se inicia, sob os auspícios da re
conciliação, e resolva as necessidades de energia 
para a reconstrução do país. 

Quero, assim, desta tribuna, saudar o governo 
de unidade e reconciliação nacional de Angola e ma
nifestar ao povo irmão angolano o nosso regozijo e 
os melhores votos àquela nação irmã. Manifesto ain
da minha esperança e dos afro-brasileiros de que o 
Brasil possa, finalmente, à luz de uma diplomacia 
mais comprometida com as nobres causas da liber
dade e do desenvolvimento solidário, retribuir ao 
menos uma parcela da enorme contribuição que An
gola prestou à construção do nosso País. 

Hoje, pela manhã, a Comissão de Relações 
Exteriores aprovou o voto de congratulações ao Go
verno de Unidade e Reconciliação Nacional de An
gola, a ser instalado amanhã. Estará representando 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, naquele 
ato, o Embaixador Paulo Cannabrava Filho, uma fe
liz escolha, já que esse Diplomata, além da compe
tência profissional, possui um relacionamento de 
amizade com o povo angolano e o povo africano, em 
particular. 

Estou muito feliz com esta indicação, pois a 
sua experiência e a sua sensibilidade muito o reco
mendam para tal missão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, 
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-

dora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, com es
tranheza, tive conhecimento das declarações do Presi
dente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Domésticos (CNTD), Sr. Antônio Ferreiras Barros, que 
afirmou ser a aprovação do projeto de lei de minha auto
ria sobre o trabalho doméstico "puro marketing pessoal. 
Aquele projeto foi um terror". 

Como devo satisfações à população em âmbito 
nacional e como estou recebendo, em meu gabinete, 
várias cartas de apoio à minha iniciativa, quero tecer 
algumas considerações sobre essas declarações. 

O projeto de lei que se encontra tramitando na 
Câmará dos Deputado Se fruto de iimt.abalhc> canjun-
to com o mandato que tive como Deputada Federal e 
também de vários sindicatos, onde, na Assembléia Na
cional Constituinte, recebemos o apoio dos Constituin
tes para a aprovação dessa matéria. Aqui há alguns 
Srs. Senadores que participaram ativamente dessa rei
vindicação na Câmara dos Deputados. 

Na época, inclusive, esse senhor, juntamente 
com os sindicatos, pleiteava que fosse aprovado 
esse projeto no Senado Federal. Acredito que S. 8 1 

desconhece a realidade da luta das domésticas pela 
regulamentação dessa profissão, que vem, como já 

. disse, desde 1988. 

Vou levar em consideração que o Presidente 
da recém criada Confederação, principiante no meio 
sindical, ignora esse histórico e tenta se promover 
às custas da luta de legítimas representantes da ca
tegoria, como Lenira, de Recife - todo e qualquer 
político de Pernambuco conhece essa guerreira, mu
lher, doméstica, que tem õ.té livros publicados a res
peito da luta dos empregados domésticos. Ele des
conhece, por exemplo, Nair Jane, Zica, fundadoras 
do Sindicato e da Associação no Rio de Janeiro. 
Desconhece Terezinha Fátima Carneiro da Silva, do 
Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos; 
Nifa Cordeiro dos Santos, Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Domésticos de Recife, Pernam
buco; Creuza Maria de Oliveira, do Sindicato dos 
Trabalhadores Domésticos de Salvador; Expedita 
Cãndido de Lima e Djanira Alves Pereira, do Sindi
cato dos Trabalhadores Domésticos de São Paulo, e 
outras que estiveram comigo e, então, puderam jun
to a outros Srs. Deputados e Senadores pleitear o 
apoio neivinaicação. -- ---- -

Reconhecemos que a lei não atendeu a todas 
as demandas da categoria, deixando de contemplar 
alguns direitos que estamos procurando, gradativa
mente, resgatar, como a questão das quarenta e 
quatro horas semanais, do adicional notumo, da es-
tabiliâade nc emprego e PIS. - - - -
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Não é menos verdade que uma lei, para ser 
aprovada no Congresso Nacional, passa por um lon
go processo de discussão e também de entendimen
to entre os Partamentares. Quando alegam que dei
xamos de votar dispositivos de interesse dos empre
gados domésticos, que isso foi um horror, desconhe
cem também como se dão os acordos políticos nes
ta Casa. E não estou para fazer uma política de in
viabilizar uma luta de uma categoria. Se nós não po
demos atingir 100%, vale para nós, na luta, negociar 
politicamente, transparentemente, 90%. Foi o que fi
zemos com relação ao projeto das domésticas. 

Por isso, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senado
res, mais uma vez reivindico que o projeto, que ora 
se encontra na Câmara dos Deputados, que teve o 
apoio, por unanimidade, do Plenário do Senado Fe
deral, possa ser votado e que aqui os repre
sentantes das bancadas na Câmara dos Deputados 
nos ajudem na sua aprovação, porque esse é um 
projeto justo, que vem dar continuidade ao processo 
de luta dessas empregadas domésticas. 

Ena o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Conce

do a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, pana 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, está na pauta da 
votação de hoje uma matéria que nós reputamos de 
má.-.ima importância, sobretudo pela urgência, e que 
merece a atenção desta Casa. 

Refiro-me ao Projeto de Lei de Proteção de 
Cultivares, que já veio da Câmara dos Deputados, é 
de iniciativa do Poder Executivo e na Comissão de 
Assuntos Económicos mereceu uma análise muito 
profunda dos Srs. Senadores, em cuja Comissão fo
mos o relator. 

Este projeto está em regime de urgência pana 
que o Brasil não perca a oportunidade de ser inseri
do no contexto internacional da modernidade da 
agricultura, o que ocorrerá se não houver rapidez, 
urgência, na sua aprovação. 

No próximo dia 29 de abril, em Genebra, a or
ganização internacional que cuida do aspecto do de
senvolvimento e do avanço tecnológico dos cultiva
res se reunirá e, possivelmente, nessa oportunidade, 
será analisada a inscrição de dois países, Espanha 
e Portugal, na Convenção da UPOV de 1991. Se for 
levado em consideração o ingresso desses dois paí
ses, e se, até então, o Brasil não tiver ainda a sua 
Lei de Proteção de Cultivares, por certo fecha-se a 

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

possibilidade do nosso País ingressar na Convenção 
de 1978. Logo, perdendo essa oportunidade, o Bra
sil ficará sem condições de igualdade com outros 
países do mundo que cuidam da sua· agricultura. 

Por isso, acredito ser muito importante para a 
agricultu:a brasileira que o Senado Federal, no dia 
de hoje, dê especia~ten@o élq p~recerfavorá,vel do 
eminente Relator, Senador Lúcio Alcântara, que já 
se encontra distribuído, estando sobre as bancadas 
dos Srs. Senadores. 

A minha intervenção, neste momento, devida
mente permitida pelo Regimento, é no sentido de fa
zer um apelo para que este projeto seja aprovado 
hoje aqui no Si:mado-Federal, pois-este terá de voltar 
para a Câmara dos Deputados, uma vez que aqui 
sofreu modificação. Temos que transformar este 
projeto em lei até o dia 29 próximo, pana que o Brasil 
não seja apenas um observador, a nível internacio
nal, com respeito à proteção de cultivares, mas que 
seja inserido, definitivamente, nesse processo. 

Muito obrigado! 

Durante o discurso do Sr. Jonas Pi
nheiro, o Sr. Geraldo Mefo, 1g Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 

· Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Caries Patrocínio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 253, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com base no art. 49, X, e no art. 58, IV, da 

Constituição Federal, combinados com o art. 22, alí
neas h e i, e art. 42 , 11, da Resolução n2 46, de 1093, 
do Senado Federal, requeremos seja solicitada ao 
Tribunal de Contas da União, com fulcro no ::ort. 71, 
IV, da Constituição Federal, a realização de inspe
ção e auditoria, de natureza contábil, financeira, or
çamentária, operacional e patrimonial na Caixa Eco
nómica Federal, especificamente na Gerência de 
Administração de Loterias - GELOT, bem como na 
empresa estatal Oatamec S.A. - Sistemas de Pro
cessamento de oád"os, peias razõés que se se
guem: 

I - A Caixa Económica Federal, como acionista 
controlador da Oatamec S.A. descumpriu os arts. 
116 e 117 da Lei de Sociedades Anónimas, bem 
como os arts. 153, 154, 156, 158, 235 e 238, da 
mesma lei, caracterizando abuso de poder (art. 117) 
e omissão de responsabilidade (arts. 155 e 158); 
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11 - A Caixa Econõmica Federal como entidade 
pública e responsável pela Concorrência 1/94, des
cumpriu a Lei n2 8.244- 11 PLANIN -que determina
va a manutenção do controle e do processamento 
de dados pelo Estado, das ações estratégicas do 
Governo, nas atividades de Previdência Social, Saú
de Pública (SUS), Receita Federal, Tesouro Nacio
nal, Loterias e Estatísticas Públicas Nacionais (sub 
item 3.2.8.2. - meta 1 - Ações 1.2) o que, combina
do com os arts. 32, 42 e 13 do Código Penal, carac
teriza crime por ação ou omissão; 

III - A Caixa Econõmica Federal, como respon
sável pela administração e exploração das Loterias 
Federais, descumpriu: 

A. Decreto-Lei n2 6.259/44, art. 32; 

B. Decreto-Lei n2 204/67, art. 12 e seu 
parágrafo único; arts. 2°, 24, 25, 26 e seu 
parágrafo único, arts. 27 e 29; 

C. Decreto-Lei n• 759/69- arts. 111, 2", 
32 , 42 , 7" e 10; 

D. Decreto n2 1.138/94- Estatuto da 
CEF - art. 4°, inciso VI; artigo 5", inciso III; 
art. 20, inciso V, alíneas b e c e§ 52 , art. 26, 
§§1°e22 • 

E de tal forma agindo, incorreu em três faltas 
graves: 

1 - manteve em situação pré-falimentar uma 
empresa estatal que a ela pertence - Datamec S.A. 
- somente saneando suas finanças após o deconrer 
da referida Concorrência 001/94, cujos termos foram 
questionados junto à Comissão de Licitação, à pró
pria CEF, ao Ministério da Fazenda, à Procuradoria
Geral da República, à Justiça Federal, não só por 
concorrentes, mas por federações, parlamentares e 
cidadãos; 

2 - entregou para empresa privada serviços 
públicos que constituem monopólio da União, o que 
implica transferir informações sobre ações estratégi
cas do Governo, o que era vedado pela legislação 
em vigor, bem como atividades - loterias - autoriza
das por uma derrogação excepcional de normas do 
Código Penal à União e a seus entes, mas jamais a 
uma entidade de caráter privado; 

3 - finalmente, a empresa privada em questão, 
vencedora, até porque concorrente única do proces
so licitatório, não preenche os requisitos de idonei
dade, probidade e moralidade, exigidos pela Lei das 
Licitações e pelo próprio edital da referida concor
rência. 

A Resolução n• 46, de 1993, que criou a Co
missão de Fiscalização e Controle, incluiu entre 
suas competências: 

h) avaliar as contas dos administrado
res e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e valores públicos da administração di
reta e indireta, incluídas as fundações e as 
sociedades instituídas e mantidas pelo Po
der Público Federal, notadamente quando 
houver indício de perda, extravio ou irregula
ridade de qualquer natureza de que resulte 
prejuízo ao Erário; 

I) providenciar a efetivação de perícias 
bem como solicitar ao Tribunal de Contas da 
União que realize inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial nas unidades ad
ministrativas da União e demais entidades 
referidas na alínea h. 

Nesse sentido, reputamos urgente uma ação 
fiscalizadora para que, previamente, evite-se que 
uma empresa estatal - Datamec S.A. - seja não só 
asfixiada financeiramente, mas, principalmente, des
tituída de um corpo de funcionários altamente qualifi
cados e especializados, com longa experiência nos 
serviços de loteria. A perda do sistema de processa
mento de dados relativos às loterias significa, em va
lores do ano passado, 35,5% do faturamento líquido 
acumulado no exercício, pela Datamec. 

Nas palavras do próprio Presidente da Data
mec, Dr. Sérgio Vieira Góes, no Of!cio DIPRE 
054/97, encaminhado ao Senado Federal, tal ocor
rência redundará: 

"(numa) perda tão significativa de re
ceita, que demandará, necessariamente, no 
mínimo uma redução de despesas equiva
lente, já que a Datamec vive de seus pró
prios recursos, ou seja, da receita gerada 
pelos serviços que presta. 

Esta redução de despesa dará início a 
um processo de demissão em massa, que 
incluirá todos os empregados ligados ao 
processamento das loterias. Estamos tratan
do de oito filiais, respectivamente em Porto 
Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife e 
26 Pólos, dando cobertura a todos os Esta
dos do Brasil que, em fevereiro/97 empre
gam 375 pessoas. 

Além disso, esse processo terá que al
cançar todas as demais áreas da Empresa, 
em quantitativo ainda não definido que, em 
conjunto com as demais despesas, terá que 
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permitir sua sobrevivência a despeito da 
perda de seu maior faturamento." 

Portanto, trata-se não apenas de uma perda 
significativa de receita e de serviços - para os quais 
a Datamec foi, não só incorporada pela Caixa Eco
nómica Federal, mas reestruturada e desenvolvida -
mas de um desperdício evidente de investimento em 
capital humano e em bens de capital, o primeiro im
possível de ser substituído. 

Assim conclui o Presidente da Datamec sua re
flexão, e fazemos nossas suas palavras: 

"A saída das loterias significará, em 
essência, enterrar todo o conhecimento de
senvolvido ao longo de 26 anos, conduzindo 
seu processamento no Brasil; punir a Data
mec pela excelência dos serviços prestados 
e premiar a dedicação dos empregados com 
o desemprego." 

Finalmente, cabe-nos lembrar as palavras do 
Professor Geraldo Ataliba, na Revista de Direito Pú
blico nº 92179, que assim nos instrui: 

"Como prestar serviço público não cabe 
a particulares (art. 175-CF) mas, ao contrário, 
opõe-se à atividade económica (art. 173), nem 
teria propósito nem cabimento o Estado licitar 
qualquer delegação a uma criatura sua. Se o 
de que se trata é serviço público, não precisa 
convocar privados, daí o descabimento da 
idéia de licitação. Nenhum privado tem direito 
de exercer serviço público. • 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1997.- Se
nador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- O requerimento vai à publicação e será votado 
oportunamente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr" 12 Secretário em exercício, Senador Canos 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N2 254, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no § 22 do art 50 da Consti

tuição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 
215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, solicito a Vossa Excelência que, ouvida a 
Mesa, encaminhe ao Senhor Ministro da Fazenda 
pedido de informações sobre as questões abaixo, 
relativas à absorção, pela União, de acordo com a 
Lei n° 9.358, de 12-12-96, dos custos excedentes 
decorrentes da construção e operação de usinas nu-

cleoelétricas, pela empresa FURNAS - Centrais Elé-
tricas S.A. -

. 1 ...: Qu;;if é a Óngem e o valor ao. custo excedente. 
de geração de energia nuclecelétrica da Usina de Angra 
I, mencionado no§ 1º da Lei nº 9.358, em questão? 

2- Por que deverá ser a Eletrobras reembolsa
da por valores correspondentes a gastos efetuadas 
por Fumas na construção da Angra 11 e III, até 31-
12-80, se, ambas, são de Fumas? 

3- Por que adotar medidas que têm impacto fi
nanceiro sobre o Orçamento Geral da União envol
vendo obras que, segundo consta, estão paraliza
das, como Angra III? 

4 - Qual é, hoje, a situação dos contratos de
correntes das operações de crédito mencionadas no 
art. 32? Os compromissos que deles constam estão 
sendo honrados tempestivamente? 

5 - Quais são os investimentos complementa
res efetuados na Usina Angra I? 

6- Como o Ministério da Fazenda procederá à 
verificação mencionada no§ 1° do art. 32? 

7 - O Ministério da Fazenda participou dos es
tudos e do estabelecimento de critérios visando à 
determinação dos custos, investimentos e reembol
sos mencionados no texto da Lei? 

8 - Como falar de excedente de custo de cons
trução de Angra 11 (art. 42 da Lei) se a '2 :;ra sequer 
está concluída, tomando, obviamente, inviável a de
terminação de seu custo global real? 

9 - Qual é o valor esperado pelo Ministério da 
Fazenda a ser gasto no cumprimento desta Lei, na 
sua integralidade? 

1 O - A Lei em questão é autorizativa e, como 
tal, a determinação dos valores envolvidos no cum
primento de seus termos é responsabilidade do Ór
gão do Executivo a que é cometida a sua execução, 
no caso, o Ministério da Fazenda. Qual é o aparato 
de que dispõe esse I'/ ,istério ou quais as providên
cias que pretende adotar para atestar os valores en
volvidos, todos de grande complexidade técnica? 

·Justificação 

Quando FURNAS - Centrais Elétricas SA rece
beu, do Governo Federal, a responsabilidade de cons
truir e operar as usinas nucleoelétricas a serem instala
das em Angra dos Reis - RJ, ficou ajustado que os va
lores que excedessem o custo de uma usina hidráulica 
de 600MW (mesma capacidade de geração de Angra 
I) seriam apertados pelo Tesouro Nacional. A esta dife
rença de custos, paga pelo Tesouro Nacional, deu-se 
o nome de •excedente nuclear". 

A Assembléia Geral Extraordinária de 29-1-97 
(que aprovaria a cisão da área nuclear de Fumas) não 
se realizou, por determinação da Eletrobras a Fumas, 
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em virtude da impossibilidade de atender aos exatos S.A, valores correspondentes ao custo excedente de 
termos do que estabelece a Lei nº 9.358, de 12-12- geração de energia mldeoelétrica pela usina de An-
96, no que se refere à não efe!ivação, de maneira gfá I, aeteirffinaâo com relação ao ctfsto--dif geração 
tempestiva, de auditoria da União, no âmbito desta de energia hidrelétrica por usina de semelhante ca-
controlada (Fumas}, para apurar o montante real dos pacldade;-l:iem c-o-movalores relativos ·a.os-irivesti-
custos excedentes das suas usinas nucleoelétricas. mentes complementares efetuados na usina Angra I, 

Matéria publicada no O Globo de 30-1-97, es- a partir de 12 de janeiro de 1985. 
clareceu que a Assembléia Geral Extraordinária não Art. 2º É a União igualmente autorizada a 
se realizou porque a Eletrobras reivindica do Teseu- reembolsar à Eletrobras valores correspondentes 
ro Nacional o pagamento de cerca de R$4 bilhões, aos gastos efetuados por Fumas com recursos pró-
referentes ao passivo de Fumas com investimentos prios na construção das usinas nucleoelétricas de 
nas obras de Angra I, 11 e III. Angra 11 e III, até 31 de dezembro de 1980. 

Art. 3º A União efetuará os reembolsos autori-Até o momento, não temos conhecimento de que 
tenha sido realizada a "auditoria da União" em Fumas. zados nos arts. 12 e 22 à Eletrobras por meio da as-
Assim como não foram definidos os valores relativos sunção dos saldos devedores de operações de cré-
ao excedente nuclear, também não foi equacionada ditos externos da Eletrobras e de Fumas, vinculados 
uma série de questões daí decorrentes. àquelas usinas, com aval da União. 

Dentre elas, podemos destacar a indefinição de § 12 O Ministério da Fazenda procederá à veri-
qual empresa será reembolsada pelos custos arcados ficação dos critérios dos investimentos complemen-
por Fumas com as usinas nucleoelétricas; a indefini- tares e reembolsos, com base no balanço patrimo-
ção do montante de recursos que 0 Tesouro Nacional nial de Fumas, aprovado pela última assembléia ge-
ainda deverá investir para a conclusão destas usinas; ral dos acionistas da empresa, bem a seleção dos 

-- contratos a serem assumidos. a indefinição do montante de recursos que o Tesouro 
Nacional terá de investir em Angra I para que a ener- § 2º Na data da assunção dos saldos devedores, 
gia nucleoelétrica gerada, atualmente, a cerca de a Eletrobras promoverá o cancelamento dos créditos 
R$160,00 por MWh(MegawatVhora}, aproxime-se da que possuir a Fumas, vinculados às usinas nucleares. 
tarifa média do País, da ordem de R$23,00 a R$30,00 § 32 Os saldos devedores a serem assumidos 
por MWh, bem como a indefinição de recursos a se- pel': União n_a forma deste artigo inc~rporarão a v~-
rem investidos nas obras inconclusas de Angra 11 e III. naçao can:btal, _bem como os demats encargos !~-

Como 0 processo de cisão da área nuclear de nan~etros mcorndos entre a d;ta do balanço p~tn-
Fumas encontra-se em andamento, apesar-âe se tra:-- --montai a que se reler~-o § 1 e a data da efetiva 
tar, a meu ver, de afronta à Constituição, no seu art. transferênc~a para a ~-mao. . 
49, inciso XIV (objeto do Projeto de Decreto Legislativo Art. 4 É a Umao autonzada a reembolsar a 
nº107, de 19-11-96, de minha autoria}, é imprescindí- Fumas valores c~rrespond~ntes ao ~~cedente de 
vel que o Congresso Nacional tome ciência do volume custo de c~nstruçao da us~a Angra • excedent~ 
de recursos públicos envolvidos, para 0 necessário este. dete_~mado _com relaça_o ao custo de ~ma ust-
embasamento às discussões que, certamente, serão na htdrel~tnca de_ t~ual capa~~dade de geraçao. 
transferidas, de direito, para 0 Poder Legislativo. Paragrafo umco. A U~tao prcx:ederá ao reem-

Sala das Sessões, 10 de abril de 1997 __ Se- bolso de qu~ ~rata este ?rttgo medtante o cancel~-
nador Pedro Simon menta do credtto que detem Junto a Fumas, na quah-

. dade de sucessora da Empresas Nucleares Brasilei-
LEI N2 9.358, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996 ras S.A- NUCLEBRÁS, nos termos do art. 12 da Lei 

Dispõe sobre a absorção, pela 
União, dos custos excedentes decorren
tes da construção e operação de usinas 
nucleoelétricas pela empresa Fumas -
Centrais Elétricas - S.A. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 É a União autorizada a reembolsar à 

Centrais Elétrica Brasileiras S.A - ELETROBRAS, 
empresa controladora de Fumas - Centrais Elétrica 

n• 7.862, de 30 de outubro de 1989. 
Art. 52 As despesas decorrentes da execução 

desta lei correrão à conta de dotações consignadas 
no Orçamento Fiscal da União. 

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasma, 12 de dezembro de 1996, 1752 da ln
dependência e 1082 da República. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Raimun-
do Brito. 

(À Mesa para decisão.) 
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REQUERIMENTO N2 225, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Em conformidade com o art. 215, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro se
jam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da Saúde 
as seguintes informações: 

1) qual o volume total de recursos qUe o Minis
tério da Saúde repassou ao estado de Mato Grosso 
nos últimos cinco anos? 

2) Quais os critérios prevalecentes para a dis
tribuição desses recursos aos municípios do estado? 

3) Existe na legislação alguma restrição à ado
ção de procedimentos de elevado custo, de modo a 
evitar-se que os estabelecimentos credenciados ao 
SUS os privilegiem no atendimento aos usuários 
onerando excessivamente a assistência à saúde? ' 

4) Quais os valores atuais dos procedimentos 
ressarcidos pelo SUS aos estabelecimentos creden
ciados? 

5) Há fundamento na informação da Secretaria 
de Saúde de Mato Grosso de que haverá cortes no 
repasse de recursos ao município de Jaciara? 

Justificação 

Diante da escassez generalizada de recursos 
é mister que nos esforcemos para que sua alocaçã~ 
seja a mais racional e eficiente possível, de modo a 
atender à pletórica demanda de assistência à saúde 
no País, minimizando assim os gravames por que 
passa a população, mormente os seus estratos de 
mais baixa renda. 

Os municípios nem sempre são aquinhoados 
com o volume de recursos minimamente adequados 
ao atendimento das necessidades básicas de saúde 
de sua comunidade e, além disso, desconhecem o 
orçamento estadual para a área e os critérios utiliza
dos pelo órgão gestor estadual para a distribuição 
desse. 

Destarte, é com essa preocupação que nos di
rigimos ao Senhor Ministro da Saúde, na expectativa 
de que os esclarecimentos necessários sejam pres
tados, para que, sob o mesmo propósito, possamos 
encaminhar soluções para essas questões que infli
gem grave sofrimento à sociedade brasileira. 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1997. - Se
nador Júlio Campos. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
Os requenmentos lidos serão despachados à 

Mesa. para decisão, nos termos do art. 216, III, do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car1os Pa
trocínio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 256, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, combinado com o disposto no art. 401 do 
Regimento Interno, o envio do Projeto de Resolução 
n• 44, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcânta
ra, que "modifica os arts. 336 e 395 do Regimento 
Interno do Senado Federal e dá outras providências, 
à Comissão Temporária criada pelo Requerimento 
n• 201/95, destinada a elaborai e apresentar projeto 
de resolução reformando a norma interna da Casa, 
por versar sobre o mesmo assunto. 

Justificação 

Em 1995, o Sénado Federal aprovou a criação 
de comissão temporária, destinada a elaborar proje
to de resolução consolidando alterações havidas e 
apresentando sugestões que venham a permitir 
maior agilidade do processo legislativo. Exatamente 
pelo fato de existirem um grande núméro de propos
ta isoladas, houve por bem o Plenário da Casa, por 
sugestão da Mesa Diretora anterior, propor a criação 
da comissão para o exame de toda matéria referente 
às alterações no Regimento Interno. Portanto, nada 
mais correto e, aliás, coerentemente com a decisão 
da Mesa anterior, a alteração proposta pelo Senador 
Lúcio Alcântara deve ser encaminhada para a Co
missão Temporária Especial que examina a reforma 
do regimento. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1997.- Se
nadora Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
=A-Presidência defere_o_requerimento da Senadora 
-Benedita da Silva, tendo em vista a áeeisãcf tc,-maàa 
na Sessão de 1 O de março de 1995. 

O Projeto de Resolução n° 44, de 1997, despa
chado à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, será anexado ao Projeto de Resolução n° 66, 
de 1995. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, S~s e Srs. Senadores, a imprensa informou que, 
ontem, em reunião do Conselho de Defesa Nacional, 
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teria havido a infonnação de que o Ministério da 
Aeronáutica obteve aprovação para a compra de 
aviões sem licitação. A intonnação divulgada hoje é 
um pouco diferente: que a decisão havia sido sus
pensa em função da ponderação feita pelo Presiden
te do Senado e do Congresso Nacional. 

Avalio, Sr. Presidente, até porque houve prece
dentes no que diz respeito à questão do Projeto Si
vam, que seria importante que, sempre que _haja_ 
uma decisão de grande relevância e interesse do 
País, que V. Ex", como Presidente do Senado, pos
sa infonnar a esta Casa o que realmente se passou 
e como é que, neste caso, houve a defesa do inte
resse público. 

Parece-me que tal iniciativa do Ministério da 
Aeronáutica, a compra de aviões militares para a de
fesa nacional, carece de bom senso, havendo tempo 
suficiente para a realização de licitação, tendo em 
vista a tranqüilidade, no que diz respeito às relações 
do Brasil com outras nações, sobretudo com as na
ções vizinhas, e, portanto, não havendo qualquer in
dício aparente da necessidade urgente da renova
ção da trota de aviões da Força Aérea Brasileira. 

Se foi nessa direção a ponderação de V. Ex", 
Presidente, parece-me lógico, porque significa um 
resguardo maior a partir da experiência que o Sena
do teve, quando do exame do Projeto Sivam. Agra
deceria, Sr. Presidente, se pudéssemos ter os escla
recimentos devidos, pois a imprensa noticia ora de 
uma forma, ora de outra, com respeito ao que a 
Mesa está procurando garantir, ou seja, que a Co
missão Parlamentar de Inquérito tenha os recursos 
necessários para a realização das suas atividades.-

Ontem, o Senador Geraldo Melo foi designado 
para tratar desse assunto com V. Exª, o que acredito já 
aconteceu. O Senador Romeu Turna também tratou 
do assunto há poucos instantes e seria oportuno que 
V. Exª esclarecesse se toda e qualquer despesa que 
se taça necessário realizar - acredito que elas serão 
módicas -para o bom desenvolvimento dessa Comis
são Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos pos
sa ser garantida, a fim de que não surja qualquer dúvi
da a respeito, inclusive por parte da imprensa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O que V. Ex" apresenta não é bem uma questão 
de ordem. V. Ex" pede esclarecimentos à Mesa so
bre dois assuntos diferentes. Com relação ao primei
ro, posso atendê-lo em parte. Com relação ao se
gundo, totalmente. Em parte, porque ten(jp _h<llfÍQQ_ 
uma reunião de caráter sigiloso do Conselho de De
fesa Nacional, eu só poderei comunicar o que houve 
aos Srs. Senadores em uma sessão secreta. 

Mas, desde logo, como foi noticiado - e V. Exª 
deve ter visto e salientou isso em seu pronunciamento 
·,saíram versões diferentes sobre o assuntei. isso-real~-
mente me dá a facilidade de esclarecer a primeira par-
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te, dizendo que, em verdade, como Presidente do 
Senado, participei de uma reunião do Conselho de 
Defesa Nacional. Não sei se fui óbice, mas achava 
que o processo não poderia ser votado naquela reu
nião, primeiro porque não era um assunto sigiloso e, 
segundo, porque achava que o ponto de vista meu, 
e provavelmente de toda a casa, seria por um pro-
cesso diferente do que pedia o Ministro_ c:Jª A~rc>n~u- _____ _ -tiCa ---- --------------

Diante das ponderações que fiz, Sua Excelên
cia o Senhor Presidente da República retirou a ma
téria de pauta, que não foi, como noticiado, aprova
da. Essa é a primeira satisfação. 

Quanto à parte que V. Exl' fala de recursos para 
a CPI, cumpre-me infonnar que já respondi ao Presi
dente Bernardo Cabral o quantitativo que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito já gastou, fora custos que se
rão apropriados, que provavelmente ultrapassarão o 
quanto foi destinado para o funcionamento da CPI. 

Entretanto, aproveito a oportunidade para dizer a 
V. Exl' que, se forem necessários novos recursos, eu, 
ém nome da Mesa do Senado, propiciarei os recursos 
necessários, dentro do processo de racionalidade. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

_Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 94, DE 1996 
(Tramitando em conjunto com o Projeto 

de Lei do Senado n2 199, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
__ B~qUEl_ri_I'Tl_!!_DJo_nº 243, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Lei da Câmara n2 94, de 
1996 (nº 1.325/95, na Casa de origem), que 
institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá 
outras providências. 

(Tendo parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos, a ser lido, e dependendo 
de parecer da Comissão de Educação, a ser 
proferido em Plenário) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
A Presidência esclarece ao Plenário que, perante 

a Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos 
do Regimento, foram apresentadas 14 emendas. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos que será lido pelo Sr. 1 º Secretário 

--em-exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

. É lido o ~eguh,t;;:-
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PARECER N• 119, DE 1997"' 

Da C O MISSA. O DE ASSUNTOS 

ECONÓMICOS, sobre o Pr_?j~to de Lei 

da Cãmara n" 94, de 1996 (n" 1.325, de 

1996, na Casa de origem}, que "Institui 

a lei de Proteção de Cultivares e dá 

outras providências"; tramitando em 

conjunto com o PLS N" 199, de 1995, 

que "institui direito de proteção de 

cultivares e dâ outras providências". 

RE:LATOR: Senador JONAS PINHEIRO 

Vânos Deputados apreseri"taram '5~.<qestõ~s e emendas a nrvel da 

Comrssão Especral e no Plenano ca C~mata 0.0s Ol?putados sendo que 

vanas foram acothrdas e certamenl€' contubu~>am oara apnmoramento do 

li:?xlo lrnal norovaclo 

O Senhor Relator Deputado Curtos Melr!?s <:~Presentou seu Relatorro 

"'Vntn oornanrjo rPt8. ?.nrov.-=tc<1n o•·:~ r r,· dos""~ l.t" n" 1 l/S er 1Y9:, e 
n° 1 457, de 1996. com o acolhrmento rntegral e parcral de sers emendas 

apresentadas na Comrssão Especral, na forma do Substrtutrvo que 

apresentou 

O refendo Relató"·o e Vota for aprovado no Plenârto da Câmara dos 

Deputados, em sessão reatrzada no dra 03 de dezembro de 1996 e. 

segundo os procedrmentos reg1mentars. o PrOJeto de Le1 da Câmara no 94 

de 1996, fOI encamrnhado ao Senado Federal 

2) Do conteúdo do PLC N• ~4 de 19~6 

O Projeto de Ler da Câmara n• 94, de 1996 (no 1.325, de 1995, na 

I • R ELA TO RIO ~~~--------------==casa -de ori-gem)~ aprovado pelo Plenãno da Câmara dos Deputados. 

1nstrtw a proteç.ão dos drrertos relatrvos a propnedade rntetectual referente 

1) Da tramrtacão dÕs Proietos cjetei na C.ãmara dos Deputadas _, __________ a cultivar. mediante concessão de Certtfrcado de Proteç.ão, consrderado 

Em GQ de aezemt:Jro ae 1995, o Deputado Renato Johnsson 

apres<:mou ao Plenarro da Câmara dos Deputados o Projeto de Ler _que 

recebeu o n" 1 325. para drspor sobre a cnc::ç.ão do Cadastro Nacron.al de 

Regtstro !? Proteç.ão de Culltvares - CNPRC, tnsttturr o drre1to de proteção 

Çe cultovares e dar outras provtdéõ'lctas 

Em 1-;. de :ar.etro CE'- 199€ o Pod-s; Executrvo encamrnr.o .... ac 

-~angr~:;,so NaCional o Pro,eto oe let n" 1 457 com pedtdo de urgênCia. de 

--wrcc c<,m .;. '§ :2" c!o an 64 Ca Ccr.slltulçáO Federal, dtspondo sobre~ 

~lrQ!f'IC n<l 1 451 ce 1996 de autona do Poder &ecutrvo. Jnrctou a 

"'·t.:a var,.Ht3cao '"'"" Comrssao oe Agncullura e Poht1ca Rural oa Cãmara dos 

0'3!putadr"J$ r.u1o relator. Oeputaao Podre Roque, aprese!"ltou Parecer. o 

qual não fot ao~ectaoo por aquela Comtssao 

O Pod~r Executtvo solrc1tou a retrrada da urgên-cra de tramrtação. 

aco1h1da em i 2 de teveretro de 1996 A c amara dos Deputados cnou, no 

à111b1ta ddque!a Casa, Comrssâo Espectai para aorec1ar ambos as Pro1e~os 

ce Let (Pl nG 1 325. de 1995 e PLn'-' 1 457, de 1996)._ü.PrOJelo ae Let n° 

1 457, de 1996. de autona do Poder Executtvo fot apensado ao ProJeto de 

Let no 1 325, ce 1995, de auton<:~ do Deputado Renato Johnsson. 

Por decrsào do Senh0r Prestoente da Cãmara dos Deputados, em 

cespacho exarado em 11 ce Junho de 1996. fo1 rettrado o poder conclustvo 

r:ias Com1s.;óes e ceterr-unado Cf)mcetêncra ao Plenano para aprec1ação 

frnat da matena. após a aprecração dos refendas protelas na Com1ssão 

Espec1at Cflélda para este f1m 

Coube ao Oeputaao Valdrr Cotatto a Presrdéncta e ao Deputado 

Car!os Melles a Relatorra da refenda Com1ssão Espectai 

No processo de aorec1acào o a mate na a ComtssiH: Especral rea11zou 

0110 Aud1€ncras Publ1cas ocas1ào em oue Joram ouvrdas 21 _pe~_soa_s_:_ __ _ 

representantes do ~oder Execut1vo ao legtslatrvo e oe Organ1zaçães Não 

Governamentais 

.A.tnda no processo de aorecraç.ao a Relatona contou. atem das 

':':lntnburçóes dos oatestrantes, com oocumentos envtados por InStituições 

•::-specrarr:it<1S e pessoas Interessadas na materra. contendo opmrões e 

<;ugestões 

bern móvel para todQ~ os_~!~~tOJ> __ !~ars_ e un.!s:a_!~r~a Cle proteçao ae 

plantas 9u de ~~a-~~_rt_e~_ ~q_ E'é!.i~__!arts _1° e_~)'----

Em seu texto estabelece o segurnte 

a) a concertuação técn~ça dos prrncrpars termos utrhzadas no Projeto 

(art 3<l): 

bj Ql)(;!:_ ê passivei çl~ prot_eção a no~a _ cult1var ou a cult1var 

essenctalmente der~yada. de !:lualquer género ou espec1e vegetal e as que 

tenham __ !;Ldo_ofer~cg:IJ:!:_!La -"-~-1"!~.3- _até _a_ -~1_§1 do _pe~1do. ~e_sde _ _?~e. ~ntre 

outras cond1ções 2 prrmerra comercialiZação tenha ocornoo ha no 

maxrmo dez anos da data co oedrco de proteção e Que seJa par a tlns de 

obtenção de cuHrva~es essen~ralmente oerrv~d-~s tart 4°), 

c) o cronograma corn escala de espec1es a serem rrotegroas sendo 

com pelo menos crnco eso~c1es na data em v1gor do regulamento. com 

pelo menos d_e_z e:?~cu;:!_ê_ 'êPO:? _ t_rt:s anos S__S~r_!l _pelo ~e~ o~ <:Jez~rto 

espécres apos se1s anos e com pelo men~"~ "'t~ -e auatro espec1es apos 

01to anos tart 4°) 

d) proteção à pessoa fis1ca ou )undrca e que os pedrdos provenientes 

do extenor e deposrtados no Pa1s somente serão concedidos em caso de 

ex1stêncra de Tratado em vrgor no Brasil (arts 5" e 6°). 

e) que os d1sposrttvos_dos Tratados em vtgof no Bras1l são aplicados 

em igua1s condrçóes. as pessoas fisrcas ou JUndlcas nacrona1s ou 

domtcrhadas no Pais (art. 7°)~ 

f) que õ proteção da cult1var recarra soore o matenal de reprOdução 

ou de multiplicação vegetativa da planta tnterra e ao seu tttular o dtreJto a 
reprodução comercial no terrrtóno brastleiro. vedando a tercetros, durante 

o prazo de prateção, a produção com f1ns comerc1ats, o oferectmento â 

venda ou ã comercral1zaçào desse matenal sem sua autonzação (arts. 8° e 

9"); 

g) a exceção ao agncultor que reserva e planta sementes para uso 

~ P!ÓPt:'9.~.~~-4~~t_a.R~esLme!:!to_~~- ~~_r::_:;~~e!~~l!'':~t_o_:t:_t_e~.C::.:.'_~s._ C1.:'1~-- _. 

posse detenha. usa e vende. como a11mento ou matena pnma, o produto 

obtt<lo do se1,.1 planho. e>:çeto_ para trns _reprodl.lltvos. e ut111za a cultrvar 

como fonte de vanação no melhoramento genétiCO ou na pesqu1sa 

c1entif1ca (art 10) 



430 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

h} especificamente, para a cultura de cana-de·açUcar. a exceçã_o para 

multiplicar matenar ,..vegetatrvo mesmo para uso própno e des11nados a 

produção para hns de processamento mdustnal, desde que as lavouras 

tenham areas 1nfer1ores a _quatro rno~:l!.Jios f•sca.ts_,_ ~l_c_t.llad~- ~-acordo 

com o estabelec•do na Le1 n .. 4 504, de 1964 (art 10), 

1) que a proteção da cultivar, a part•r da data da concessão do 

Certificado Prov1sóno de Proteção, v1gorará pelo prazo de quinze anos. 

exceto para as espec1es de frut•feras. oe arvores florestats, de ârvores 

ornamenta1s e oe v1de1ras_ para as qua•s a duração sera de dezo•to anos, 

apos o que, a cu1t1var ca1ra em dom.mo pUbliCO (arts. 11 e 12). 

J) as ex•génc1as. condições prazos e formalidades necessélnas para 

0 ped1do de proteção dos proced1mentos para a concessão do Certrhcado 

de Proteção de Cultrvar, eventuars alterações e transferênCias. bem como 

do dtrerto de prrondade (arts 13 a 27), 

k) que a cultivar protegtda poderá ser ObJeto de hcença compulsona. 

com o Objetrvo de assegurar a drsponrbtlrdade da cultivar no mercado, 

quando a manutenção de forneCimento regular esteja sendo 

tnJuStrfrcadamente rmpeelrda pelo l!tular do drre1to de proteção. Esse ato. 

assegurado aqueles que se Julgarem preJUdicados. terá a deosão final do 

Conselho Admrnrstratrvo de Defesa Económrca - CADE, vrsando corbtr e 

punrr a práttea do abuso económsco {arts. 28 a 35}; 

I) que a cultivar poderá ser declarada de uso pUbhco restrito pelo 

Mrmsténo da Agncultura e do AbasteCimento. no exdusrvo rnteresse 

públrco, para atender ás necessrdades da polltrca agricola, nos casos de 

emergéncra nactonal ou outras ClrcunstàncJas de extrema urgênc1a e em 

casos de uso pUbliCO não comere~al. Neste caso. a cultrvar poderà ser 

explorada drretamente pela Umão Federal ou por tercerros por ela 

desrgnados <art 36}, 

m) as sanções aqueles que se apropnarem a qualquer trtulo da 

çulttvar protegtoa. sem autonzação ao titular, bem como a aphcação de 

multas. como puntção. sem preJuizo das demats sanções cabive1s (art. 37), 

n) as diversas. conorções e dtrertos sobre as novas cu!trvares. entre 

os empregadores e empregados melhonstas (arts 38 e 39), 

o) as condtções da ext1nção do d•reJto e da nulidade da proteç.ão 

tarts 40 a 4.ti). 

p) a oração ao Servrç.o Nac•onal de Proteção de CultiVares - SNPC. 

no ambrto do Mrntsteno da Agncultura e do Abastectmento (art. 45\ 

al as tormaltdades orazos condtçóés e cammhos processuars 

necessarras para 1ormahzaç.ao aos o·eOJdos Q(:- j:'rOie_ç.áo ae culitvares _e 

excedrção das resoect1vos certrfrcados (arts 46 a ~i). 

n que os servtços de oue trata esta Le1 ser do remunerados pelo 

regtme de preços de serv1ços -publtcos espec1ftcos e que o Mtntsterro da 

Agncultura e do Abaslecrmento hxará os respectrvos valores e forma de 

arrecadação {art 52): 

s) o prazo de noventa dras para que o Poder Executtvo regulamente 

esta Le• e que entre em vrgor na data de sua publicação. revogando-se as 

dtsposu;ões em contráno (arts 53 a 55) 

3) Do conteúdo do PLS 199, de 1995 

O Projeto de Lei do Senado n° 19_9_._de _tQ.95_, dé at,~_tºi'la-=oQ~çtQJ 

Odacir Soares. apresentadO -en'f 23- de JUiiho âe -,-ggs;-rnstltü!Cire1t0ãE 

proteção de cultivares e dá outras prov1dênoas e tem uma grande 

Similitude com o Projeto de lei n11 1 457, de 1996, do Poder Exeo..Jtiyo·e_C 

Projeto de Lei da Cãmara n° 1 325, de 1$95, do Deputado Renato 

Johnsson 

' __ P,fQr_a pequerr?s_q_,J~e_nç.r?ções. entendemos que a trnha mestra e os 

_obJetivos do EL$ _o_~ _ _1_9;!,_c:j~_:t~;._s,_~a mesma do PLC ne 1.325. de 1995. e 

do Pl n" 1 457, de 1995 e. em Ultima tnstãnc1a. co~ncrde com a base de 

referência que oríg1nou Q Pr91eJo de Le_! da Çãmara n° _94, de 1_996 

ãprovado pelo Plenário da Cãmara dos Deputados. após as drscussões e 

alterações constantes do Subst1tutrvo do Relator da Comrssão Especral. 

que o anahsou naqyela Casa 

4) Da tramitacão no Senado Federal do PLC n" 94 de 1996. 

O Pro,eto de Ler da Câmara n" 94 de 1996 (n .. 1 325. de 1996. na 

Casa de ongem} for encaminhado ao Senado Federal em 10 de dezembro 

de 1996 e. na mesma data, ã Comissão de Assuntos Econôm1cos ~ CAE e 

ã Comissão de Educação- CE 

---A este ProJeto for apensado o ProJetO de Le1-do Senado n° 199. de 

1995 de autorra do Senador Odac1r Soares. r;ue drspõe sobre matêrra do 

mesmo leor. passando portanto a ter tramrtacão conJunta no Senado 

Federal Esse apensamento for reahzado a partrr de tniCiatrva da Senaoora 

Manna Stlva Que apresentou Requenmento n" 9 de 1997 com este ftm. o 

qual foi aprovado pela Plenário do Senado Federal, em sessão realrzada 

no d1a 22 de 1anerro de 1997. 

5) Das Emendas recebidas na CAE 

O Projeto de Lei da Câmara n° 94, de 1996 recebeu, no âmbrto da 

Comissão de Assuntos Econômicos- CAE do Senado Federal, 12 (doze) 

emendas, com os seguintes propósitos, 

a) Emenda n" 01- Autona do Senador Osmar Dias 

Obrigando o tctular do pedtdo de proteção a envrar ao orgão 

competente duas amostras vrvas da cultiVar protegida. uma para 

manipulação e exame, outra para Integrar a coleção de germoplasma. 

b) Emefldã no-02 --AufuiiB ao senaçJorOsmiir_Otãs 

lse~tando as instrtuições púb!rcas de pesqu1sa do pagamento das 

anutdades pela proteção da CUIIIVãf. 

c) Emenda n° 03 - Autona do Senador Osmar D1as 

As-Segurando- que-- ã CUlfiVafPrõteQida SeJa OeCiarSi::fa- de uso 

público restrito por 26üs6 do -poder econõmtco. 

d) Emenda n"' 04 • Autona do Senador Osmar Otas 

Estabelecendo que o Poder Executrvo deva tomar as providêncras 

necessanas a 1mp!~mentação do Cadastro Nacronal de Registro de 

Cu!t1vares - CNRC, no ámbtto do Mtnrsteno da Agncultura e do 

Abastecimento 

e) Emenda n° 05- Autona do Senador Osmar Oras 

Estabelecendo que os recursos arrecadados com o pagamento 

das anurdades pe!as empresas pnvadas seJam alocados as 1nstrtu;ções 

públicas de pesoursa agrico!a med1ante cr1tenos de ménto. 

I) Emenda n° OG- Autona do Senao01 Osmar 01as 

Otspondo sobre o envro ao Congresso Nacconal Pelo órgão gestor 

do CNRC de relatono anual f,s,ço-trnancerro das atrvrdaaes 

desenvolvrd~,· 

_g)_Emelida nc 18 Auto11a dO Senado• Laura Camoos 

lnc!urndo, como ex1géncra para a formaltzação do pedido de 

proteÇ.ão da cult1var. além da ongem genet1ca . prev1sta no texto orrgrnat 00 
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Projeto, as específJcaçóes sobre a procedência legal dos recurSos 

genéticos rncorpcrados â cultivar. 

h) Emenda n° 19- Autgna do Senador Lauro Gamnos 

Suprimindo, no artigo 37, que trata das sanções; a expressao "ou 

ceder a qualquer titulo", para que aquele que adotar esse procedimento 

não seja enquadrado como violação dos direitos do melhorísta e, portanto. 

sujeito à sanções. 

i) Emenda rf ?O -Autoria do SenadgrAfiemir_Aodr_adt 

Incluindo dispositivo no Capitulo que trata do Direito da Proteção, para

assegurar que "é livre, para as cooperativas e associações de produção ou 

florestais, a multiplicação e venda a seus coopetados e associações, ae 

qualquer ctnivar protegida, mediante o recolhimento para o titular, de até 

2% (dors por cento) do valor apurado com a venda de-sementes ou do 

material de propagação essencialmente vegetativa, no caso de 

cooperativas e asSOCiações de pequenos produtores e, de até 6% (seis pOr 

cerito) para as dema1s." 

j) Emenda n° 21- Autoria do SenadorAdemit: Arldr:?de 

Supnmindo ~o dispositivo que assegura qt.ie são passiveis de 

proteção as cultivares que tenham sido oferecidas à venda até a data do 

pedido, independente de serem atendidos os requisitos e tOhdições 

específicas prev1stas. 

k) Emenda n° 22- Autona do Senador Ademi( Andrade 

Estabelecendo Que seJam aprovados pelo ConselhO· NaCional de

Politica Agrícola - CNPA os critérios a serem flXados pelo órgão 

competente para definir a margem minima de descritores para qUe a 

cultavar essencialmente der1vada seJa claramente diStinta da cultivar da 

qual OfiQIOOU. 

f) Emenda n° 23 - Autorta dg Senador Ad€mtr A.odr.at:J.e 

Estabelecendo que não fere o direito de propriedade sobre a 

cuft•var protegida aquele que, ·sendo considerado pequeno produtor rural, 

compra. vende, troca ou armazena sementes, em operações sob o amparo 

de política oficial de crêdito rural." 

m) Emenda n° 24 - Autona do_ Senador. Eduardo Sup!iCy 

Substituindo a expressão "pelo menos" por "ilo máxiinO" 00 

dispositivo (Art. 4°, § 3°, incisos I. 11,11 e IV), que defrne o cronograma e o 

número de espêcies a serem protegidas. 

n) Emende no 25- Autoria do Senad_ocEduarcJo Sup/icy_ 

Estabelecendo que esta lei entre em vigor 12 meses após a data 

de sua publicação. 

É o ;osso RELATÓRIO. 

11.- VOTO DO RELATOR 

As argumentações em favor de uma legislação sobre proteção de 

cultivares se assentam sob a õtica dos direitos de propriedade sobte 

rnovações lecno16gicas, para assegurar aos melhoristas a possibilidade 

da oblençáo de um~ remuneração que permita o ressarcimento dós cuStos 

envolvidos com a atividade de melhorame"fltO-e a rucrafivú::fãOe -inerenre -a 
atividade comercial 

O principio bâsico é o de permitir ao mefhorista que desenVO!véU a 

cultivar. o direito sobre o desenvolvimento a ser explorado por terceiros, 

por tempo limrtado e dentro de condições precisas de controle. 

Como--aecorrênCia:argumenram·~que. com ~a adoÇãO-de -uma 

-legrslaç.ao que proteJa os cult1vares. se pooerá estimUiare--amphaf~ 

_ .. aHvidª~de .meJ.borainento_e_ .genétiça vegetal. não somente â nivel do 

-setorpUOiiCõ-;r:ã!TlO ao setor príVaóo-

Assim. com o aumento da disoonibilidade do material genético de 

melhor qualidâde p.;ira ·os ã9rfcuft0nis. se poderá me1h0iar a· produtiVidade 

e a competitivfdãde dã agna:mura e do- Setor agroindtistrial, com reflexos 

.,_-tavorâveis:-para-o~n::trnsumiâtrres,_ 

-- ----Nocaso -especifitõ ae-a:tltl\ii3i'ê5-,- -a-proteçãõ -assume carateristicas 

distintas do tradicional sistema de patentes, pela dificuldade de se 

··controlar a sua multiplicação e uso, e de se exercer o direito de exclusão. 

Isto porque, no sistema de patente. o detentor tem sempre meios para 

definir e controlar quem utilizará o seu ~invento", mesmo que em condições 

limitadas. 

· 'As àrgt.JtfiéOtações cornrtrria~.-a aCOÇãctdé om~:neglslãÇão eS-peciffê:a 

(:j:oe-assegure a próteção-de cultivares se alicerçam. principalmente, nas 

J!reoCuPB~s-oe õrdefn distríóutiVá.QeiOreceTo eras reflexos em-termos d~~
-aumento de preços para os agricultores. pelo desincentivo ao livre transn.o 

-de material genético, pela redução da divers1dade disponivel para os 

' programas de melhoramento e pela concentração dos seus detentores, 

sobretudo, pelas grandes corporações. 

____ nessa mãrléíta-€TãcitTmaga9-ue as -êíSCUSsões- sobie _eSs,t~L. 

são eXtremamente põ-lêmíCãs, pela COmpleXidade técniCa e pefa 

diversidade dos interesses envolvidos, assumindo, nao raras vezes. um 

caráter ideológico. 

Nossa posiçãi' ê de que. em que pese as preocupações e as 

~1mplica.ções apontadas por aqueles que argumentam contra a adoção de 

-'-Uma- teC!iStacã6 oue-oroteta----as- cúttivares. -o-srasu ·não-Põdé -aeiX.ã_r_ de 

avançar neste campo e. portanto, deve ter uma legislação prõpna para 

reger essa compiE!>::a matéri<L 

Nossa posição se fortalece ouando levamos em consideração a 

crescente abertura da econom1a brasileira. com o aceleramento das 

.Jelaçõas- de _ _troca ___ e_as __ exigénoas impostas aos diversos setores 

produtivos do Pais, para suportar a crescente competição a que estarão, 

cada vez ma1s. suje1tos. 

E._ neste particular. o setor agropecuário brasileiro. pelas 

peculiandades que não nos compete aprofundar no momento. vem 
enfrentando sé?ias dificuldades, como decorrência da suas limitações para 

conviver com uma economia mais aberta_e_po~~~~- e, enf!:l?_~--º!!

fatores. para. aumentar os seus níveis de produtivioace tisica e 

luaatividade. 

Nesse contexto, acreditamos que as argumentações alinhavadas 

pelos que defendem a implementação de uma Lei de Proteção de 

-CUltivares no p3JSeflcOiitrammafOr -eco~ pe1as contribtliÇõeS-posítF,as que 
esta Lei poderá levar ao setor produtivo agropecuário. 

----- Nossa expectativa. é Cle que a adoção da Lei de Proteção de 

-cutnvares -prOvOcará ··um·· Trfd"etnehlo ·nõs· -níveis- Cê-· tnvestrmentõS, 

-p-,;ncipalmente do setor privado, tendo, como conseqúência, o 

-c~esenvo!VimeritOde novas cultivares ma1s adaptaaasãs exrgenOasêO 

momentõ atual. - --- .- --- --

--:ActedÍtamos que·aurnernaráo-as -possibilidades de instalação de 

~-empresas privadas de pesqu_isas (e noVQS irwesti_me_ntos). o Ql!ª 

-~râ-~eLevação d_a co_oCQcrénci~ _nQ_ se_to_r._Q~u~ntç <19 número de 
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empregos e, o que ê sumamente tmportant~. o aumenj:Çl_Q_~_ d!_~POfl_t!:;lrliQ?º§!_ 

de novas culttvares melhoradas para os agricultores. 

Sem dúvida, é importante também ressaltar os reflexos favorâyeís 

que a Lei de Proteção de Cultivares poderã provocar nas entidades 

públicas de pesquisa, notada_ment~ as do_ ~st~tema EMBRAPA". integ@9.?--ª._ 

pela própria EMBRAPA e_ pelas empresas e institutos estadua'rs de 

pesqwsa agropecoâria. 

Isto porque. a existêncta da Lei de Proteção de Cultivares no SrasH._ 

permitrrá que as dtversas cu!trvares desenvohlldas - muitas delas per? 

·sistema EMSRAPA", com recursos públicos- possam ser reconheodas e 

remuneradas no Pais e no exterior. onde atualmente não ê pos~ivel Q~~-~ 

inexistência de arordos rnternac:ion_ç!.s__ que _resguard?m o __Qnncip~qª_ 

reciprocidade 

Tal fato, contribuirá_ para que as instituições pUblicas de pesqu1sa 

possam ser beneficiadas com_Jngresso$_ g~ __ _reçu_r~O_!L_~~rrentes do 
exercido dos dire1tos sobre as cultivares que des~nvolyef!l, Al$1!1 diS~Q. _ 

serà um importante mecan1smo para acelerar o processo de parceria entre 

o setor público e pnvado, através de novos arranjos no campo comeraa!. 

Outro aspecto positivo. ê que ampliará as posszbilidadeS: _de 

intercãmb10 teO'Iolõgico entre os paise.:o, dando, com a proteçâo, maior 

o-edibilidade mUtua, pelas restrições a ·piratana· e ao uso inadequado de 

materiais genéticos intercamb1ados. ____________ _ 

Dentro da 6tica internacional, entendemos, também, que a_ adoçãQ__ 

desta legislação de proteção de cultivares, possibilita que o Brasil aumente 

a sua inserção no campo intemaoonal, avançando mais. um passo em 

direçáo a modernização das suas estruturas produtivas e ao 

aprimoramento das suas regulamentações. 

Neste particular, o Brasil estará dando cumprimento aos acordos 

íntemaclon~is firmados e viabilizando as condições para que possa aderir 

é Convenção de 1978 da União Internacional para a ~rot~~ _ _E!~ __ 

Obtenções Vegetais - UPOV e, assim. se integrar, autoll)aticam~!l51S_ a ~m 

sistema internacional, do qual participam grande parte dos países com 

quem mantém relações comerciais, inclusNe. os parceiros 90_ Ai_f;~ç_Ç§_UL. 

Temos amda a considerar. que a Lei de Proteção de Culti~~s s~ 

complementa a Le~ de Propriedade lndustnal. recentemente aprovada, _ 

impossibílitando, pela exístêncta, que possam v1r a ser adotadas pr.ãticas 

de patenteamento nesse campo, com preJuízos para o setor agropecuãrio. 

Quanto a argumentação de que a adoção da Lei de Proteçáo de 

Cultivares no Pais, poderâ provocar um aumento no preço das sementes. 

consideramos que, num primeiro momento, poderâ ser vâlida e, portanto. 

preocupante, sobretudo para os pequenas produtores rurais. Recebemos 

e tomamos conhec1mento de otversas man1festações d~-- d_1fere~tes 

entidades, sobretudo de organ1zações não-govern~menta~~· des,t§l~r:-_~o -~ 

reforçando esta preocupação. 

Entretanto, constatamos. ã partzr dos depoimentos apre_sentados e 

dos estuaos d!spontvezs. -Inclusive a nivel oe outros paises. _que. se 

ocorrer, não devera comprometer o setor produtivo. Isto porque o~ 

percentuais de gastos com sementes e materiais propagativos não sãc 

expressivos em relação aos custos totais de prOdução das explorações, 

situando-se, no geral, em niveis não superiores a três por cento. 

Além do mais. num segundo momento, poder3 ser ~!11_e:e_nsa~~ _p~~~~ 

incrementos de produtividade e lucratividade que as nova~ --~ltiva~~~ 

__ l_a~s poderão provocar. atê mesmo como condição para que elas 

tenham maior aceitação pelos agricultores. 

Vale esclarecer. que tivemos o especial interesse e cuidado de 

anafis~r. de fonna detalhada, o texto do Projeto aprovado na Câmara dos 

Deputados. todos os depoimentos das Audiêncsas Públicas realizadas 

q~ da tramitação naquela Casa, bem como os diversos documentos 

contendo comentários, sugestões e ponderações sobre a matéria. 

~~"-=_N.§l~_d,.D:~~- de_ Relator, no âmbito da Comissão de Assuntos 

Econõmi<:os - CAE. ouvimos diversos especialistas das diferentes 

ç:orrentes e deles recebemos importantes esdarectmentos, ponderações e 

-~-~S. 
Tivemos, também. a oportunidade de c:lebater o assunto com 

integ_!3ntes do Senado Federal, de maneira mais particular. com o Senador 

Osmar Dias. de que.~ recebemos seis emendas e com a Senadora Marina 

$_ii )La. que _1"!-0S_:3_PS?[IQU _d_r~..-e_rs;a_~l_JgeSI~. _ 

_ __ Qesla___ma_n_ej_r_Ç~~_~entimo-nos à vontade para tr~!_~--~-~lat~esta _ 

polêmica e complexa matéria. considerando, de nossa _parte, ser 

plenamente dispensâve! a realiZação de novas Audiências PUblicas no 

-Senado-f".ederal para debater a matêria. 

Com referência ao Projeto de Lei do Senado !11 199, de 1995, 

apensado ao Projeto de Lei da Câmara n° 94, de 1996, éiO analisâ-lo, 

--OOOstãtamos uma granOesimititU:de _c_pm as ve:r:s§e.~ çrig_lfJ~~~-~~ _Pr<?ieto~ 

de Lei qLie -deram origem- 30----aj:iroVãdo- peta Comissão Especial e pelo 

Plenário da Cãmara dos Deputados. 

Assim, por entendemos que o texto do Projeto de lei da Cãmara n° 

94, de 1996, incorporou importantes rnodificaçóes e aperfeiçoamentos por 

oCaS1ã0 da -tramitaÇão naquera Casã, optamos Par Coris1derá-lo comO base 

ae (ererenaa, para fins do nosso Parecer, em aetrJmeilt6-clo-Pi"OIEftO-de -Lei

do senado-nO 199~ de--1995. 

Ao procedermos ,aanálise-Oa- -ElTI9ncfaS apreSE!ntadaS_na_CAE, -

conctutrnos pelo não acolhimento das de n"-0"2~~.-1~f9':"20--;-z-r,22~ 

23, 24 e 25, pelas razões expostas a seguir. 

a) Emenda-ii"t:f2~Utoii3iJOsenactiFOSMàrq@S 

Isentando as instituiçóes públicasae~'liiSa-00-paffãfnei:to" &s-
anwaaaes peta proteçáO da cumvar. 

Nosso entendimentO -é que- eSta isenção, por ítatar-se de siriiples 

anuidade, lião apertará -nenhum beneficio substantivo às instituições 

púbticãS oê pesquisa. 

Como a expectativa é de que cerca de 60 % das OJitivares a serem 

protegidas virão de instituições governamentais (tendo em vista, no 

presente, a estruturaÇão do SiSreina dé melhotatnento genético no Brasil}, 

3isenção proposta reduzirá ci>nsiderávelmente essa fonte de arrecadação 

que, mesmo senoo oe pequena monta, -Pó"derã-Yêpi'eSéntãr- umã' 
---- --

contribUição valiosa para o trabãlllõ do-retem-etiado-setviço Nacional de 

ProteçãOae-CUlliva;es - SNPC: 

Ãiêin--CiiStO,- -entenoemOS~ que ·e ---um--prMiégíO dispensável às· 

instituições públicas, qu~ _ j~ _ _!~berãC? remunerações decorrentes das 

rultivares registradas. 

b) Emenda n° 05- Autona do Senador Osmar DtaS 

Estabelecendo que os recursos arrecac:tadoS com o pagamento 

_ das anuidades pelas empresas pnvadas sejam diStribuídos às ;nstltwções 

públicas de pesqwsa agrico!a. med1ante cntérios de mérito. 
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E bastante mentóna a preocupação do Senador Osmar Dias quanto a 

carénc1a de recursos para .3"s JnstiiUIÇões pubt1tas ae PeSCjUísa ·e-s·uá~ 

'ntCI<:!IIva de buscar suprt-lé!s 

Mas, levando em consideração o reduzido montante que representam 

os recursos arrecadados como decorrência do pagamento-das ·ariui~déS. 

acreditamos que seJam mais proveitosos se aplicado no -fecêm.:cri3do 

Serv1ço Nadonal de Proleção de Cultivares - SNPC. do que alocados para 

as insbtu1ções públicas de pesquisa. 

As estimativas 1ncücam que. num cãlculo otimista. serão proté9idas, 

nos primerros trés a quatro anos. cerca de 100 a 150 cultivares; com uma 

anuidade da ordem de R$ 200 por ano (tomando como base os padrões 

Internacionais e o montante cobtado pelo INPI para manutenção de uma 

patente), se teria. no QUarto ano, no máximo, R$ 30 mi! de arrecadação 

anual, se todos os interessados continuassem a -pagar as -anui03deS, ··sem 

interrupção. 

Ademais, visualizamos que a distribuição desses recursos, mediante 

cntérios d~ mérito a sereJTl definidos, além de eomprexa~ poaera~ ·ser 
onerosa (com controles, avaliações, formalização de convênios e outraS 

exigências burocráticas), tomando este procedHnento-nãO COrifperisàdof. 

c) Emenda n° 05 - Senador Osmar D@S 

Estabelecendo que o órgão gestor do Cadastro -NadõniJI de 

Registro de Cuftivares - CNRC enviará ao Congresso Nacional iiifiil6rió 

fíSICO-financeiro das_~tividades desenvolvidas. 

Julgamos mais eficâZ- alterar-o disposto no .i:ut-46:-oo-PLC na 94, qe 

1996, para estabelecer que os ates, deSpachOs e decisões nos processos 

admtnistrativos referentes à proteção de cultivares só produzam efeito 

após sua publicação no Diãrio Oficial da União - DOU e inctu1r artigo 

especifico determinando .a ohrigatonedade do SNPC editar publicaÇão 

oenódica especializada para divulgação do cadastro nacional_de cultivares_ 

oroteg1das e ·das deCISÕes ofictaiS e c!os trâmites bt.ii'õcráticõs flQ ___ Seu 

âm01to 

Entendemos que os relatôcios de i"otlri2, qüe o SNPCaeverã-etaooraT 

(que serão prev1stos no Regulamen!o). bem co:no ou!ras informações 
setào encaminhados a qualquer tempo ao Par1amentar que solicitar, pois 

trata-se de direito assegurado pela Constituição. 

d} Emenda n° 18- Autoria cJq SenadorLauro Campos 

lndu;ndo. como exlgél'fda para-a--fõfiflaTri.ãÇ§o do pedido -i:Je 

proteção da cultNar. alêm da-ongem genetíca, ,irevista ilo textO-OrigihafdD 

Projeto, que sejam apresendas as especificações sabre a Procedérlcia 

legal dos recursos genéticoS incorporados à cultivar. 

Posicionamos pela rejeição desta Emenda, por entender que a 

exigência para a apresentação das especitíc:ações sobre a procedência 

legal dos recursos genéticos incorporados à cultivar objeto de pedido de 

prnteção, ou seja, desde o início da formação dã cUltiVar, ti.::.de! -difiCir

cumpnmento. impossível mesmo. n<:> maioria dos casos. 

' Nosso entendimento é que essa exigência poderá criar um tal grau 

de dificuldade que tomará o Projeto "'letra morta• no momento da 

tmp!ementação, o que. evidentemente. não é deve ser o objetiVO dO 

legislador. 

Podemos citar o exemplo do ·pectigree • das variedãdeS ~êe trigo· 

"Veer{", lançadas pelo Centro lntemac1onaJ • CIMMYT, em 1977. Para 

C!esenvolver as linhJigens de .. Veer{" foram feitos aproximadamente 350 

cruzamentos diferentes. entre 51 10d1víduos parentais dtferentes. 

--or'!QifiaàõS- de -26 paises. gerando 62 cuftivares dtferentes que foram 

-l.àiiÇadãs--:--somente eSte procedimento, se impresso em-pa-Pel A4. modelo 

carta. se estenderia pór aplOX!m_adamente seis metros. 

----Por outro lado. o Brasil desde 1972 vem se posroonando, no campo 

-,nternacíonál.---para que o!f recursos- genêitcos n&essânos p.3ra os 

programas de melhoramento daS espéCieS Intimamente ligadaS 3 matnz de 

alimentação humana (por volta de 30 gêneros) devam continuar de livre 

rr1terd"mb1o. 

Tanto que. essa matêna constllur-se ouma cas exceções prevrstas no 

texto deste Pro,etO. aõ -assegurar -o' Oii~1tci' aC m-eth6frsÚ3 de usar- .3s 

v.aneoades protegidas, como fonte de vanação para o desenvolvtmento de 

novas cult1v<:~res. 

---- ~Ademats. pela tnextstêncta Slstemáttca e dtSciplinada de registres e 

- procedtmentos legai~ __ al}_t_~_r~~·--ªq~i@!!!ÇJS ___ que as exigências 

apresentadas na presente Emenda serão melhor abrigadas no Projeto de 

-Lei do Senado n° 306, de 1995, de autona da Senadora Marina Silva. que 

dispõe sobr'e os- ins1rumentos de controle do acesso aos recursos 

~genéticos do Pais, em tramr_~_çã? _n~st~- Casa. _ 

-eLEmenOª 1'0 19- Autana do Senador Laum Cdm~ 

"'--.:::.;upnmmao,- no arr~go__3~,_.que trata d_a~ ~~s, a_ expreSSiio ·ou 

- ceder a qualquer título", para que aquele que adotar esse procedimento 

~não_ seía enquadrado como violação dos direitos do melhorj~a e, portanto, 

sujeito às sanções na Lei. 

:-:Seguhdo o- Novo Dlcionãrio ~a_ U~ua Portuguesa, de Aurêlio 

Suarque de Holanda, ~ceder", é Mtransferir (a outrem) direitos. posse ou 

propriedade de alguma coisa ... Por a disposição de alguém, emprestar ... • 

.-Ass1m, a supressão no texto da let da expressão "'ceder a qualquer 

titulo· isentaria aquele que assrm proceder com m_~~J- ge~tLco_ ~ 

--_cplt!yar PfO(egid_a. exctuio.da.:o_de qualquer sanção. 

Tal procedime:~to seria inacettãvel visto que somente o me!horista 

-detêm o direito. a posse ou a propnedade da cultivar protegida. não 

podendo, alguém que náo o detêm, !ransferir ou por a disposição de 
outrem a cultivar, â qualquer titulo 

Ao fsentar de sanções: -Se estarã abrfndo um preCedente que, em 

ú!t1ma instãncta. lomana a ler inócua. o que· entendemos ser tambêm 

~~Yê__QQ(_Qru!e do Ig;isladoc. 

- Nosso entend1m_ento e que. se a leg1slação orotege os d1re1tos do 

riiélOOrTstã. deve também assegurar a aohcaçáo de sanç:ões a toaos os se 

-·utillzen,--de-mecarusmos que descumpram esses direitos. ressalvadas. 

eviOentemente. as e.xceçóes previstas na lei. 

f) Emenda n° 20- Autoria do Se"nador Acfemlf And@de 

lnduíndo dispositivo no Capitulo que trata do Direito da Proteção, 

-para assegurar que "'é livre. para as cooperativas e associações de 

produção ou florestais, _a muRtplicação e venda a seus cooperados e 

associações. de qualquer cultivar protegida, mediante o recolhimento para 

o titular. de até 2% (dOis por cento) do valor apurado com a venda de 

--sementes ou do material de propagação essencialmente vegetativa, no 

--çêl_Sfrde -cooperativas e.-aSSooaçõéS-àe pequenos produtores e, de até 6% 

--=(seis por cento) para as demaiS~ 

Em primefro lugar. entendemos que abrir a exceção para que as 

cooperativas e associações possam multiplicar e vender qualquer cultivar 
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proteg1da, mesmo que pagando- um Percer'lttial tix.3CO em Je,,- Se ~êSiãrá 
cnando um mecanismo de ~escape" para a légisTãçãO,-pela lmposSíblllclaOe 

de se assegurar um controle efetrvo de que ó produtO- Séja-OêSfi!1adO 

exclusrvamente aos cooperados e asscx:radõS. 

Em segundo lugar. temos dúvida da possibilidade de se enquadrar -as 

cooperat1vas e assooações como exclusivamente de pequenos produtófes 

ou de outros. para fins de fixação dO ·perCêrilUai-Cie -p-agamenro~"\ií:)to que à 

marona delas tem em seu quadro social diferenteS- categõrías--ôe 

produtores, o que 1mpossrõ1Hta ~f sua c!a-SSifitação -e o -necesSãno-contrOTe; 

Em terce1ro r~gar, questionamos se os percentuais propostos para 

serem pagos ao detentor da cultivar prótegida devem Ser óbjétO· -de 

consrderaç.ão nesta let. sob pen-aoe-estarmosmtertef!ndO.-sem paraméffOS 

técnrcos e económ1cos preCISOS e qualificacros: t11Jii'lã relãçao dé -merca:ao 

e correndo o nsco de. 1nctuswe, defmrr quantitativos afe3tõrios. qüe pddem 

1nduzrr a cobrança de valores não coerentes ou desneéessatTOs 

· Ademais. estamos oropondo, em nossa Emenda de Relator h0 08, a 

rsencào Cios efeitos da proteção desta ler para os pequenoS prodUfõi"eS 

rurars benef1cranos de programas de apmo conduzrdo-s-porôrgaOS públicos 

ou orqanrzacões não~govername:-ltals.o-aue nospãféce ma1s aruangenfe 

ti'l.voravel a essa <:lasse de orodutores. 

9i E me~ a d' ?.1 - Autorra do Sepac.o_r Adem,-Mdtaõ€ 

Supnmmao o arsposttivo que assegura que são passiveis -ae 

proteção as culrrvares que tenham sido olerecidas_à_v.enda_até_a_dçifà~-Gõ 

pedtdo, mdependente de serem atendtdos os reqwsitos e condiç:!Jés 

especificas prevrstas. 

A garantia oe drrertos aos produtos oferecidos à venda até a data do 

pedrdo de proteção da propnedade Intelectual. o chamado "pipeline 6

, fo1 

objeto de amplas drscussóes e questionamentos no Congresso NaCional. 

por ocasrão da recente tramrtação da conheoda "lei de Patentes~. que em 

seu texto aprovado e sancro-riado,-reC:Oi'il'feCeuestesatreoos. 

No caso da Ler de Proteçã:o de Curti vares. quando de sua tramitação 

na Cãmara dos Deputados, este ponto foi tambêm ot-jeto de amplas e 

profundas discussões. prevalecenctõ, ão -fiflciCâ- réCónheClnle'nlO desteS 

d1reitos, insendos no texto aprovado. 

O ObJetivo, baseado num princípio de razão universan:~-âé --dlréftO 

restnto. é assegurar a recompensa aõs- frivEistfmentOS reaTfZ30õS em 
pesqUisas antes da exrstêncra da legislaçao de proteção. 

No caso brasrietro. no campo da proteção de cultivares. temoS: uma 

1mportante razão prâüca oue nos leva aCeitar O direito -de- fetrOatíVícta:ae.-

Como o grande estoque·-ae.matenafQerléficOCísPOriiVefno País e 
ongrnãno de rnvestimentos -pUbliCas (a-trãVéSdO ·sisTemaeMBRAPA". 

rntegrt:>do pela prôpria EMBRAPA e entidades estaduais públicas ~e 

pesou1sa agropecuària) a mexlsténc1a de garantia deste direitO 

possrbrl:tana que outras empresas 1nc!usive multinacionais, possam 

<:lesenvo!ver outras cuftJVares utllfi::ando~se fivremerite --dessematerlal 

çenet,co 

Aaema1s ao se assegurar este d1reito às entidades püblicas de 

:::~scu1Sa aç.ropecuàna se estara poSSibilitando uma rectJperaçãc- dos 

r~c:urscs desemoolsados pela soc:edade brasileira e um -reforço--pãra 

-=~sas e~trdade-s. atuarmente com sénas lláiltações em suas- dotaçõeS 

:Jrr.a~"nE-niarras 

E 1mportante ressaltar que o Projeto de Lei da Câmara n° 94, de 

1996. ora em anàlise, somente assegura estes direítos para frns de

utilização êa Cuf!fvar pa:ra -a- Obtençãõ de cUifivares- essénc1almente 

deriVadas. 

--~-"Assim, os prOdUtores qi.ie- íá "vêm Produzindo -e-comercializando 

sementes e mudas. com a promulgação desta nova lei, não passarão a ter 

a obrigatoriedade de pagar pelo recon:1ecrmento destes direitos. o que 

invalida parte das preocupações expostas em favor dos agricultores. 

h) Emenda n° 22- Autoria do Senador Ademir Andrade 

--·Fstabeléeehdo que-seyam- apiirVãaos f;ê7á'l:OilSelhà Nà-dõn"ai.de 

Política AgríCola - CNPA -os- critériOs a selem fixados PeJo órgão 

-competente para aenmr a margem mrmma ae aescnrores para que a 
cultivar essencialmente derivada seja daramenfe distínta da ciiftivai- da

quiifõiiginÓiJ.-

-A proposta para que esses critérios sejam aprovados por uril~ 

CofeQiãdO e extiemãrilerit.e-m-e!-it(frla-

-----Entfetanto~·~questíóri3mos:-Se esse õrgão deva ser o Conselho

Nacional de ?olitica Agric:Cif~f-- CNPA que, apesar de legalmente 

constituido. nao vem sequer se reun1ndo nos últtmos tempos. 

------:_--=--:-en--realiaaae, outras rfiãtenas que OeVeiiãffl-se( aprovadas pelõ 

~~Gtn:J.2.e_ pendenteS~ ·sem que tenhi:iiiloS alguma garantía de 

que venham a ser apreciadas em futuro prõximo. 

Assim, condicionar a aprovação - e implementação ~ dest~~ critE!r~~s 

-a-acrdiência do-cNPA parece-nos temerário, pois paderã se constttuir em 

elemento de entrave a sua aprovação lega!. comprometendo a apiicação 

<:tã-ré9í513Ção. 

1) Emenda d' 23- Autorra do Senador Ademir Andrade 

Estabelecendo que não fere o d1re;to de propnedade sobre a 

cufttvar protegtda aquele que, -sendo consrderado pequeno produtor ruraf 

compra, vende, troca ou armazena sementes, em operações sob o amparo 

de pofitrca oflcral de crêd1to rural ~ 

Ente-;demos que as justas preocupações expostas pelo autor desta 

__ Emer::da. para resguardar e proteger os pequenos produtores rurais. foram 

ç;p_Qte_rnptadas. inclusive. de forma mais ampla, na Emenda de F-elator n° 

®_,_g\..!__g_a_pre_s_entamos._ jâ que __ esta assegura a possibifidade desses 

_ Q(QdY!:_or_e_s__muJtiplicare~ sementes de cultivares protegidas. para doação, 

ve_o_d_a_pu troca, __ exch,Jsivarnente para outros pequenos produtores rurais, 

no _ _â_mtillo_ct_e_ programas de apoio a pequenos produtores rurais, 

_ con_d~i_dQS P:Or Qr_gãos públicos ou organizações não-governamentais. 

Ademais, a Emenda n° 23 conforme proposta pelo autor, se acolhida. 

podena dar margem a se desenvolver um mecanismo de "escape'" ou burta 

da 1eg1slaçao, pelo fato de n~o preosar o destino da venda ou troca 

dessas sementes Isto porque; OOnl a iSenção con6edida, os pequenos 

- PiOOothres .~rars-·poaer/arrf Vir -a-ser utmzaaos comà-"lntermedíáiiõs" Para 

essas operaçóes, o que seria de dificil controle e inaceitável com base no 

drsposto nesta !eC 

---j) Emenda n" 24- Autoria do Senador Edi..Jardp Suolicv 

STJ15stltuindõ ã · extiteSSão- ·~piifo· ii7eriõS""" ·Põr- ~no -iriâXimo"' no 

"'""ô/sPOSiiiio-(Aff:4°, §3o:~incís051, 1ln e7VJ; que defiile o áonógrama e o 

- noi'til§ro de espéCieS a serem profegíáaS 

-o-téxtO -dõ -pçç--s-~( de -~-s-96=-eStabelece que -o ·orQáo responsável 

pela proteção de cultivar deve divulgar. progressivamente. as espécies 
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vegetats e respectivos descritores mínimos necessários ã abertura de 

ped1dos de proteção. dentro de-uma-escal~r de €SpecteSeUm cronograma 

pré-defmido. 

Esse cronograma estabele-ce urn total cUmulativo de espécies

protegidas. na data de regulamentação deS1a fei. após tre~ ~nos, após seis 

anos e após otto anos que passaria a constituir. ponanto, um -número 

m1nrmo de oescntores elaborados 

A Emenda apresent,ada pretende que este total cumulativo de 

espé~tes a serem orotegidas seja cons1derado como limite. restringindo. 

portanto o nUmero de c:.:lttvares a se:-em prolefitCas nos periodcs 

Assim, no prazo de o1to anos, se teria, no mãxíri10, 24- eSpê<;fes~QUfi 

representaria, portanto, o limite de espécies e cultrvares a serem 

protegtdas no Pais. 

Esta proposição. no nosso- enfér1dimento; ê "lná"CeífàveC -pois· 
representa uma Injustificável limitação quanto a amplitude da Lei de 

Pr'Oteçáo de Cultivares, tendo como base um número aleatório. sem levar 

em conta as demandas futuras e a própria evolução que poderá se 

verificar no campo vegetal. 

k) Emenda n~> 25- Autoria do Senador Eduardo .Suplicy 

Estabelecendo que esta lei entre em vigor 12 meses após a data 

de sua publicação. 

A proteção de OJitivares é matéria que vem sendo diSOJtida com mais 

intensidade no Brasil desde 1991, quando o pais aumentou o processo-de 

abertura 6omerciat Em 1992 e 1995 foram realizados simpósios 

especifiCOs sobre o tema e, em 1995 e 1996 foi intensificada a dís~O. 
por ocasião da tramitaçao do Projeto de Lei da Câmara n° 1.325. de 1995, 

na Câmara dos Deputados. 

O prôprio Governá Federal encaminhou ao Congresso Nacional c 

Projeto de Lei 1.457. de 1996 criando a Lei de Proteçáo de Cultivares. 

Acreditamos, ~ss~m, que esta matéria fã vem- sendO- amplamente 

d1so.rtida e que, Inclusive, é de pleno conhecimento e domínio do Poder 

Executivo, a quem cabe regulamentã~la e se estruturar para a sua 

rmplementaç.ao. 

Assim, não comungamos com as justificativas e preocupações 

apresentadas pelo autor da Emenda e não encontramos outras que 

possam endossar o adiamento da entrada ·em VigOr-âéStali:ii por mais aoze 

mêses, até porque, o Poder Executtvo terá noventa dias para regulamentar 

aLei. 

Adema1s . a entrada em vJgor-da Lei de Patentes, sem a extslência da 

Ler de Proteção de Cultivares. possrbrlitarâ que se possa palentear partes 
de reprodução ou de mulliplicação vegetativa --de plantas, com sérias 

repercussões e consequências-para o setor e par.;; o Pais. 

Finalmente, esclarecemos que o presente Parecer constitui~ versão 

refonnulada e final, visto que após a ,:>rimeira versão elaborada. tivemos 

que incluir e analisar as Emendas n° 18 e n° 19, de autoria do s·enadO~ -
Lauro Campos, as Emendas de n° 20 a 23. de autoria do Senador Ademir 

Andrade e as Emendas rt' 24 e nõ 25: de autoria do Senador Eduardo 

Suplicy, posteriormente apresentadas, e proceder algumas alterações que 

nos pareceram necessárias para seu aprimoramento. 

Assim, no mêrito, concluímos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 

da Cãmara no 94, de i 996-. pela sua maior abrangência e, 

coi-iS"eqUêrltemente. pela prejudtcialidade do Projeto de Lei do Senado n° 

199, de- 1995; PeJO ·acorhrmento das Emendas n° 01. 03 e n° 04 

(parcialmente): pela rejeição das Emendas n<l 02, n" 05, n° 06~1~ -~o-

19, no 20. n° 21, n<l22. n"' 23, n°24 e no 25, apresentando ainda 12 (doze) 

EMENDAS DE RELATOR, de ne07, n°08, n"09, ftl10, n° 11, n° 12, n° 13, 

n" 14. n" 15, n" 16. n° 16-A e n° 17. nelas rnctuídas as Emendas acolhidas, 

de n" 03 e n" 04 (parcialmen!e) 

EMENDA (DE RELA TORJ N" 07- ( f'J ; 

Dê-se ao Art. 2" a segu1nte redação· 

~A prote~o aos d1re110S relativos 2 propnedé:OE 

tnlelectual referente a cultiva-r -se efeEUa medrante- a concessào oe 

CertifiCado de Protecão ae Culi1var. considerado bem móvel cara todos os 

-efeitos legais e ún1ca forma de protecão de cultrvares e de drreito que 

poderã obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de 

.repr__QQ.t.Jçã_p ou_de_multiplicação vegetativa. no Pais.-

JUSTIFICÁCÃO 

A alferi:lção visa melhor adequar o texto ao ãmbito de competência e 

átifãfiQéiiCf~l do Projeto de Lei, ao explicitar que a proteção dos dir;!~~ 
relativos â propriedade inteledual refefenfe a cuitiVaf 5eja a única fonna 

oe--Oire1to-quepocterá-obstar a livre circulação de plantas--ou de suas 
partés- de reproduÇãO -ou- mUIHPtícação. impedindo, assim, que outras 

termas oe propnec!ade Intelectual possam ser exercidas, no País. 

EMENDA fOE RELAT0Rllt"_98- C~f.: 

Inclua-se no Art 10. o Inciso IV e um § 3°, com a segwnte 

rédãÇaó: 

Art. 10 

I -

11 -

III-

lV- ·sendo pequeno produtOr-r~r~~-~e~---E~f!i~e~. ~ª"dp~~Q,~ ~ 

venda ou troca. exclusiVamente para outros -~enos produtores rurais 

no âmbito de programas de financiamento e apoio a pequenos produtCY.es 

rurars. conduzidos por órgão~ públicos ~-~lil~ll.i?aS-?~~-~9_:_. _ 
govemamentars. autonzados pelo Poder Público. R 

§ 1"_ 
,_ 

11-
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§ 3' "Cons1dera-se pequeno produtor rural, para fins do OIS;>osto 

no lnaso IV do caput, aquele que, s•multaneamente, atenda os segu•ntes 

requisrtos: explore parcela de terra na cond1ção de propnetário. posseiro, 

arrenda!ano ou parceiro; mantenha até dois empre<Jados permanentes. 

sendo admitido atnda o recurso eventual ã ajuda de terceiros. Quando a 

natureza sazonal oa atMdade agropecuána o exigir; não detenha. a 

quatouer titulo, area supencr a quatro modules f•sca1s, quantificados 

segundo a leg!slação em vigor; tenha. no mimmo 80% (Oitenta por cento) 

de sua renda bruta anual proventente da exploração agropecuana ou 

extratívao e res1da na propriedade ou em aglomerado urbano OL: -rural 

próximo • 

JUSTfF/CACÂO 

Esta exceção _se 1nsere __ oo rol de meardas oreconrzz::as peiG 

soctecade e consroeradas de Interesse naaon21 para me!hor eporar os 

pequenos procutores rura1s, dando-lhes melhores condrções para q:Je 

oossam tecnrhcar-se e, sobretudo. <>umentar a ;xpdutrvra_ade frsrca e_ _.;;_ 

luctatllltdade de suas explorações e conseQuentemente. ter melno_r:_reo_d_a 

e melhores conorçóes oe vida. no campo-

A conce1tuação de pequeno pcocutor rur21_ nos parece necessar.a 

para faahtar o enauaClramen:o e o contr-o!e CIO arsoosto no Jnoso propostc 

Adotamos a conce1tuação ulrhzada oftcralmenle no Programa Nac1ona1 oe 

Foctaleomento da Agncultura Famrlrar • PRONAF por nos parecer mars 

aoeouada e convenrente 

EM fiNDA fDE RELA TORJ N" 09 _,_(A_[·_ 

Dê-se ao Art. 11 a segwnte redação: 

Art. 11. ·A proteção da cultrvar 11igorarâ, a -paitír da data da 

concessão do Certificado Provisório de Proteção, pE!!o -prazo:-ae-15 -
(qurnze) anos. excetuadas as videiras, as árvores frutiferas, as arvores 

florestars e as arv~ ornamentais: inclusive. em cada caso, o seu 

porta-enxer1o, para as quais a duraÇão serã ae--,8-{0eZoltOJ anos:·----

JUSTIFIÇACÃO 

A inserção da expressão ·mduSNe, em caáa caso, o seu pOrta

enxerto" justifica-se pela necessidade de se ampliar a prote-çáo para cada 

combinação enxertofporta-enxerto- ·aos- réSpectlvoS -po-rta~rtos. -em~ 

razão de sua elevada importãncia agronôm1ca e de ser elemento vrtal para 

Vl3bllrzaç.ão de vãrias espêcies, variedades e cultivares vegetais 

EMENDA!DERELATORlN' 10_ (:;E 

Dê-se ao Art, 35 a segu1nte redaç.ão. 

Art 35 ·A licença compulsóna somente poderá ser requerida 

após decorrrdos 3 (três) anos da concessão do Certrfrcado Provts6no de 

Proteção, exceto na htpotese de abuso oo poder econômlco 

A rnclusão no te~o da expressão CertrficadoProvrsCmO de-PFOfeÇ"ãQ 

juSirf1ca-se para evttar que, por ialta dto uma Clevtda defrmçâo de qual 

cert1frcado (se o provrsório ou o "def•nrtrvo") possam pa1rai' dú1fldaS c -

questKlflamentos luturos 

;a:nerro1991 

çr.c 
EMENDA CDE RELATORJ N" 11'frncfuindoa Emenda ,.03 da CAEl 

Dê-se ao caput do Art. 36 a seguinte redaçáo: 

Art. 36. ·A cultivar prolegida serã declarada de uso público 

restrito, ex-offiCJO pelo Mmrstro da Agricultura e do Abastectrnento. com 

- base em pa;ecer téa1ico dos respectivos órgãos competentes, no 

exdusivo interesse públrco. para atender-ãs-necessidades-dã política 

-agdcõla~-n~S casos·ce-emergenoa naCíõriar ab-uso-do" pooer- económico, 

ou outras crrCunstãnctas de extrema urgência e em casos de uso públrco 

não comercial" 

A subst•turçáo da expressão M poderâ ser" por ·.sefêi·. no texto que 

determina que a cultivar protegida é passível de ser declaraoa de uso 

púb!rco restnto fundamenta-se no emendrmento de que, se a leg•s!ação 

--contempla esta salvaguarda ·de forma rncisiva e exp!icila claramente as 

-condiÇões-para-q-ue' se)<f ãpllcãaa. Mo -õoderát~:r-a auca:riãaõe competen<e 

faculdade de aplicâ-la ou não 

A uelegação expressa ao Mimstro da Agncultura e do Abastectmento. 

-como-a autoridade respOnsável pela declaração de uso pUblico restrito da 

cultivar. visa definir a competência excluSiva ao Tilutar daquela Pasta para 

eSte ato 1ã que o te~o ongínal a estabeleoa amplamente. ao Min•stêrio da 

Agricultura e do Ab::~stectmenta 

A indusão da exigência de parecer dos respectivos õrgãos 

competentes. para a declaração de uso pUblico restnto para a cultivar, 

~ttf!Ça~se pela conven_i~ncra _de não restrrngi-la a parecer do $NP_C e não 

condicioná-la â aud1êncla do Conselho Naoonal de Política Agricola -

_ CNPA, __ que, apesar de_ seU!;!:9almente çanst1tuído,_ não vem __ sequer se 

_reun•ndo-nos..últimos_tempos. Além disso. faculta que, pela 

natureza, possam ser ouvidos outros Órgão_s..s.ue ~ té~ .. 90m.get~ -: 
para emrtir o parecer técruco 1 

----~_inclusão de alul$9_ dQ_ _poder ecof'}Ômk::o entre as ~ições para 

que a cultivar protegida SeJa declarada de uso pUblico restnto vtsa acolher 

a Emenda n° 03. dO Senador Osmar Dias. Em que pe~ a salvaguarda 

para abuso do poder econõmtco estar contemplaCia no CâJ?ítUIO -u. que 

____![a_ta_d_a __ L~ça_:__C_ompulsária. como de competência do CADE, 

p~emo's es~ i(lç:tl,lsão p_ar_a _r~forçã-la 

EMENDA fOEREl.ATORI N" 12- (Çj~ 

De-se ao caput do Art. 42, a segu1nte reclação: 

_h[( 4~ ___ .----":_O ___ C&c:tifiçq--º-º- ___ Q~ ___ _pro.le;::®: s~---çancelado 

admmistratrvamente ex-offJCio ou a requerrmera.to de qualql'1f pessoa com 

_ _legitimo interesse. em qualquer das segu1ntes hipõteses:· 

.IUSTIF!CACÃO 

A substrturçf!O Ca expressão "oodertJ ser" por ·se;T,no f€xt0-Que 

determ•na o cancei.:Jmenlo do drre1to d~ proteção se JUStrfrca pelo fato Oe 

cue_ se a leQtSiação Con'!(ifn;Sia eSsa sravâçí,J:iid<:! oe lofma 1hclsrv.a- e 

_ ~p~~~s-raramente__3s condtçõe~ para que sct:: .::l~r~c~~.l n5o poder a ter a 

_cuto~J<'l::_:l~q_competcnte I:Kuii~:Jdc d~ rmlre<l·IO"I Olrll~o 

·:EMENDA fDE RELATOR/ N" 13-( ~! 

- Inclua-se no Art. 42,-0 Inciso V coiri a seÇUmte redação 
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Art.45 

I -

li

III

IV-

V - ·pela comprovação de que a cultivar tenha causado. apôs a_ 

sua comerêJaltzação, 1mpacto desfavorável ao r.1eto amb1ente ou à saüde 

humana.· 

JUSTIFICA CÃO 

Constderamos esta 1-:clusão como da mais alta relevãncia, pots é 

cltretto e obngação de todo Estado soberano dispor de med1das. que 

resguardem o mei~ ambtente da seu Pais contra impactos desfavorifVei~ e 

noctvos. bem como a saUde da poPtJ!ação 

EMENDA IDE RELA TORJ N° 14- (_ !lL 

Oé-se ao Inciso 1 do Art. 43 a segum!e redação· 

Art .:l3 -e nula a proteçflo quando 

I - não tenham s•do observadas as cond•ções de novidade e 

dls:inQulbJhdade da cuJuvar. de acordo com os InCisos V e VI do Art 3° 

desta Le~_· 

JUSTIFICA CÃO 

Ao formular o pedido de prot~o de uma cultivar, o interessado deve 

apresentar, para exame da Autoridade Competente, ·documentos 

comprovando as caracteristicas - oe -- novídade. distinquibilidade, 

homogeneidade e estabilidade. -Cãsó ·ela ___ OOOC::Iua- que -a cultivar- 11:~fõ-
apresenta as características de novidade e distinquibilidade, o certificado 

provisório será anuladõ.-No entanto, caracteríSticaSO::u:no·horõõgeneidade

e estabilidade, podem ser perdidas durante o período de proleção da 

cultivar (após alguns anos), o que, deve então dar causa à extinção do 

dtretto de proteção, conforme explicitado no Art. 42, Inciso 1. desta Lei~ -

lndua-se no Art. 45 o § 2'". com a segumte redação: 

"Art 45 

§10 

§20 

::roteg1das • 

·o SNPC manterá o cadastro nacional de culhvares 

JUSTIF!CACÃO 

Os Profetas de Le1 apresentados pelo Deputado Renato Jonhsson {no 

1 32.5. oe 1995) e pelo Senador Odac1r Soares (n° 199. de .!_99_5), !~~~ri'! __ _ 

8 1mpiementação do Cadastro Nac1onat oe Reg1stro e Proteç.áo oe 

CultiVares . CNRPC. para evatar que os dors ProJetas, onundos co 

LI.."ÇÇISiatlvO a1Jr1gassem um VICIO ae •mc1at•va, tornando-os 

1nconst1tuc•ona1s. por 1eg1slarem sobre matena de competénoa pnval!va_?o 

rresrdente da RepUblica Como o Projete de Le1 onundo do Execut1vo (0° 

1 457, de 1996) contemplava a crração do ServiÇO Nacional de Proteção 

de Cultivares - SNPC. no ámb!_to do M~n~sté_no da A~~~~':lltura e do 

Abast.:c•mento, fo1 possivel manter este d1spoS1tivo no texto do ProJeto de 

Le1 aprovado pela Câmara dOs Deputados Estamos propondo que o 

SNPC mantenha o cadastro naoonat de cultivares protegidas por 

ente:-~aer que trata-se de um 1mportante 1nstrument':' e controle e .~ns~lt~ 

e ass1m, acolhendo paroatmente a Emenda nc 04, do Senador Osmar 

01as 

Dê-se ao caput do Art. 46 a segumt.::r. -"!dação, mantendo-se os 

lndsos l, 11 e HJ: 

-...,..: ·-------
- ~rt. ~6 _____ ·os __ ~º-s· _ ~§~pac:_t::l__Q_s _ -~ ~!'>_Ç~-- n_9_~ _Pr9C??SC??_ 

~dministrat1~o_s referentes __ a p~ot~~o de á.tltlv'ª-res _s_9 prod(,IZirâo efetto 

---após sua publicação no Diário Oficial da União, exceto:· 

I-

~~~-

lfl. 

.JUSTIFICACÃO 

- -·· =A_ob.r.i_gatonedade...de publicação dos atos. despachos e deCisões no 

_Qrqq_o_O.ftc;taLda Uo.têç y_i_san:tç:l_ar _um caráte(" oft_cj;;~l q. ~&s~s Prc;>ÇE!dlme_nto~ 

e posS1b1htar o acesso mais amplo a todos os Interessados das dectsões e 
=uos tran111es burocra'(rCOS- nc amorto oo Sc-•v1<::0 NdC1on~l d<2 Pro;cçbo ce: 

- CulfTV3i'é:S- ·-SNPC 

- EMENDA fDE RELA TORJ N° 16 -A • r!_:~? 

Inclua-se o Art. 47, reilumerando-se oS demais artrgos, com a 

Seguínte redação: 

Art:-47 -o Servfçã Nacional de Proteção de Cult1vares - SNPC 

editará pt.tb~icação P~li~i~ _especializada _para_ di,_.ulgação do Cadastro 

f<.~acional de {:ultivares Protegidas. previsto no § T do Art. 45 e no 

disPOsto no caout e seus Incisos I, 11. e III do Art. 46: 

_.iUSTIElCiiCMJ 

-A -obrigatotiedade do Servcço Naoonal de Proteção de Cultivares -

----sNPC editar periodicamente publicação eSpecializada, ã: exemplo do que 

ocorre em outras entidades com f1ns assemelhados. no Brasil e em outros 

paises. visa assegurar ma1or divulgação e o acesso macs amplo, nâo 

--somente do cadastro naoonat de cutt1vares proteg1das. mas tamoém das 

dec1sôes e trâm1tes no âmb1to do recêm-cnado SNPC . 

. EMENDA /DEB.ELALQBJ. !r 17- c .:o:-

Inclua-se novo § 2_0 no Art. 4~. renumerando-se os Cemats, com a 

segu1nte redação 

Art. 4c ............ ., ... . 

_§_2° _-P-ª_1"_?_ o_s e(e_c!<?S __ ~~-!n9~- '{__d_o_~ 3" ~sta Le1, serâ também 

=~P~.&Q.ITIQEI.Y?~v'ªr __ qu~-0~~ ~·92-~~e-~~~~- ~-J~'!_~a _CI~ 
c.omerc1ahzada no Pais. com o consentimento do obtentor. duran1e o 

penoaodeate 4--cq-uaffõ} anos anteatir·e-=s=fiata-aatnclcsãcrc:ra--espêcle a 
que pertença a cult1var na llsta de ~spéctes passiveis de proteção e desde 

que o respectivo requenm~Mo de proteção seja efetuado durante um 

periodo de atê 6 (seis) meses após a menc1onaCa inclusão: 

-• JUS.TIFICAGA9 

__ A presente emenda justifica-se pela necess1dade e conven1f>nda de 

se assegurar_ tratamento isonõmico às cultivares brasileiras. para que 

~-- tenham nesta Lei os mesmos direitos concedidos ãs cultivares 

est(angeiras. 

-~Sala das Comissões, 3 de abril de 1997. _ José 
Serra, Presidente _ Jonas Pinheiro, Relator _ Ney Suassuna 
_ l..ery Dias _:-Esperldião-Aiiiin _ C:irlos Bezerra_ Eduardo 
Suplicy _Jefferson Peres _ Elcio Alvares _ Gerson Camata 

Osmar Dias Lúdio Coelho Bello Parga Lauro 
-Campos _ Vilson Kleinübing _ Ramez Tebet _ Waldeck 
O melas_ 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os avulsos encontram-se sobre as mesas dos Srs. 
Senadores. 

O parecer é favorável ao Projeto e à Emenda 
nº 1, apresentando as Emendas n•s. 7 a 16, 16-A e 
17, nelas acolhidas parcialmente as Emendas n•s. 3 
e 4; pela rejeição das Emendas n•s. 2, 5, 6, 18 a 25; 
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n2 

199, de 1995, que tramita em conjunto. 
A Presidência esclarece ao Plenário que a ma

téria foi, também, despachada à Comissão de Edu
cação. 

Com a palavra o nobre Senador Lúcio Alcânta
ra para proferir parecer sobre a matéria e as emen
das. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Projeto de Lei n• 
94, de 1996, originário da Câmara dos Deputados, 
resultou do trabalho de Comissão Especial convoca
da para apreciar, conjuntamente, projeto apresenta
do pelo Deputado Renato Johnsson (PL n• 1.325/95) 
e projeto de iniciativa do Poder Executivo (PL n• 
1.457/96) sobre o mesmo assunto. Após debate 
exaustivo, com participação de representantes do 
Poder Executivo, Legislativo, especialistas na maté
ria e organizações não-governamentais, a Comissão 
elaborou um substitutivo, aprovado no plenário da 
Câmara dos Deputados em 3 de dezembro de 1996. 

Encaminhado ao Senado Federal, foi identifica
do nesta Casa como Projeto de Le1 da Câmara n• 
94, de 1996, e encaminhado à apreciação das Co
missões de Assuntos Económicos e Educação, em 
tramitação conjunta com o Projeto de Lei do Senado 
n• 199, de 1995, de autoria do nobre Senador Odacir 
Soares, que regula idêntica matéria. 

A Comissão de Assuntos Económicos, em reu
nião realizada em 3 de abril próximo passado, con
cluiu pela aprovação do PLC n2 94, de 1996, modifi
cado pelo acolhimento de diversas emendas, e pela 
conseqüente prejudicialidade do PLS n2 199, de 1995. 

A Comissão de Assuntos Económicos, em reu
nião realizada em 3 de abril próximo passado, con
cluiu pela aprovação do PLC N2 94, de 1996, modifi
cado pelo acolhimento de diversas emendas e pela 
conseqüente prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 199, de 1995. 

Em 8 de abril foi apresentado e aprovado em 
plenário requerimento de urgência para a matéria. 

O Projeto de Lei do Senado nº 199, de 1995, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que institui di
reito de proteção de cultivares e dá outras providên-

cias, tem grande similitude com o Projeto de Lei da 
Câmara n2 94, de 1996. Entendo que, em linhas ge

- rais, os objetivos do-primeiiro coincidem com os do 
segundo, razão pela qual me abstenho de apresen
tar relatório detalhado do seu conteúdo. 

O Projeto de Lei da Câmara tem por objetivo a 
instituição de lei que proteja os direitos relativos à 
propriedade intelectual no que respeita a cultivares. 
Trata-se de matéria complexa; polêmica, que o pro
jeto aborda com minúcia. As principais disposições 
do projeto são as seguintes: - -

Trtulol 

Institui o direito de proteção, na forma única, de 
certificado de proteção de cultivar e a conceituação 
técnica dos termos utilizados no corpo do projeto. 

Titulo 11 

1. A definição das condições necessárias para 
que a cultivar seja objeto de proteção, fundamental
mente ser qualificada como nova cultivar ou cultivar 
essencialmente derivada; 

2. a restrição da proteção ao material de repro
dução ou de multiplicação vegetativa da planta intei-
ra; 

3. a garantia ao titular da exclusividade do di
reito sobre a produção comercial do material de pro
pagação da cultivar; 

4. a exceção aos agricultores que reservam e 
plantam sementes para uso próprio em seu estabe
lecimento, a aqueles que usam ou vendem como ali
mento e matéria-prima o produto obtido do seu plan
tio e aqueles que utilizam o cultivar como fonte de 
variação no melhoramento genético ou na pesquisa 
científica; 

5. o tratamento diferenciado destinado aos pro
dutores de cana-de-açúcar. 

6. os prazos de vigência da proteção, de 15 
anos para culturas temporárias e 18 para permanen
tes; 

7. as condições para apresentação e conces
são de pedido de proteção; 

8. a concessão do direito de prioridade por um 
ano às pessoas físicas ou jurídicas que tiverem re
querido proteção em país que mantenha acordo com 
o Brasil ou em organização internacional da qual o 
Brasil faça parte; 

9. a possibilidade de licença compulsória, ou 
seja, da exploração sem autorização do titular, me
diante remuneração razoável, nos casos de indispo
nibilidade injustificada da cultivar no mercado, de 
distribuição irregular ou de perda de qualidade; 
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10. a possibilidade de declaração de uso públi
co restrito da cultivar protegida nos casos de neces
sidade da política agrícola, emergência nacional ou 
circunstâncias outras de extrema urgência; 

11. o estabelecimento das sanções cabíveis 
nos casos de desrespeito ao direito de propriedade 
sobre cultivares; 

12. a atribuição do direito no caso de obtenção 
na vigência de contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços; 

13. a definição das condições para a extinção e 
nulidade do direito de proteção. 

Título III 

Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares, no âmbito do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento. 

Tftulo IV 

Regula os procedimentos administrativos refe
rentes à proteção de cultivares. 

No âmbito da Comissão de Assuntos Económi
cos, o Projeto recebeu 25 emendas, três das quais 
acolhidas na forma das emendas da relataria, em 
número total de 12. Em linhas gerais, são as seguin
tes as modificações operadas pela CAE: 

a) a obrigatoriedade do envio de duas amos
tras vivas da cultivar, pelo titular, uma para exame e 
a segunda para integrar colação de genmoplasma a 
ser criada; 

b) a restrição da proteção às plantas inteiras e 
a suas partes de reprodução ou multiplicação vege
tativa; 

c) a exceção dos pequenos produtores rurais, 
definidos confonne os parâmetros do Pronaf, que 
multiplicam sementes para doação, venda ou troca 
no âmbito de programas de financiamento e apoio a 
pequenos produtores, conduzidos pelo Poder Públi
co ou por ele autorizados; 

d) a inclusão do porta-enxerto no período de 
18 anos, estipulado para a proteção das lavouras 
permanentes; 

e) a explicitação de a licença compulsória po
der ser requerida apenas decorridos três anos após 
a concessão do Certificado Provisório de Proteção; 

f) a exclusão da necessidade de audiência .do 
Conselho Nacional de Política Agrícola- CNPA,nos 
casos de declaração de uso público restrito; 

g) a substituição da expressão "poderá ser" por 
"será", no texto que trata do cancelamento do direito 
de proteção, vez que o dispositivo explicita as condi
ções necessárias para tal; 
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h) a inclusão, entre as condições de cancela
mento da proteção, de impacto negativo comprova
do sobre o meio ambiente ou a saúde humana; 

i) a previsão da extinção da proteção nos ca
sos de perda, com o tempo, das características que 
garantem a homogeneidade e estabilidade do culti-
v ar; 

j) a criação e manutenção de um cadastro na
cional de cultivares protegidas; 

I) a publicação obrigatória de atas, despachos 
e decisões referentes à proteção de cultivares no 
Diário Oficial da União; 

m) a edição obrigatória de publicação especia
lizada para divulgação do Cadastro Nacional de Cul
tivares Protegidas; 

n) a possibilidade de registro e proteção das 
cultivares que tenham sido comercializadas no País, 
durante o perfodo de até quatro anos anteriores à 
data de inclusão da espécie na lista daquelas passí
veis de proteção, assegurando, dessa forma, às cul
tivares nacionais, tratamento isonõmico ao concedi
do às estrangeiras. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

O objetivo básico dos projetas em análise é o 
de, por intermédio da concessão do direito temporá
rio de propriedade intelectual sobre cultivares, esti
mular o desenvolvimento de pesquisas voltadas 
para o melhoramento das sementes de plantas ou 
de suas partes de reprodução ou de multiplicação 
vegetativa. Com isso, portanto, busca-se, em última 
instância, contribuir para a elevação da produtivida
de, da qualidade e da competitividade da produção 
do complexo agroflorestal brasileiro. 

É importante ressalvar, contudo, que o direito 
de proteção de cultivares é um direito que, apesar 
de possuir natureza similar ao do direito de patentes, 
não só não é concorrente, como também é muito 
menos restritivo que aquele. O direito de proteção a 
cultivares vem, na verdade, proteger, como o direito 
de propriedade, uma parcela dos resultados do es
forço de pesquisa e desenvolvimento que não está 
coberta pela Lei de Patentes. As características do 
direito de cultivares, estabelecidas nos projetes, são 
flexíveis o bastante para permitir, ao contrário daqui
lo que ocorre no direito de patentes, o uso das culti
vares independentemente de autorização do deten
tor do direito em casos especiais. 

Na verdade, são projetas que formam um con
texto só, Lei de Patentes, Lei de Cultivares e Lei do 
Software, dentro do espírito de integração do Brasil 
na economia internacional e de adoção de uma le-
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gislação que proteja os inventos e assegure àqueles 
que investiram em recursos humanos, em tecnologia 
e em recursos financeiros, na descoberta científica, 
direitos de utilização e, conseqüentemente, a auferi-
ção de lucros a partir da exploração. 

Tal exceção ao privilégio do monopólio conce
dido ao obtentor do direito ocorre nos casos em que 
as cultivares forem utilizadas com a finalidade de 
pesquisa voltada para o desenvolvimento de novas 
cultivares ou de cultivares essencialmente deriva
das; nos casos em que as cultivares forem utilizadas 
por pequenos proprietários rurais e para seu uso; e, 
ainda, nos casos em que a autoridade competente 
conceder licença compulsória para o seu uso. Esses 
preceitos, estabelecidos pelo projeto, são precauçõ
es de extrema relevância para a defesa dos interes
ses maiores da sociedade brasileira. Com isso, im
pede-se a possibilidade de o privilégio que venha a 
ser concedido pela sociedade a determinada cultivar 
possa vir a ser utilizado para obstaculizar o avanço 
do melhoramento genético com base nesta cultivar. 

Com a possibilidade de concessão de licença 
compulsória, impede-se, também, que o privilégio 
concedido ao proprietário do direito sobre determina
da cultivar possa vir a ser utilizado para prejudicar a 
produção e o mercado agrofforestal brasileiro, impe
dindo ou dificultando, por exemplo, a produção em 
território nacional de produtos derivados da referida 
cultivar. 

Preserva-se, também, a possibilidade de o pe
queno produtor rural reproduzir sementes ou outro 
material de reprodução ou de multiplicação vegetati
va para uso próprio, concedendo-se a ele melhores 
condições para competir no mercado de produtos 
agroflorestais. 

Quer dizer, de uma parte se quer proteger, pre
servar o pequeno agricultor: ao mesmo tempo se es
tabelecem condições especiais para que o detentor 
do direito de proteção a uma determinada cultivar 
não possa abusar, do ponto de vista ecoriômico, ou 
sonegar esse material para comercialização, median
te instrumentos que o projeto contempla para justa
mente assegurar a disponibilidade dele à sociedade. 

Considero, ademais, que as emendas ao Pro
jeto de Lei da Câmara n2 94, de 1996, adotadas pela 
Comissão de Assuntos Económicos, constituem 
aperfeiçoamento apreciável ao mesmo. 

Pelo exposto, meu parecer é favorável à apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1996, 
com as emendas acolhidas pela egrégia Comissão 
de Assuntos Económicos, pela prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado nº 199, de 1995, contem-

piada a seguinte emenda, que apresento na qualida
de de Relator, e que é uma sugestão da nobre Se
iu!dora-Màfína-S11vã; que entendi de acatar; porque 
contnoulpara eXj)licitar sobretudo a proteção aos 
pequenos agricultores. 

A inclusão desse dispositivo busca simples
mente tomar explícita a impossibilidade de aplicar as 
sanÇões piÉiVIstaS--noaif:-37~-§ -1 2, àS exceções ao 
direito de propriedade sobre a cultivar protegida es
tabelecidas no art. 1 O. 

EMENDA Nº 26- PLEN 

Inclua-se no art. 37 o parágrafo 32 com a se
guinte redação: 

Art. 37 .................................................. . 
§ 3°. O disposto no caput e no § 1." 

deste artigo não se aplica aos casos previs
tos no art. 1 O. 

É o parecer, Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer é favorável, com as emendas acatadas 
pela Comissão de Assuntos Económicos, apresen
tando, ainda, uma emenda. 

Cabe à Presidência informar que determinou a 
renumeração das emendas, que serão submetidas à 
deliberação do Plenário, nos termos do § 3" do art. 
246 do Regimento Interno, cujas cópias encontram
se à disposição dos Srs. Senadores e Senadoras 
nas respectivas bancadas. 

Ao projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão. 

Passa-se, assim, à discussão em conjunto do 
projeto e das Emendas 1 a 13, da CAE, e 14, de 
Plenário, em turno único. 

Acha-se inscrito para discutir o Senador Osmar 
Dias, a quem concedo a palavra. 

V. Ex- dispõe de 10 minutos. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. s..-s e Srs. 
Senadores, felizmente vamos votar hoje esta maté
ria, que já esteve na pauta da convocação extraordi
nária e que teve a sua votação postergada, terá de
cisão, hoje, da maior importância para a sociedade 
brasileira. 

Há quem possa considerar a Lei de Cultivares 
importante apenas para os pesquisadores, para as 
empresas de pesquisa, para as entidades que se 
dedicam à mesma. No entanto, Sr. Presidente, as
sim como a Lei de Patentes, que este Senado apro
vou, a Lei de Cultivares, que complementa a Lei de 
Patentes, garante para o nosso País um desenvolvi-
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mento científico e tecnológico com mais investimen
tos e, sobretudo, atrairá recursos de investidores es
trangeiros, que hoje não se interessam e não se en
corajam em investir em tecnologia, em desenvolvi
mento científico no nosso País, exatamente pela ine
xistência dessa garantia que vamos aprovar agora. 

Um recente relatório do Banco Mundial de
monstra que o estoque de tecnologia, especialmente 
da agricultura, encontra-se sob o domínio das naçõ
es mais desenvolvidas do mundo; 98% e pratica
mente todas as tecnologias estão no poder dessas 
nações. E nós, que estamos buscando, através da 
agricultura, alavancar o desenvolvimento económico 
e, portanto, o desenvolvimento social do nosso País, 
não podemos adiar mais a votação desse projeto 
por uma razão muito simples - e para isto peço a 
atenção dos Srs. Senadores. O Senador Jonas Pi
nheiro, que foi o Relator dessa matéria, com certeza 
vai explicar depois. Mas faço-Q agora porque é indis
pensável e inadiável a votação desse projeto. 

Há duas convenções da Upov às quais nos po
demos filiar: ou a de 1978, ou a de 1991. Para que o 
Brasil se filie à Convenção de 1978, teremos que ter 
esse projeto aprovado e sancionado antes do dia 29 
·de abril, quando será realizada a convenção em Ge
nebra para aceitar os novos integrantes dessa Con
venção de 1978. 

Vou explicar com palavras simples quais as di
ferenças entre a Convenção de 1978 e a de 1991. 
Se não nos filiarmos à Convenção de~1978, e sim à 
de 1991, os direitos do invento poderão ser cobra
dos sobre o produto do invento. Ou seja, se alguém 
descobrir uma cultivar, não cobrará os royalties so
bre a semente, e sim sobre a produção, o que toma
ria oneroso, um custo altíssimo para o País, em es
pecial para os produtores rurais. 

Não podemos perder a oportunidade de filiação 
na Convenção de 1978, que, repito, tem prazo até o 
dia 29. Ao estabelecermos o direito de quem está in
ventando, de quem está criando em nosso País, es
taremos pagando royalties sobre a semente ou a 
muda, ou seja, sobre o produto da pesquisa, e não 
sobre o produto do produto da pesquisa, que seria a 
produção resultante daquela semente ou daquela 
muda. 

Existe uma diferença enorme entre nos filiar
mos à Convenção de 78 e à Convenção de 91. 

Dia 29, Sr. Presidente, vai expirar o prazo. Te
mos de votar e aprovar a matéria hoje, porque esse 
projeto vai beneficiar o desenvolvimento científico e 

tecnológico do Pafs e, portanto, de toda a sociedade 
brasileira. É um projeto de fundamental importância. 

Quero cumprimentar V. Ex', que já coloca o 
projeto em votação, num curto espaço de tempo, 
atendendo aos apelos das Uderanças, em especial 
do Líder Elcio Alvares, do Governo, com o qual con
versei. Um. projeto que dará um outro sentido às 
nossas empresas de pesquisa. que, diga-se de pas
sagem,. _estão carecendo de mais apoio e de mais 
recursos. 

No Paraná, Sr. Presidente, temos um instituto 
de pesquisa que paga R$500 a um pesquisador que 
inicia a sua carreira. Isso não é salário, é um insulto 
a um pesquisador1 E esse projeto poderá dar-lhe 
mais estímulo, mais incentivo, assim como dará 
mais incentivo e estímulo às empresas de pesquisa 
agropecuária, como, por exemplo, à Embrapa, que é 
a responsável pelo desenvolvimento da nossa agri
cultura; que nos coloca num setor onde temos as 
maiores vantagens comparativas no cenário interna
cional. 

Por isso, assim como o Senador Jonas Pinhei
ro, o Relator, e o também Relator Senador Lúcio Al
cântara, da Comissão de Educação, eu gÓstaria que 
todos dessem atenção a esse projeto, pois estarão 
dando atenção ao desenvoMmento do País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassu
na. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela or-
. dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s 
e Srs. Senadores, esse é um projeto de importância 
vital para o Brasil. Ele vem complementar, na área 
da agricultura, o projeto de propriedade industrial. É 
muito importante para o futuro da agricultura de um 
pafs que tem toda uma extensão agricultável, como 
é o caso do Brasil, e que é talvez o terceiro ou o quar
to maior detentor de área agricultável no mundo. 

O Senador Jonas Pinheiro e o Senador Lúcio 
Alcântara relataram favoravelmente. Tivemos muitos 
debates na Comissão de Assuntos Económicos, 
muitas emendas, principalmente do Senador Osmar 
Dias, que teve uma atuação brilhante com relação a 
esse projeto. 

Por essa razão, solicitamos a todos os Sena
dores do PMDB que votem favoravelmente, porque 
realmente esse é um projeto crucial, muito importan
te para o futuro do nosso País. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s 
e Srs. Senadores, o Senador Osmar Dias já deu al
gumas explicações adicionais a respeito da impor
tância do projeto e o porquê da urgência. Mas eu 
também gostaria de dizer que, hoje, há vantagens 
espetaculares no Brasil em termos de pesquisa, na 
parte agrícola, sobretudo capitaneada pela Embrapa 
e por suas afiliadas em todos os Estados brasileiros. 

Sr. Presidente, as empresas privadas também 
têm feito um trabalho extraordinário em busca de 
maior produtividade, de melhor produto, de cultiva
res resistentes a pragas e doenças. Mas há, sem 
dúvida, um medo, uma restrição no sentido de que 
esses produtos melhorados venham ao mercado, 
porque estão todos sujeitos a pirataria. Ao se colo
car um produto à venda, como semente, evidente
mente alguns vão pirateá-lo, sem que o inventor 
possa ter benefícios e incentivos pelo seu trabalho. 

Portanto, essa é uma razão que eu acrescenta-
ria. 

Sr. Presidente, em tempo, como Relator na Co
missão de Assuntos Económicos, eu gostaria de fa
zer um pequeno reparo, não de mérito, mas uma 
correção de texto. Na Emenda n° 8, que aproveita
mos com muito prazer, que defende o pequeno pro
dutor do pagamento de royalties, eu gostaria de 
mudar a expressão 'de' por "ou de'. Diz o dispositi
vo: 'Sendo pequeno produtor, ele multiplica a se
mente para doação, venda ou troca exclusivamente 
para outros pequenos produtores rurais, no âmbito 
de programa de financiamento'. Está escrito na 
emenda aproveitada 'e de apoio'. Sr. Presidente, 
queríamos corrigir dizendo 'de financiámento ou de 
apoio, tomando-se, portanto, mais abrangente o am
paro ao pequeno produtor. É a ressalva, a correção 
que gostaria de fazer na Emenda n° 8, já acatada na 
Comissão de Assuntos Económicos, com o apoio 
dos Srs. Senadores. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Peço a V. Exª que encaminhe à Mesa a proposi
ção. 

Com a palavra o Senador Élcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eminen
tes Colegas, na condição de líder do Governo, gos-

taria de fazer alguns registres que considero muito 
importantes em relação à afuação dO Senado quan
do se depara com a Lei de Proteção de Cultivares, 
que é considerada uma lei muito importante - idênti
ca, praticamente, à Lei de Patentes -, que merece 
realmente ter o conhecimento amplo do Plenário. 

O Senador Josaphat Marinho, em intervenção 
como sempre oportuna quando discutíamos a ques
tão da urgência, teve a oportunidade de frisar que 
era preciso prestarem-se a esta Casa esclarecimen
tos amplos porque a mecânica de proteção de culti
vares não era comum e apresentava aspectos que 
deveriam sér do conhecimento de todos, visto que 
esses aspectos técnicos eram de difícil apreensão à 
primeira vista. 

Agora, Sr. Presidente, quando nos encaminha
mos para a votação, quando vamos ter praticamen
te, nesta Casa, celebrada a Lei de Proteção de Culti
vares, quero fazer um registro, que considero neces
sário, para destacar a atuação de V. Ex*, como Pre
sidente, que tem a sensibilidade permanente de sa
ber quais são as matérias que ajudam a construir o 
conceito desta Casa. E, na espécie, não tenho dúvi
da alguma de que tal lei, ao ser votada, engrandece 

- -o senado e, mafs-amaa,-afenâea!lma nec·essidade 
da agricultura brasileira com repercussões interna
cionais. 

O Senador Jonas Pinheiro, que foi uma gratis
simareveTaç:ãó-para todos nós, porque é um homem 
afeito inteiramente à agricultura do Pais, produziu 
um trabalho sério, e a sua pertinácia e dedicação 
nos levaram a ter uma convergência de opiniões. 

Quero destacar também, por outro lado, a 
atuação da Senadora Marina Silva, do PT, que com
preendeu muito bem, juntamente com o seu Partido, 
a importância desse trabalho em favor da agricultu
ra. E esse somatório de esforços, esse somatório de 
inteligência e dedicação resultou no texto que está 
sendo votado neste instante. 

Solicitei ao Senador Osmar Dias, que conside
ro um dos homens mais profundamente entendidos 
em matéria de agricultura, que nos desse luzes sufi
cientes para que a Lei de Proteção de Cultivares 
não ficasse sombreada com qualquer tipo de dúvida. 
O Senador Osmar Dias foi também constante, per
manente nesse posicionamento que agora faz com 
que essa lei venha ao plenário. E é preciso registrar 
issQ.~El_ntimos em todos os depoimentos uma con-
vergência de -opilliÕes~ - - -- - -- - - - - --

Portanto, congratulo-me com os Relatores, Se
nador Jonas Pinheiro e, principalmente, com o Se
nador Lúcio Alcântara, que, com sua dedicação de 
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sempre, tem-se caracterizado por ser muito pruden
te, minucioso e profundamente estudioso das maté
rias que lhe são dadas a conhecer. No caso, agora, 
recebendo praticamente em regime de urgência 
essa matéria em sua comissão, produziu um traba
lho que cada vez o conceitua como um dos Senado
res mais capazes em matéria de projetes efetiva
mente difíceis. Portanto, é uma alegria para nós. 

Lutamos para que essa matéria fosse incluída 
na convocação extraordinária. Mas, pela sua com
plexidade, essa votação não foi feita com a presteza 
que queríamos, já que temos compromissos interna
cionais. Hoje, com a participação de todos os Líde
res partidários, essa matéria recebeu o carimbo da 
urgência e converge, neste instante, para uma vota
ção que quero ressaltar não na condição de Líder do 
Governo que se empenha, mas de Senador que tem 
a grande alegria de verificar que o Senado está alta
mente capacitado para desvendar mistérios como 
esse. Será votada uma lei que é idêntica, conforme 
foi dito há pouco, ao Projeto de Patentes, que en
grandeceu o Senado da República. 

Portanto, ao Sr. Presidente, a todos os Líderes 
partidários, aos Relatores e àqueles que participa
ram da efetiva construção desse texto, encaminho, 
na condição de Líder do Governo, o meu reconheci
mento. Tenho a certeza de que estamos votando, 
com convergência de idéias e de inteligências, um 
projeto da mais alta importância para o nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores, sem dúvida alguma, esse projeto 
diz respeito a uma lei de patentes do campo, que já 

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

A última oradora inscrita é a Senadora Marina 
Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco\PT-AC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, concordo inteiramente com 
os Colegas que me antecederam, quando dizem que 
estamos votando uma lei importante para esta Casa 
e para o País. 

É importante até pelas questões que suscita. 
Primeiramente, o que é o projeto de cultivares? 

Qual o mérito da lei? O que estamos aprovando 
aqui? Estamos institucionalizando o direito à proprie
dade intelectual para a obtenção de cultivares, para 
o melhoramento de sementes, no caso. Seria uma 
coisa semelhante àquilo que aprovamos com rela
ção à Lei de Patentes. Só que estamos fazendo isso 
para uma ação de direito à propriedade intelectual 
com relação a esse conhecimento, semelhante à Lei 
de Patentes, em regime de monopólio. 

O Partido dos Trabalhadores entende que essa 
forma em regime de monopólio é prejudicial para a 
agricultura familiar, para a pequena agricultura no 
País, e, por conseqüência, gera problemas de or
dem social. Propusemos, então, uma alternativa, 
que lamentavelmente não foi aceita, que consistiria 
exatamente em irmos pelo caminho dos direitos au
torais, ao invés do caminho da propriedade em regi
me de monopólio. 

Por que direitos autorais? Já temos, inclusive, 
a experiência do Instituto Agronômico de Campinas, 
que trabalha com a idéia dos direitos autorais e insti
tuiu, a esse título, o percentual de 2% sobre aquilo 
que é produzido em termos de melhoramento dl:' «e
mentes, o que tem gerado um retomo fantáSliCO 
para o Instituto em termos de remuneração. 

tardava e que, em boa hora, começa a surgir para Isso daria margem, Sr. Presidente, a que não 
proteger a nossa agricultura. houvesse o desestimulo, já mencionado aqui pelo 

Hoje, sem dúvida, temos uma das agriculturas Senador Osmar Dias·, de nossos pesquisadores; e, 
mais fortes, mas que se encontra desprotegida, tan- ao mesmo tempo, não criaríamos um problema no 
to dos incentivos fiscais do Governo, quanto de uma que se refere ao monopólio de sementes que, mile-
lei como essa, que diga respeito aos cultivares. narmente, secularmente, foram melhoradas pelo as-

Neste momento em que o Líder do Governo, forço colativo da sociedade e da comunidade em 
Senador Élcio Alvares, coordena a votação em cará- todo o mundo. 
ter de ••rqência desse projeto, quero manifestar aqui Então, nesse sentido, a nossa posição, quanto 
os met .... ~umprimentos a S. Exª, bem como ao Rela- ao mérito, é contra uma Lei de Cultivares nos termos 
tor e <:l todos aqueles que compreenderam a neces- em que está sendo proposta. 
sidade urgente da votação dessa lei. No entanto, Sr. Presidente, a Bancada do Par-

A Liderança do PFL, por conseguinte, reco- tido dos Trabalhadores deseja ressaltar um aspecto 
menda o voto "sim". ___ . _____ importante: quando esse projeto chegou a esta 
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Casa, havia uma intenção de que ele tramitasse 
muito rapidamente, em função das questões já enu
meradas pelo Senador Osmar Dias, como o prazo 
para que o Brasil viesse a aderir ou não à UPOV -
que poderia ser a UPOV 78 ou a UPOV 91. Em fun- _ 
ção disso, o Brasil teria pressa em aprová-lo para 
não se ver obrigado a aderir à versão 91, prejudicial 
aos interesses do País. 

Quero fazer apenas uma pequena ressalva. O 
GATT não faz nenhuma exigência de que o Brasil 
tenha de necessariamente aderir à UPOV. Não exis
te uma exigência expressa de que o Brasil deva rea
lizar essa adesão. Outro aspecto é que, em 30 anos 
de UPOV, apenas 27 países aderiram à versão 
1978. Se formos fazer uma comparação entre a ade
são à UPOV e a adesão à Convenção da Biodiversi
dade, teremos uma representatividade fantástica em 
relação à última: a Convenção da Biodiversidade, 
instituída a partir da ECO 92- portanto há apenas 
cinco anos -, já possui como signatários 150 países, 
inclusive o Brasil. Não é o mesmo em relação à 
UPOV. 

Deixando essa questão de caráter mais geral, 
dos acordos internacionais, vamos passar a alguns 
aspectos que considero importantes. Nesta Casa, 
houve um processo de transigência - devo reconhe
cer -, por parte dos Senadores Jonas Pinheiro e Lú
cio Alcântara, quando apresentamos algumas su
gestões que passaram a ser emendas dos Relatores 
relativamente às seguintes propostas: 

1) que os pequenos agricultores estariam exce
tuados da impossibilidade de virem a fazer a troca 
tradicional, que é feita, em relação aos seus melho
ramentos de sementes; 

2) aqueles melhoramentos que porventura ve
nham a causar algum dano ao meio ambiente, prin
cipalmente no que se refere ao processo de erosão 
genética de algumas variedades, podem ser passí
veis de suspensão, para não causarem dano ao pro
cesso de reprodução de algumas espécies, bem 
como nenhum problema de saúde em termos da so
ciedade. Essa emenda, acatada pelos Relatores, é 
muito importante. 

Quero fazer referência a uma matéria publica
da no Jornal do Brasil de ontem, que diz o seguin
te: "A Europa rejeita milho alterado nos Estados Uni
dos•. O Parlamento europeu recomenda a proibição 
de uma espécie de milho alterado geneticamente 
pelos Estados Unidos por não estarem devidamente 
comprovadas sua conseqüências à saúde pública. 

Outra emenda fundamental, apresentada pelo 
Senador Osmar Dias, se refere à questão de que se 

deva deixar nos bancos de germoplasma duas 
amostías: a serllente-al!erada e à semente na sua 
forma in situ, ou seja, na sua forma natural, para 
que a cadeia produtiva possa ser recuperada caso 
h<1ja alguma e_ros_~lln_ética._ _ __ 

Posso citar o exemplo dos índios Krahós. Eles 
tinham um património de treze variedades de milho. 
Perderam essas variedades e ficaram sem condiçõ
es de manejar essa riqueza cultural e social. A Em
brapa, que tinha essas sementes em seu banco de 
germoplasma, cedeu-as aos índios Krahós. Hoje, 
eles estão felizes produzindo o milho graças à ajuda 
da Embrapa. 

Por que faço essa referência? Porque, se fosse 
uma empresa em regime monopolista, será que teria 
cedido aos índios, gratuitamente, as sementes me
lhoradas? Absolutamente. Ela teria cobrado ou o ln
disponibilizaria no mercado para que, socialmente, 
um património da comunidade a ela retomasse. 

Por isso defendo que a proposta adequada se
ria uma espécie de direitos autorais, em que os pes
quisadores seriam remunerados e reconhecidos, 
mas não teriam o poder do monopólio. 

Outro problema do monopólio: a Embrapa, por 
exemplo, tem excelentes técnicos; todavia, quando 
essa atividade passar a ser um negócio rentável 
para as grandes empresas de pesquisa, ocorrerá um 
nocaute nos seus quadros, porque seus pesquisado
res, que não possuem remuneração adequada, pas
sarão a aluar na iniciativa privada. E como ficará o 
processo da agricultura familiar, proposto pelo Go
verno? 

Sr. Presidente, quero reconhecer os avanços 
feitos pelo ilustre Relator, Senador Jonas Pinheiro, e 
pelo ilustre Relator de Plenário, Senador Lúcio Al
cântara, mas o Partido dos Trabalhadores votará 
contra o projeto, por entender que o Brasil não preci
sa de uma Lei de Cultivares semelhante à nossa Lei 
de Patentes. 

Mais, Sr. Presidente, existem outros problemas 
além daqueles de ordem ética e moral - como é o 
caso de patentear a vida, muitas vezes presente 
nesses processos -, há questões de ordem técnica. 
Durante o encontro realizado pela FAO, ficou com
provado, em um de s ~us estudos, que o melhora
mento contínuo de determinadas variedades leva a 
uma crise no processo da cadeia produtiva dessas 
sementes. Outra questão é que não existe uma dis
sociação entre a preservação dessas sementes na 
sua forma in situ e a rei.:.ção sociocultural de deter
minadas comunidades. Portanto, do ponto de vista 
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técnico, é fundamental que se compatibilize uma lei 
que proteja a diversidade sócio-<;Uitural, para que 
determinadas espécies de sementes venham a ser 
preservadas. Para isso, são fundamentais os nossos 
bancos de germoplasma. O próprio estudo da FAO 
dá conta de que hoje eles têm problemas seriíssi
mos, e que algumas espécies já podem estar amea
çadas. 

Então, o meu posicionamento, embora reco
nheça o esforço do Governo, é que uma lei de Culti
vares que aponte para o reconhecimento dos pes
quisadores em regime de monopólio é prejudicial ao 
País, aos interesses sociais do nosso País. É por 
isso que o Partido dos Trabalhadores vai votar con
tra. Quero, entretanto, registrar que houve uma ne
gociação respeitosa entre o Governo e a Bancada 
do Partido dos Trabalhadores. Oferecemos, ainda 
que informalmente, as nossas contribuições, algu
mas das quais foram acatadas. No entanto, existe 
uma questão de mérito que nos levará a votar con
tra, pelas razões que elenquei. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Encerrada a discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-
das. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, Senador José Eduar
do Outra. Posteriormente, Senador Roberto Freire, 
Osmar Dias, José Serra e Professor Josaphat Mari
nho. Pediu em primeiro lugar, ao primeiro lugar V. 
~ terá sempre direito. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco\PT
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, gostaria de registrar que o meu 
voto pessoal será contrário, pelos motivos já bri
lhantemente apresentados pela Senadora Marina 
Silva. Mas a liderança do Bloco libera os Senado
res e os Partidos para que votem de acordo com 
suas convicções pessoais ou suas orientações 
partidárias. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco\PPS-PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, em função da liberação dos Parti
dos do Bloco de Oposição, quero declarar meu voto 
favorável, pelo Partido Popular Socialista. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFl-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SM e Srs. Senadores, quando foi pedi
da a urgência para esse projeto, manifestei oportu
namente minha estranheza e me abstive de votar. 

· · Agora que a-matéria entra para deCisão tinar, quero · 
reiterar o meu voto. Reconheço a importância do 
projeto; ela ressaltou das manifestações que foram 
feitas, mas precisamente por reconhecer a importân
cia do projeto e pelo que há de delicado nela, inclu
sive quando se diz que é um complemento da Lei de 
Patentes, não me sinto habilitado a votar com tran
qüilidade o mérito sob o regime de urgência. Não 
concorri para o atraso da tramitação. Reconheço a 
procedência da manifestação feita pelo Líder Elcio 
Alvares, não tenho, porém, por que mudar de pensa
mento. Fiel àquela prudência, cultivando-a também, 
abster-me-ei de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, falo para encaminhar favoravelmente à apro
vação do projeto. Quero sublinhar, como já foi dito, a 
importância que ele tem, especialmente para o Bra
sil, que é um País que tem vantagens comparativas 
nessa área de pesquisa. Diria inclusive ao Senador 
Josaphat Marinho que é exatamente nessa área que 
interessa ao Brasil ter uma lei que proteja a proprie
dade intelectual. Poder-se-ia contestar outras coi
sas,-mas essa é uma ârea em que o Brasil leva van
tagens. 

Além disso, há acordos internacionais que im
plicam que, se atrasarmos muito, perderemos nossa 
vez nessa matéria, inclusive tendo dificuldades pos
teriormente para exercermos - digamos - nossos di
reitos nessa faixa internacional. 

Portanto, Senador Josaphat Marinho, é exala
mente porque há aspectos de que V. ~ não gosta 
no Projeto da lei de Patentes é que este deveria 
merecer seu apoio. Esse projeto vale para nós muito 
mais do que o Projeto de Patentes, que está mais 
relacionado com proteção ao investidor estrangeiro. 

Por último, Sr. Presidente, quero aqui subli
nhar, neste encaminhamento favorável, o grande 
mérito do trabalho do Senador Jonas Pinheiro, con
forme já o fizemos na Comissão de Assuntos Econô
micos. Foi um trabalho muito complexo, que deman
dou muita discussão, muita colaboração e um esfor-
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ço muito grande do Relator pela síntese_ Creio que é 
um motivo de satisfação para o Senado poder entre
gar um projeto dessa envergadura ao País. 

Portanto, nosso voto é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encami
nhar_ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é ela--
ro que vou encaminhar favoravelmente, mas desejo 
fazer apenas um esclarecimento: é evidente que o 
Brasil não é obrigado a se filiar à Upov; mas, não se 
filiando, todas as negociações serão bilaterais; o 
Brasil vai ter que tratar individualmente com todos os 
países que se relacionarem com esse interesse. 
Portanto, as dificuldades que advirão da não filiação 
à Upov serão enormes para o País. 

Senador Josaphat Marinho, tivemos uma posi
ção igual durante a votação da Lei de Patentes, ou 
pelo menos parecida; mas a Lei de Cultivares com
plementa nossa legislação exatamente para corrigir 
algumas injustiças que ficaram na Lei de Patentes: 
ela incentiva o pesquisador, o invento nacional, o 
desenvolvimento científico nacional. 

Ainda não disse neste meu pronunciamento, 
mas há hoje variedades de cultivares de soja já cria
dos, em estoque, aguardando apenas a aprovação 
dessa lei, e que poderão aumentar a produtividade 
da soja em 15%, oferecendo ao País um grande ren
dimento económico. 

Srs. Senadores, o Brasil não está correndo 
para apreciar a Lei de Cultivares; ela está no Con
gresso há cerca de quatro anos. O regime de urgên
cia foi solicitado apenas para cumprir exigências do 
Regimento Interno, visto que esse projeto já está 
sendo avaliado, discutido há muitos anos. Votá-lo 
hoje é uma oportunidade exatamente para encurtar
mos o caminho e participarmos da Convenção da 
Upov de 1978. 

Senador Josaphat Marinho, sei que V. Ex- vota 
com convicção e de acordo com seus princípios, 
mas estudei detidamente esse projeto e ele só tem a 
oferecer benefícios ao País. 

Meu voto é favorável. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Continua em votação. 
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, 

o último orador. 
O SR • .JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, 

Sr"s e Srs. Senadores, creio que o Senador Osmar 
Dias foi muito feliz em dar duas explicações sobre o 
assunto levantado pela Senadora Marina Silva. 

Na verdade, o Brasil não é obrigado a entrar 
em nenhuma das convenções da Upov. Entretanto, 
imaginem a dificuldade que teremos se tivermos de 
tratar individualmente de país para país. 

Em relação ao Mercosul, tanto o Uruguai quan
to a Argentina e o Paraguai já têm a sua Lei de Culti
vares e já aderiram à Upov 78. Então, ficaríamos em 
desvantagem até em relação aos países que são 
nossos parceiros no Mercosul, uma vez que estaria· 
mos fora da Upov 78. 

Na América Latina, apenas o Panamá e Cuba 
não têm a sua Lei de Cultivares, mas já a estão 
aprovando. É importante que tomemos conhecimen· 
to disso. 

Gostaria também de dizer ao eminente Sena· 
dor Josaphat Marinho que a Lei de Cultivares é dife
rente da Lei de Patentes. Se a Lei de Cultivares não 
entrar em vigor no Brasil antes da Lei das Patentes, 
que já estará vigorando daqui a poucos dias, com 
certeza, teremos um problema muito sério quanto ao 
patenteamento de vegetais. A objeção que fazemos 
à Lei das Patentes é em relação aos vegetais. 

Portanto, essa Lei de Cultivares vem exala
mente corrigir esse problema que temos em relação 
à Lei de Patentes. Por isso, encaminhamos favora
velmente à aprovação dessa lei, principalmente em 
função da sua urgência. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Josaphat Marinho para 
um esclarecimento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, muito obrigado. 

Quero agradecer aos dois nobres Senadores a 
invocação que fizeram a minha posição. E assinalo: 
não criarei nenhum obstáculo à votação; apenas, 
abster-me-ei de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Em votação o projeto sem prejuízo das emendas. 

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

Aprovado. 
FICa prejudicado o Projeto de Lei do Senado n• 

199/95 que tramita em conjunto com o projeto que 
acaba de ser votado. 

É o seguinte o projeto aprovado. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 94, DE 1996 

(a! 1.3lS196~na Ulsa de Origem) 

lnst.l.tUl. a I.Ql. d.e Prot.eç2.o de CUlti
vares e cl.i outra.:. provJ.d.ine:.as. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

l'Í'l'ULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art~ 1". Fica 1n:stituido o direito da Proteçào ela 

CUltivares, da acordo C:OQI o ostabelecido nesta Lei. 

Art. 2°. A protaç.lo dos d.ireJ.tos relativos ;\. 

proprJ.edadé intelectual ro!'erento a cult.l.v:r.r Sé ofetua 

med.l.ante c:onCQss;io do CQrtif'icado de Protação da CUltivar, 

c:onsl.darado bel1l. mOva! para todos os Gfê:i. tos leqais e única 

fo:rnr.a dê prot<õtçào de planus ou do suas partes, no Pais. 

Art. 3". Cons:t.dara-.se, para os llit.f'"el.tos desta Lei: 

I - mca1horl.•l:1: .. pas&Oõil fisi~ que obtiver cult"ivar 

ê estalxüeoer dêsc:r:t.toras quo a diforenCJ.&rll das domais: 

II descr1tor: c..rac:teristJ.ca morf'olóql.ca, 

f'l.sl.ológica, bl.oquillll.ca ou molocular quê seJa her:cada 

Ç"enet:t.c:amente, utl.ll.za<b. na l.donti:f'icao;ão de cult.J.var; 

UI marQem minizna: conjunto minl.rfto de 

de.scrJ.toros, a Cl:'l.têrl.o do ôrçio compotonte, .sufic:~.ento para 

d.J.ferenc1ar uma. nova cult;~.var ou uma cultl.var esseno.almento 

derl.vada das dema.l..s cultiva::-es conheCJ.d.as; 

IV - cultJ.var: !\ VõlrJ.edade de qualquer qênero ou 

<a'Spécl.e veget:.al supcrl.or qu:o seJa claramente dist.J.nquivel de 

outras c:ult.:t.varas conhecJ.Cias por ma:rgam m.inJ..ma da doscrJ.tores, 

por . S".Ja denonu.naç.i.o prOpr:t.a, quê seJa homoQinéa e estável 

quanto aos desc:rl.tores através da gerações sucéssivas e seja 

de espQel.o passive! de uso pelo complexo agroflo:t:"esta.l, 

descrl.ta em publicação espec.alizada d:z.sponivél é acessivel ao 

pUbll.co, bem como a linhagQIII compon&nto de hibrl.dos;--

V - nova cultivar: a cultiv.~.r quo não tenha sl.do 

o!"erec.tda à vonc!a no Bra.sil há mais do dozo ma.se.s ctat relação 1 

data do podido de proteçio e quo, observado o prazo da 

comerc::ialização no Brasl.l, não tenha sido ot'erEtci.da. à vonda em 

outros pa.ise.s, 00111!1 o· consontl.m.ento elo obtontor, há =ais do 

seJ.s anos para ospácJ.os do árvorés e videiras o há arais do 

quatro anos para as dQl!Qill espécies; 

VI - cultivar distinta: a cul.tiva.r quo ao distin9U• 

claramante de qualquor outra c:u)a oxisténcia na data do pedido 

do prot12ç.ão seja reconhecida; 

Vll: - cultivar horr109enaa: a cultivar que, utilizada 

em plantio, em. escala COil\CI:rcial, apresente variab:i.lidada 

ItU.nl.tM quanto aos descritores que a. identifiqu:Ml, segundo 

erl. térl.os estabGlecidos polo 6rgã:o competonte; 

VIII - cult.:t.var estilval: a cultl.~r que., reprodu::l.da. 

escala comerc:.al, :nantenha a .sua bomoqene:.dade atraves de 

ger:;:.ções sucess:~.vas; 

IX cult1var essenc::.alrnente derl.vada: 

essenc:1almente derl.vada de outra cult:~.var se, cumulat.:t..varnenr:e. 

fOI:'! 

a.) predom:~.;-oant:emente der1vad.a da eultl.Var l.nl.cl.al 

de oUtl:'a cult.1.var· essencJalment.e der::.vac:La, perder a. 

e)cpressio das caracteristJ.cas essencl.a:t.s que result€1U do 

r;enôt1po ou da c<XllbJ.na~o de r;enótl.pos d.õl cultl.v.!t:r da q,al 

der:t.vou, exceto no que d.l.z respel.t.o às dl.ferenças resu1Ulntes 

da derJ.vação; 

:b) clar;amento d.l.stl.nt.a da eult1var da qual derl.VOU, 

por marg'am minl.ma de déSCl:'l.tores. <ie acordo com ~l.têrl.os· 

estabelecl.dos pelo órqão competente; 

c) nã.o tenha s:t.do oferec:~.da ã venda no Brasl.l h.i 

-~.s de do:e rnesos êm ·relação â da~ do peclido de p:roteção e 

que. observado o. pr.azo de comercl.al::..uçã.o no Brasil, não tétlba 

:Sl.do oferecida i, venda etn outros: paises, com o consent.J..DQnto 

do obtentor" h4r. moal.s do seJ.s anos para espéc:z.es de árvores e 

v:~.deiras o h;á. mal.S de quatro anos para as den:ais espécies; 

X - linhaqens: os mater:z.ous qenéticos homoqêneos, 

obtidos por alqtlm processo autoqã."JUco conunuado; 

Xl: - hi:brJ.do: o produto i=edl.ato do cruzamento entrct 

linhaqens genetl.car.tente diferentes; 

XII - toste de distl.ngul.b::..ll.dad&, horno.;enel.dade e 

establ.lJ.d.ade (DHE) : o procedunento técnl.CO de comprovação de 

que a nova cult:.var ou a c:ultl.var essenc:1almente cier:z.vada sào 

d:z.sti.n9Ui.vei.s do 0'-'tra etlJOS C~s<:!rl.t:.ores seJam conbec:z.dos. 

homogõ:neas quanto as suas carollcteristlcas cada Cl.clo 

-reprodutivo estáveiS quanto à repetição das rnesm:~s 

earacteristic:o..s ao longo de 9erações suoessJ.vas; 

XIII - aJDOStra viva: a forneCl.d:a pelo requoronto do 

direito de proteç.ãó que, so utill..:z:ada "na prop;~gaç:l.o da 

ctJltiv.s.r,. confi~ o: descritores apresentados; 

X:tV - semente: toda e qtl:Llquel:' estrutura Ve<;;!et.al 

utilizada na propagação de ~ cultl.var; 

XV - propagaç:.io: a reprodução e a multiplicação do 

uma c:ultl.var, ou a concaru.tãncl.a dessas ar;Oes; 

XVI - maten.al propagativo: toda. é qualquar pal:'te da 

planta ou estrutura v~et.al ut.J..li::acia r.a sua reprodução é 

multl.plic.açào; 

XVII· - plOUJta l.nto!.ra: a planta ocxn todas as suas 

partes passivttl.s de sel:'em utilizadas na propag;,~ção da 

cultivar: 

XVIII cocaplexo ac;rofloréstal: o conjunto do-

at1Vl.dades relativas ao cul.tivo de gênel:'oS a espécies ~eta.is 

visando, entre outras, ;lL alimontaçào humana ou animal., à 

produção de combustivais, ólêOs, corantes, fibras e demais 

;~.nsumos para. 

ornamental. 

fú:ts - indus tria.l , médiQ nal, 

TÍroLO II 

DA PROPRl:EOAD:& INTEISC1'UJI.L 

CM'Í'l"ULL 

DA PROTEÇAO 

Seção I 

Da CUltiva:~:' Passivel da Proteç.i.o 

florestal e 

Art. 4°. E passive! de prc-te~o a nova cult.~va.l:' ou a 

cult.l.val:' essencialmente derl.vada, de qualquer q.Qnero ou 

Gspécl.tt V09etal. 

S t•. São também passivel.S de proteção as cultJ.vares 

não ,enquadr.i_yel.s n'? d~.s_~st~ _no_ -~p_ut: e que ).i tenham. s:~.do 

oferocl.das ã. venda ate a datit. do ped.J.do, obedeodas as 

~:z.nt.es condl.çôe:s cumulatl.vas: 
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I - qu<a: O ped.J.do dQ proteç:ào S~JõJ. apresentado ate 

dol:e tnêses após cump:r:l.do o d1.sposto no § 2., deste artl.go, para 

cada esPàc1e ou cul.t1.var; 

II - que a prl.me:tra come:r:c:tal::.:::.açào da cult.l.var haja. 

ocorrl.do hã, de:z: anos 

proteção; 

III proteção prodU%.ll:ia efeitos tão sornêflte para 

!.t.n::s de Ut.1..l.l:z:aç.;it> da cu..luvar para obtenção 

es.senCl.allnente der.l. vadas; 

r.! prota~o serâ 

remanescentQ aos prazos prev1stos 

concediCa pelo periodo 

no art. ll, considerada, 

para tanto, a data da prl.JI!Ql.ra comercJ.alização. 

§. 2... Cabê ;ao ôrqi.o responsável pela J:~roteçào de 

Cl:l:lt.l.vares d1.vulqar, proqressJ.vamente, as espéc.1es veqetais e 

::'Qspect::t.vos descr::c.tores tninl.mos necessâr:~.os à abQrtura de 

pedl.d.os de J?::'Otcç.io, bem como as r'll:spect:z.vas C.atas-lirnl.l::e para 

efél.to do :z.nc.l.so I do pará9ra!'o anter.l.or. 

§: :! 0
• A dl.V1:1l9açào de que trata o pa.rá-graf'o anterior 

obedécerã a uma escala <:!e: espéc.l.es, observado o seguinte 

c.roncgra:~a, exp~sso em total cumulat:.vo df!; -espec.ies 

PI'Oteql.d3.S ~ 

I - na data de P.ntrada em Vl.9'0l:' da .réqularoent.ação 

d~sta. LeJ.: pelo llll!nos 5 e.spéc1.es; 

I I - apos 3 anos: p@lo menos 10 es?éc:z.es; 

11:1 - apos 6 anos: p&lo menos 18 e.spêcl. ~s; 

IV - apô:so 8 anos: pelo menos 24 espCC.l.es. 

Séç.!o II 

Oos Obtentores 

Art. 5°. À. pessoa fis1c:a ou JUrí.dl.ca que obt..1.ver 

nova c:ultl.var ou culuvar essenc:1.alment.e derl.vada no Pais serâ. 
a.:s:sequrada a proteçâo que lhe g01.ranca o d.l.~el.tO de proprl.eoade 

Secão III 

Do D:.rel.t:o clé Proteçâo 

Art. a•. A p:::-o"Ceçào da cu.l.tl.var ~:eca1.rá sobre o 

m.at:erJ.al de reproduçào ou de mult.l.pl.:.caçào veo;etat:J.va da 

a :::-eproduç.âo comer61al -- no terrl. tó:r:l.o bras.::.le:i. ro, f.t.cando 

vêdados a. terce::.ros, durante o prazo de proteção, a produção 

-""" ofer&Cl.:nenco - --------- • ou 

comercl.ah:aç:ã.o, do ·mater::.-al de propagaçio d.cl -Ctiltl.va-r, sem 

sua aucor:~.:açã.o. 

Art. lO. N~ fere o c!.l.rel.to de prop=edade sobro a. 

cttlUva= prote<p.d.a aquol~ que: 

I - ::-eserva e planta :;ementes ~ra u:õo prôprio, em 

SéU esUbêléel.tnénto otl em. est.:Lbela<:.tmento ~ ~:re.l.:tos CUj3. 

posse dct2nha; 

II - usa ou. venda como all.mento ou ~t~até:-:z.a-pr:una o 

prod.uto obt:z.do do se:u plant.l.o, exceto para f:z.n.s raprodut1.vos; 

III - utl.I".l.i<i. -a- eul~va.r como fOl\te d~ var1.01.~0 no 

~el~r~_nto _9_~nêt:J.co_ o~~~- ~s-~:_~~-~-~~if::.ca. 
S 1•. Não se ap~J.cam as d.J.spo:nções do capuc 

esPQcl.f:tcamente pa.ril. a cultul::"::. da c:ana-de-ii.ÇÜ.ca.r, h:.pôtose ·e:n 

~e serão _o~~~~~~~_ .St/29\Jl.ntes ~isposJ.çàes adJ.c:z..onns. 

relat::z.va.·~uante. ao cl:z.r:el.to -do p::-op:-~tad.ade sobre a cult:z.var: 

I - parà lflUlt.:z.pl:z.c:ar: m.ater.t.a.l vegGtat:z.vo, 

para uso prôprl.O, produtor o~u::z.ga.r-se-:ã 

au t:o:n zaç:ão do ti tu lar do d.l..t:-e:z. to sobr.e- a cul t:z.. var: 

n:-.esmo que 

obter a 

' II - q..zando, par01. a con~ss.io de aut:crl.Zaçi.o, fo7: 

ex1.g:z.do pagamento, r1à'-' poderã. este !erl.r ? equ1.llbric:> 

-econô~:z.co·f~nance::.ro da lavou.z:-a desenvolv::.da pelo prod.utor; 

III - .somente- sé apl:z.ca o d1.sposto no l.!'I.C:tso I às 

lavouras conduz:z.das por produtores que detenh:am a posse ou o 

dorititao--de 'prop::-l.ed.ades ::-ur:~:z.s co:c area equ1valent:.e a, no· 

nas condlçôes estabelec:z.das __ nes~a Le.:z.. ----~-~ _ _ mir;1mo,~~t,ro ~ôdulos ::tsca:z.s, calcu_~ados de ~a_c_o_roo~· c-~c~=~o~~~-~~ 
§ l•. ~ proteç:.io podc.z:-;:i. ser requenda. por: p_~~-~o~_ ---~~t~~_l,_ec:z.dQ__ na __ ~_!_ no 4.504. de 30 de nov~:::'--~=-----=--964.~---

fis.:z.ea 0\J Ju:-idica que uver obtl..:!o c·.Jl~va::-, por_ seus 

herde:z..ros ou sucessores ou por evenc~.;a::.s eess:ton.:àr;,.os medlam:e 

ap:resenta.cão de documento hàb:z.l. 

§ 2<>. Quando o processo de obtenção !cr real:z.:tado 

por duas ou r~~ais pessoas, cm cooperação, a protéÇão poderã. se:

r~erl.da em. con)unt.o ou :z.soladarnente, ll'l.eCll.ante nomeaç:io e 

qualificação dê cada u.ona, para. qaro1.nt.:z.a dos respect:::.vos 

d.tre1.tos. 

§: 3°. Quando se tratar de obtenção de=rrenta: de 

contra.t.o <:!e trabalho, prestação de serv:Lços ou out::-a at::.v:Ld.ade 

laboral, o ped.:z.do de proteç:ão dever.ã. ::.nd:z.car o nome de todos 

os melhor1.st:as que, na:s: cond:tçõcs de empreqados ou de 

p:cestadc::-es de serv.t.ço, obt:z..veram a nova cult:1.var 01.: a 

c.ult.J.var .;:!!ssenc::.almQnte der1.v.ada. 

Art. 6"'. Ap.i.::.ca-se, t.a."TTbern, o d::.s.posto nesta Lê::.: 

I - aos ped:tdos de. protecão de cult:z.va.r proven:tence 

:o exter:l.or e depos:z.tados no P;:~.i.s por que!!~ tenha proteção 

.... sso!'9urad::. pol:" Tratado em vl.qor no Bras:z.l; 

li - aos nac:z.ona.l.s ou ;.essoas doml.c-::.ll.;:).d<l.S e.ou pa:z.s 

que assegure aos b:as.:z.llitl.r:-os ou ~ssoas c!.orn.lc::.ll.adas no Bras:z.l 

Art. 7°. Os dl..$poS:l.tl.VOs dos '!r3tados e:n v:z.çor _no 

BrasJ.l sào apll.c~v&~s, ern :J.qualdadQ de cond:tç:ões, ás pessoas 

fis:tcas ou JUr:l.dl.cas nitoCJ.onaJ.s ou do:n:tcJ..l.::.a.das n.~_ Pais. 

quando CeglE~a~ ~oduç~__E:ara -~:_:-.s -~-=---~~Oee~~ame~~-----
::.ndustrl"'l; 

_IV_ - as_ d::.:;;~_a_:z.~&s de_st• par:ic;~a!'o não Sllt a~pl.ic:ara 

aos produtores que, comprovadamente, tenhaxn l.nl.Cl.ado, antes da 

da~ Eie __ pr_~-~~?___?es~_Lel., p_~ce:s:so de multipll.ca~o, par.. 

.u.:;;p própriQ, d:e <::gJ._~~va_E" _<Il:l! v~nh~ ··~- .~e_r_ J?_=~~:z.da. 
§ 2"'. Par<J. os ef"e:l. tos do i.nc:1.so III do capue, sett~p~ 

I - for l.nd.:z.spensável a ut::.l:t:z:ar;:ão reP9t1.da da 

cul.tivar. prot:Qgi.d.a :para produção comerc:tal <:!e outra culuva.r 

.ou de hibrl.do, fica o t:.tular da s~nda obr:z..ga.do a obter a 

autor.l.:z:açã.o do tl.tula.r do dl.re.t.to de proteção da prl.IMt.l.r3; 

II - uma c:ult1.va.:r: Vénha a. ser caroacbil:r~<:ada como 

cult:z.var prot&<;Jl.da. sua 

exploração c:ocnerc:tal e$tará cond:tc::z.onada. à autor::.z.aç.io do 

_ t_it~lal;". da ~rotg,ção de~~-~sma. cul t:_::.~r protegl.da. 

Seção IV 

Da Duração da Proteçào 

- A:r:t. 1-l. -A proteç;io da cult.:z.var VJ.gorarà pelo pra:::o 

-~rovl.-SÔrl.o de Prot.eç:ão. e~cet:.t:adas as espoj:cl.es e<.. frut:ifer;a$, 

de árvores f"lõrest.cf::.s-;-a"!' :h:vores· ·ornamenta:z.·s e de vl.de:z.raS:, 

~ -~- -~;r.t:;;,-----ª-.S_ ~\.l,...l._:;; _a __ Ct:r.a_c_~!_O_ So}r-'!. __ ~ _ º~~ç,_!,__Ç,o ;;11)9~-· 
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Art. 12. DGcorndo o p:azo de Vl.gência do di.reito de 

protQÇão, a culUvar cou.râ em dominio püblieo e nenh= outro 

·direl.to poderi obstar sua l.Lv.ra uUl..l.zaç."'o. 

Soção V 

Do Podl.do de J?roteção 

Art. 13. O pedido dé proteç:ão será fonnaliza.do 

madia.nt.e requerl.r.IGnto assJ.nado pela pa.s.soa fisiea ou Juridica 

que obtl.vor C'..tlUvar, ou por seu procurador, e protocclado no 

Parágtaf'o únl.eo. A protQção, no tlilrritõrio nacional, 

do cul.tivar obtida por 'pessoa fisica ou JUridica domicill.a.da 

no QX.ter::~.or, nos termos dos l.nC.l.so.s I Q II do art. 6°, dcrveri 

ser sol:l.cl.tada d..1.ret.amctnte por sou procurador, com domicilio 

no Srasl.l, nos tennos d.o art. 49 desta Lei. 

Art. 14. AJ.ém do requar::r.mento, o pedido de prot.eç:io, 

quo sô podoroi se rofo.r1.r a =a única cultivar, contorj,: 

I - a espé:c:t.e bot.âru.c:.a; 

t'I - o nome da cult1var; 

III, - a or1.gem genêtl.ca; 

IV - relatõrl.o descrl.';.l.VO lnl!diantê préenchimento de 

todos os déscrl.to::"es eXJ.ql.dos; 

V - dêc.laraçio garantl.ndo a eXJ.stênc::.a da amostra 

v.:tva â d.l.sposl.ç:ão do Orq.io competente e sll!l' loc:alizaç.io para 

eY'Qfltual exame; 

VI - o nomê e o endereço do requerente e. dos 

melhorista:.; 

VII - eompro'll'õlç:ão das caracterist:t.cas de DBE, para. 

a.s cult.l.va~:es nac::.onal.s e estrangeJ.I:'a.s; 

VIII - relatórl.o de outros deser.1.tores .t.ndicativos 

de sua dl.st..l.ngu:t.bl.ll.d.ad(!;, h0fl\09ene1.dad.e e Q:stabilidade, ou a 

comprovação da <af'etl.vaçio, pelo r~X;Uerante, dQ ensa.1.os e0111 a 

cultivar JUnto com controles <aspeeifl.cos ou do.sl.gnados pelo 

Orqão competente; 

IX - prova do pa.9arnonto da taxa de pedido de 

proteçào; 
X d.écla:-::Lç:ão quanto • oxi.stênc:ia 

comercl.al::.zação da cult::.var no Pais ou no exter.ior; 

XI - declaração quanto à existência, em outro pais, 

de p~:o~o. ou do pedido de proteç:io, ou de qualquer 

requerl.r=:ento de chre::..to do priorl.dad.e, refetenté à culti'Vêlr 

CUJa proteção est.o)a se:Klo rêqUerl.da; 

XII - extroato capaz. de identificar o objeto do 

Pêdido. 
S 1°. O requerl.ment.o, o preenchimento dos 

de.scrl. teres defl.n.J.dos e ;;. l.nêl.eaç:ão cios novos descrl. tores 

deverão sausf'azor as ~:-..::!:..ç:ões <!s~locidas pelo órqão 

S 2". Os doCW"'....ent.os a ".:4!1 se refere este art::.9o 

deverão se:- ::>i):::'Q.S(!nt.ad.os qm. l:.::""..ç~ ?=l:::'ttJgu<:!sa. 

.;::.. 15. ";"01!3 c~~::."o;.~: Cev'!ra possul.r dencr.u.nar;.i~ 

que a ::.C(!t:.Cl.!'l.que, d.e.suna<!;. n se:J: sua C.eno:n1.r:ação çenêr:tc::~., 

davondo para f"ins dti ::~~:e::ocãc-. obedccêr 

crl.t.Q.r:los: 

I - ser Unl.ca, não podendo se:J: express~1 apenas t;!e 

!'oima nurnerl.ca; 

II ter donom:tnaç:ão d.iferonte dê cultivar 

preex.:t.stent.e; 

III-

carõ~.cteristl.cas intrinsoe<llls ou qucm.to ã. sua prooecloâncl.a. 

Art. 15 .. O pedido dê protQÇão~ ~ extra. to capaz. de 

.:t.denti!ic::ar o objato do pedido, serâ publ.i.ca.do, no prazo de 

até sessenta dias corr::.do.s, contados da sua apresantac;::io. 

__ --·- __ J?ar;:i.g~:~-~nl.co. ___ Pub1:_~cado-~-~~--~! .. pro~~~; 
e.:)rrerâ o prazo de noventa dias para apresentação de evantua..i.s 

.:t.:::~pugnaçõe.s, dando-se Cl.oincl.a ao requerente. 

Art. l7. O rel.iitórl.o descr.1.tivo e o.s de.scritora.s 

J.nd.ic:atl.vos de sua distl.nqul.bill.dukt, hallOg'ene.l.d.ade e 

<a:s.t:abl.lidade nio poderão ser =di ficados polo r<aquorenta, 

exc:eto: 

. par<J. reti!.:t.e:ar erros da :ut~prass.io 

da tl.l09rafi cos: 

II ~ se impre.scind.ivG1 para esclarecer ou precisar o 

pod.i.do e scrnento ate a data ela publicação do mesmo; 

III - se a.l.r em eXJ.ÇénCl.a por não atender o 

C:.sposto !".o 5 2• do art. 18. 

A.r1:. 18. No a::o Cê a.;::eso::-,taft:ão do pedl.do de 

-:.:-ot:eçã.o. p:-ocedRr-se-á à varl.f'l.caçi.o forma::. prel!.::U.na.:- quanto 

.'!. ex:..st.ê~c:..a de s::.nc:urn.:t.a e, sa :.l"'.eXJ.sten~. sera ?rctocol.ado, 

=c. se.:! -~.:.~ r.ev:.ca.:neni:.4 l.:":s~:.-..::.~. 

5 2"'. o' examQ, que n;io t'icará condicionado a 

eVC!Intuais 1mpugnaç:Qes of'erocid.as, va:n..f'i.cará so o pedidO da 

proteção está dé aoord.o com .as prascriçõeS leqaiS, so ·esti 

tocnicamente bem de!"inido e se não hi. anterio:r.i.dado, ainda qUe 

com denoau.naç:ão d.l.ferente. 

S 3'". _o pe<#_do __ s_erá ir:u:l:efcu::•l.do :se a cultl.v.ar 

c:ontranar as dispo.s1ções de art. 4 ° . 
§ 4 o. so nece:ssár1.o, sério fo:cmul.adas exiqinci::..s 

ad.iciona.J.:s JUlgadas converu.ente:s; inclu.sj,ve no que se refere à 

ap:z:esentaçào do novo relatório _dasc::rl.tivo, sua comp.l~t:aç:io 

e outras informações consideradas relevantes para conclusão do 

ex>DO do.eo~·do~-~----------------------------------------------------
s; --s• _ A ãXi.g'incia ·n.i.CJ" ctmpricbll ou não contAtstada no 

prazo clca sessenta di:;;as, contados da ci.ãncia da notif'icaç:lo 

a.carret..ari o arquivamênto do pedido, .encerrando-se a instlnc:::i.a. 

- acfriiirii-stra:tiva.~ 

S -6"':. O podido ser.ft. arquivado so ~or c:orwidarada 

improcedente a contestação of'erocida. à exigência. 

-------- -- s 7•. saJ.vo o disposto no S s• deste artigo, da 

~~dGiieqar ou Qãfêri.r o pedido de protoçlo ~ 

racurso iio prazo da se~santa. dia.a a contar da data do &Ua 

publi_ca~·-

S s•. Interposto o recurso, o 6~o oc:apetent:. teri 
·~=~=;,~·~p~raz~o--do~. a=,.~.-- ;.u.~ta dia. pUa ~dir a~ o---sãlõ~ 

Art. 19. Publicado o ped.ido cto pro~.. ••rã 
concodido, a. titul.o procário, Corti~iea.do PJ:ov:i.•ório cM1 

Protoç..io, a.S$oqurando;---ã-o titu1ar, -O d.iHito de oxplo:r:aç:Ao 

SoçSoVJ: 

Da ConcaasJ.o do car-ti.fieado de- Protoçi.o de CU1ti:va:r 

A:r:t.. 20. O Certl. ficado de Proteçã.o de Clll tl. v;,..r sed 

:imes:b.a.t:amente ~do depo:u dê decorrido o prazo para 
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re-curso ou 

te,npestl.VO, 

l" DeferldO o p.l<ilcto ~ não havendo reC1.lrSo 

!opr.a do § 7'" do art. lB. ~ publlcacào ser.i 

e.fet.cad.a no p::a::o de at.lil qu.1n:::e d:..as. 

!l 2°. Do Cerl:l.flcado do t:'rotec.:..o d<õl! Cult.J.Võl.r dev.erio 

consta~: o nwnero respectl.VO, r.~c: e nac1onal1d.ade do tl.tu.lar 

ou. se for o caso, de 5@'1.1 her~elro, sucessor ou cess1.on.irJ.o, 

.bem; eor"...O o prazo de duração da. proteçlo •. 

S 3°. Alem dos dados J.ndl.~dos no par.igrafo 

anter1or, constarão do Cert.J.f::.ca.do de Prot:éÇào de CUlti.-v:ar o 

nome do melhorl.sta e, se !or o caso, a c:~.rcunst.ãncJ.a de que a 

obtoenç.io t"esultou do contrato de tra..b<t.lho ou de pre:~bçi.o doa 

:se:v::.ços ou out~ atl.vldade laboral, !'.ato que deverlt. ser 

esc.!.arecJ.do no respectJ.vo pecb.do de protéÇào. 

Art. 21 ~ A protoçl.o conceldl.ê;a terâ divulga~o. 

medl.ante publ:.caçào o.ficial, no pr:a::o de até qu1nze dia:s ;a 

pa.'rt.J.r da. dat.:t de sua eoncessio . 

.Art. 22. Obt.l.do o certl.fic.ado Provi..sõr:to de Pro~o 

ou o Cart:.f'l.cado de Prot:eç.io de: CUlt::i~r-,---c:i- t:1:ti.i-"lar--.rrca

ocr;~.gad.o a mantor~ d.ur~nte o periodo d.e proteç.io, amostra Vl.v.a 

da culb.v.at: proteçl.d.a à. d.l.sposl.Ç<\o, do 6rq.io competente, :10ob 

pena de canCGlamento do re.:Jpec:tl.VO Certl.!icaclo so, noti!'ic:.ado, 

nio a ""presentar no prao:o de s~ssenb d1.as. 

seçio Vli 

Das Alterações no cart1f'ie2do de Proto~o de Cultivar 
Art. 23. A tl.tU1arJ.cbC::e ~ protéÇ:io do cult.1.var 

poderá :ser t-....,_n.s:f'er:~.da f>OJ:' atei ~t:er Ti TO.:J" ou em virtud• do 

sucessão leqitima ou testamont;i:r:l.et.. 

Art. 24. A trans.!erêncl.a, por ato .i.nc.r T.:i:ros 

sucessão legit.LJTICl ou testamentárl.a de cert::.f"icado de ProtGç:ll.o 

de Cult:t.v:ar, ~ alteração de nome, dom::.cilio ou sedo de seu 

tl.tular, as condiç:õe.s de l.i.cencl.amento compulsório ou -do. uso 

públl.co restr:t.to~ s\lspen.slo transl.tória ou c:aneel.u~ento da 

proteção, após anotação no respectl.vo processo, deverão ser 

averbados no Certi:f'icado de Protoç:olo. 

S 1•. Sêm preJUÍZO de outras euqênoas ea.bi~l.S, o 

docw:'.ento or1.ç1.nal de ~ns!erêncl.a eonteri a qoalif'ic:ação 

completa do c.edente o de ·~sionár:t.o, bem como das test.umu.nha.s 

indl.ca~ !::)roc::z.sa da cultivar proteQl.dol.. 

5 2•; Sedo iqualmonto anotados e publicados os ::r. tos 

<lU'I ·se ~i=, entré outros,. à dêcl.a:raç:io de licenciamento 

6c:cpulsório ou .do uso pUbl.i"CC restri-to,. suspens~.., t..""anllitóri.a.~ 

G.Xtinç;ia ·da -protoç;ão :ou .c::ancalarnento d~ ce:rtif'lcado, po:r 

decisão -de .autoridade acb:nl.nistraei.va. ou judiciária. 

S 3•. A averbaç5.o nio produzi ri qualquGr of'oi to 

quanto .,i re~~W.nora.~ devida· por ; torcoi:i:'Os ao ti"t::UJ.i:r~ p.ãlã

oxploraçi.o'· da cultivar protegida, quando se.rofori:r a cul.tiv:u: 

cujo d.ire::.to de p:rotoção esteJa c:tXtl.nto ·ou .a proeea:so ct. 

nul.id:lde ou• c:ance:l.amonto. 

S 4°: A transferânQ;a. só p:rodu:l:iri efeito em relaçio 

a terco.1.ros, depois do publicado o ato de- Co.!o:rirnQnto. 

S s•. p.., den~aç.io da anot~o ou ::r.vllillrbacio eabecl 

recurso, no p!:õlz~ de 

-espectl.Vo c:es~a;::ho. 

Ar':.. 25. A requGr:l.tllén:o r:!e t:r.J:t.lquer pas:so.a, com 

.I.eç:i.t.J.mo 1nto!"~ss.,, ~· ter.hot a.Jul.;;:a.o::. ~ç:..'>o Jud:t.el.õll relativa 

ã l.nefJ.cicl.a dos ates .~:ef'erentos ;;a podl.c:l.o de protGç:.io, de 

transferenc::.a de tl.tul.<~~J:.l.d.ade ou alteração de nome, endereço 

ou ~~de:! d~ Cl.t.ular, poderá o JUl:: ol:'dcnar a suspens.io do 

processo c:e proteç:::io, de anotaç:i.o ou .av•rbaç;io. a.te decl.sáo 

f'l.n:à.l. 

_ --·---Art. 26. o paga.menco da:s anuJ.ciades pela prot:eção da 

cult:..va;:_. ;;~; __ ser~rn_ d-:_f.l._n~s_ em _::_:e_9uJ.amen~~~ _ee_v~ra sei:' fe1t:o a 

partl.r do exerci.cl.O sequ1nte ao da data d1 conces:são do 

Cert.:.f1cado de ProtCção. 
Seção VIII 

Do D1re1to de Prl.orl.ctadc 

A.rt.. 27. Às pessoas fis.:.ca:s o~.: )urid.l.cas que tl.verem 

requerl.do u.-n pedl.do de prot:eç:ão em pais q.Je mantenha acordo 

oo:n 0 Brasl.l Ol,l er:~ organ.:._~cã_o J.nt:ern_a_c_l.onal da _qual o Bra:sl.l 

faç:01 parte e ~e prodc::a efel. to de depós.l. to n.acl.o!'lal., sera 

~~-~~q],!_;--ª<;1~ ___ g_~ r_~ t~ ____5!~ _E_E!_O~l_:ci<!c!_e _?~~~n-~ ~--p_~az<:» _~e-~-~~- ~o.ze ______ _ 

meses. 

5 ::; ~. Os !ates oco:::-r.l.dos no prazo pre-v1:sto r.o caput;, 

-al.-s corno --.;;-- ap::-e:se:'l.taçi.o de out.ro pcxhdo de proteção. a 

p-..lbl::.caç:ão ,:;·..: a ~::::..:.1.::-ação da cult1var obJeto do pr:t.me1.ro 

pedJ..:!.o Ce r-r.::c-:::eç.5..:.. :mo -=cnstJ.tt.Oen> =-:...t\•o ee reJel.ç.ão do 

-pedl..:!.: ?O,..':.::!;::';...;.:: -~ :-.ã.;:- ;.;;:~cio or::.-;e::: a dl.re;..t.o. a !'ave::- de 

.<">;",- ··~ • • ..:.. 

ll'létlCl.Ona;r, expressamente, no re<foJ$l:';i.mento 

post:er:~.or de proteç:i.o, a raiv::.nd.::.c:aç::ào de priorida.da cio 

primel.ro pedido; 

II - apresentar, no prazo de até t.ri:s meses, c6p1.:as 

dos documentos .que inst.ruiram o priméi:ro pédido, devidamc!:nto 
eerti.f'ic:adas pelo óiqào ou ;autoridade ante a qual tenhôUD. sido 

apresentados~ a:ssil!l ~ a prova. suficiente de quo =. culti.V<1.r 

objeto dos doi:s pedidos ê a JDe$rn.ll. 

S 4•. As pessoas fisicas ou )Uridicas mencionadas no 

caput deste -artigo te dO-- -uiii Prazo-- -dã -- até dOiS- anos após a 

expiração do pra: o de prl.orl.dade para :fornecer :i.n.f'o~ções, 

cloc::wnentos CC~G~pleroentares 

exiqidos. 

<:1\PÍrot.O II 

DA LICENÇA CCHPOLSÕRV\ 

Art. 28. A cul.ti~ protegida nos t.G%304 desb Lei 

podará ser objeto dé licença compulsQria, que oassequ:rari: 

I: - a disponibilidade da culti"n.t' no mercado, a 

p~ços r:azo<i.ve.is, quando a ntan~tonção dê :f'o~nto regular 

<!lstéja sendo injustif'icadamente .impedida polo titular do 

direi to de p:roteç5.o !SObre a cul ti va:r; 

________ _!_!_ ~~1~-~~trlJ?~i~o ~~~;-~~=-~- manu~n~ _____ ~ 
de sua. qualidade; 

:III - :r:GmWlO:raç;lo razo;i.vé~ ao titular do d.iroito ckl 

Proteção da cultivar. 

- hdÇ-r..i!O~--~l.co. Ni--- aPU:t:açiO --da.-- rest.riÇ:âO-

l.njusti!'icada i. ooneo.rr9ncia, a autori.W..de ob:servari., no quo 

couber, o disposto no art. 21 da Wi n° 8.984, de 11 de junho 

de 1994. 

í\rt.. 29. Ent·~nrlc-o:.e po:- ll..::e<aç:~l UO!n;·••lso::.ta o at.o dõ! 
~c-:---~-------- -------------

autOrl.dade cornpet;ent:c qu•.!', requ,~r-.tmento de leg1 t1mo 

1 n teres:sado, aut:or:~.zar explnração d• cultl.v<~r 

J.ndependcntetrlént:c da ~<llt:O~l::aç::âo de :SP.u t.l.t.ular. por pra::o de 
---t.rõ:s <~nos pro:rrogiav~l por lOili!llS ~Je::lodr:>s, sem exclusl.vldaCe e 

med.u.n~c:_-~~un~r~c;::_ã_~-~~~-~- -:~_ s_<:_.t-__d':fl!l_~~--~1!'- ~e_gtl~Cimen_t:o. _ 

A=:t. 30 .. O r-E::qnE:rlmento cc l10o!nça comp":Jls6r1<t 

conter;i, dentre outro:>: 
----------- ----------------

I - CFJet.llf'l.ca.ção do 't"eQuer-ent:c-; 



.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---------------------------

Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 451 

II cuallflcao;ao do t..t.t.ular- do dlt"Clt.o sobre a 

cu.l.tlV3r; 

IV mct..1.vos do r..-q~.>~r:~.ment.o. observado 

d.~s?Osto no oart.. :?9 dest.a !.e.:.: 

V - pl:"ova <::o que o requ.:!":::eut.(:! d:.llqencl.OU, 

sucesso. JUnt.o ao t.tt.ulzr da cult1var no sentldo de obt.er 

l.1.ceru;a volunt.at'"l.:l.: 

VI - prova de qu~ o requtt""ent.e çoza de eap.:acld:lde 

t":.nance1.ra e técruc-.o pa::-a- eO<plo:rar ii. cult:~.yar 

Art. 3l. o requer1ment.o de ll.eenç.a ser.i dirl.q1do ao 

M.t.nlst.er.lo da Ac:rJ.cultu:~ e do AbasfeC1mento-e-aec:.-a:tdO-pelo

Conselho .:\c!m.t.nlst:rat.l.vc do De.f'esa =:c:onõm1ca - CADE, crJ.ado 

pela Lel. n<> 8.884, de ll de JUnho· de 1994. 

§ 1°. Receb.t.dc o requet".unent.o, o Hlnlst.erl.O l.nt:unarã 

o >:.:.tu.lar do d.1.re:.:::o de pr-ot:eç:ão a se man:~.~est.ar~ que-rendo, ·no 

PfaZO de d~= d1a.s. 

5 ::?<>. Com ou sem a. man.:t.festação d.e que t:.rat:.a o 

pa:rac;rafo lnr:.e:rJ.or, o r-::;:.ra.stérJ.o encam1nhar.i!. o p:roc:es.so ao 

CAOE:, com p01rec:er ~éc:n~co do 6rqio competente e no p:;.a:::o 

maX"J.::IO de çu1n2:e d;:.;.:: 

l1cenç:a r.:ompul ,.;6r;:..;,. 

:" ... ..:emendando ou nilo coneessio d.a 

5 3'". Se n.io houver necessJ.d.ada de d.i~i.Q'<ionc.i.:as 

~le.rnenbres, o CADE ap:recJ.~:r.i o requer.uneneo no p~zo 

m:i.x11110 de tr.l nt.a dias. 

Art. 32. O Ministério d.a AgrJ.cultu%a do 

MinJ..s~.rio d;a. JustJ.ç:a., no ;imbi to das 

respect.J..vas a.t:rJ.buJ.ções, disporio do forma complODWillnt:ar .sobre 

o proced.iJnento e as condições para aprec:taçio • concessão da 

l1cença compulsõ.ria, observad:ls as ex.:.9ências p~ntais 

J.nerente.s ~ ampla defesa o ;i proteçio ao dire.1.to do 

prop_rl.ed.i:de in.stitui.do.por est.a Lo.i. 

Art. 33. Da docis.io do CACE quo conCGdar lio.nça. 

requerJ.da nào caberá roeurso no Zmb.1. to da .Adr!c.nistraç.i.o nem 

medl.~ l.1:ru..n.a.r jud.ici.ü, • salv;o, .quanto à últi.=a, o:f"onsa ao 

dev;:.do processo ~eçal-

.A:rt. 34 . .Aplica-se à licença oc::mpul:s6ria, no que 

couber,. as di..sposi~ ~sta.s na Lei n.0 9.27~, de 14 c:'

=u..o de 1996. 

.Art, 35. A licen~ compu.l.aória saMl'lte poderá •er 

requerida ap6s decorridos tr~.s anos: da concassl.o da pro~o, 

4Xeeto na hipõte!llo de abu!IIO CIG -poder ooonãaico. 

CAPÍ'l't1LO -III 

DO USO I'ÚBLICO RESTlUl'O 

Art. 36. A cal. ti. var proteg1da podo.ri. sor cSocl..arada 

de uso público restrito,. , ax- o~~ic.io pelo Mini.atério da 

Agricultura e do .l\b;;asteci:!lm1to, c:oua base om parec:ct%' técnico do 

érqà.o competente a ouvido o Conselho Nacional cki Po.11tic:a 

Agricola - a.i'A, in3ti tuido pela. Lei n• 8.171, de 17 . ele 

janeJ.ro de 1991, no exclU15.iVO interosso público, para :at.tndct:r 
as n~CCSS1c!ade.s da ,=lOlit.lca açricola, nos casos d~ cznerÇ'-ênc~a 

nactonal ou outras c;:.rcunsUllCi".i""s-- de extrema. urqénci'a e em 

c.õi.SOS de uso po.bl;:.= ~o co.morcl.al. 

5 l... Cons.ldêra-se do público restrito ;;i 

cultJ.va~ que. por aeo do Mlnistro da .it.qrJ.culturã e dO 

Aba.stecJ.ment.o, p~der se-r- 4xplor:aa.a-- diro~nte---pela--unuo 

Federal 

e:xclus.:t.VJ.d.ade, .sem aut.orJ.~aç:ão do :llõQU titul.ar, pelo pra~o do 

três anos, ?t"orroqi.vol ror :l.qu&J.s pe:riodos, desde quo 

n(>t1 f'.1ca.do e J:"emunera.d.o o titular na :f"onna a seJ:" de.f"inida Qll\ 

.::"egulamento. 

0-PÍ'I'UI..O IV 

DAS SANCOE:S 

.krt. 37. Aquéle que vender, o:f"eréCêr à venda, 

re'produzJ.r, importar, ·oxpõ:t-br, bem COCIO ~ia.r:··õo <~.ZJaaZenar 

-·para esses :f"ins, ou· cedê%- a -qualquer titulo, material de 

prõp:aqaçã.o de eul ti nr- prOC:é9-ida, cõa dQnõiniD.ação -correta ou 

ccin- Cnit.ra; seb.- .ii:utõrJ.Zi"Çi·o· do- -tituiir; t""ie;a obr.iog:ado a 
-~~~~--

incto-niza~lo, en~ valor-os a serem dote.ntu.nado• am roqu~aJZ~ento, 

al~ dG' ter o ~tori.al apreendido, a::IL'sim oaao pa9ari multa 

<liqu.iVal..Qi\l:Q a·VInto por ocmto do valor OOI:Mrcia.l dO- lu.iOr:.al 

apreendido, incorr4!nd"o,. ainda, Gm crime de violaç:.lo. dos 

-dircu.tos ·ao melhorist:a, sctm pro]uiz:o d:ils demaia a:anç6ea pena.is 

cal:liveis. 

--s -r•.---Havenao-rorncldincii·-qu;.-nt.o---..o·mo.mo -ou Oui:rõ

mat.:r:l.al, sor.i dupl.ieado o PQreantual da IIIU.l.ta - r.laç:ào i. 

-aplicada na última paniç:So, •- p~jui~o daa d411!:11.ia sançóea 

Cõl.bi \r<QJ.$. 

S z•. o órqão competente d&stl.narit. qrat.ui.tamonté o 

m.ato:rial apreendido 

dis"t:r1bUiç.io, · oomo semente para PlantJ.o, a a.o;r-"icultoros 

asSO!itados eRI prog.rw_s de RefOrma Aqrãna ou 
--·~saaVol~ proqramas ·-"P('il:511cos---o:~.e--apoJ.o 

!a-.ilJ.ar, vedada. sua c::afle:r:Cl.all.zaçã.o. 

CAPÍTUI.O V 

em- :lr.rea.s onde se 
J,; .aqr.1.cultura 

DA OBTENÇÃO OCORRIDA NA VIGfNCIA DO CQITAATO DE TRABALHO 00 DE 

PRE:ST.A.ÇÃO DE SERVIÇOS OU OUTRA. A"TIVIOADE I..AfiORAL 

Art. 38. Portanoerio oxcl.us.i.~nte ao eapreqa.dor ou 

ao toea:acSo:r: dos !IICtrv.iços os direitos sobre as nov.as eul.ti.vares, 

bEl CQDO as cultioon.ras essencialmente derivadas, desenvo1vidas 

ou obtl.das pe.lo emproq.ado ou p:estador do serviços durante a 

v:i9únc.ia do Contrato dct Trabalho ou de Prestaçio do SOrviços 

ou outra ati.vidada labor.ll., .resultantes dê ~nto de 

dovar funcional ou do oxac:uç:io da contrato. cujo objeto 11eja a 

.atividade da pesquisa no Brasil, dov.ndo coa..tar 

ob:riq.atoriament.e do pedido e do Certif.ic::ado de Prot.êç:J.o o ~ 

do melhorista. 

S l."'. Sal.vo expresu. dispoa:içio contratual am 

cont:rúio, a contraprostcaçio do empr<~tqado ou do pr.stador d• 

sarvi1;0 ou out..ra. atividadé l.abora.l, na. hip6taso prevista. nost.e 

_ arti.qo, -soa -~íml tada ao-sa.u.r:ro -ou- rOmtlnGn.Çi.O ajtiiitii.da.. 

S 2•. salvo convençio em contr.í.rio, seri considerada 

obtida duranta a víqi:nc:ia elo contrato de "Trabal.ho ou do 

~.staç;io do Sêrvi~ ou out..J:a ativídade ~abo:ral.~ a no-v. 

cul.tiv:ar ou a cultivar oss•ncialmenta dari~, • c:ujo 

COrtif"ieado da Proteçio saja requerido pelo empregado ou 

prestador dG serviços até trinta ,.e seJ.S meses após a extJ.nç.lo 

do r.sp.cti vo oont:rõl.to. 

AJ:t. 39. Pertencerão .il ambas as par::.os. salvo 

éXpritssa est.1pul~;:ão ora. contr.ir1o, as novas cultivares, be:a 

como as cult:tvares essencialmente der:tvadas, obtidas pelo 

~ado ou prestador de serv1ços· ou outra atJ.vidado labo.ral, 

-~ eomprt:tend.l.das no dispoSto no art. 38,. Quando docorrentes 

OCII ·contr.1.bU1~õ PGsSoa.l e môdiãilte· ·;i. utl.ll.z.aÇãO"Cie recu%':10$;-~ 

dados, IQQ.:Z.OS, materia.i.S, inst.alcu;::ões ou Qquipa:nantos do 

-emp~r õuao-tomãaor-a.osserv.lços. 

- ---- --- -s- 1-.. ~-0s-fiils----~artrgo,-- :t"ica -ass~dO ao 

emp~dOr ou tomador dos .serv1ços ou outra at.ivid:la& laboral, 

-o--d.irciiJ..to--~-de explora"Çã~ aa noVa c::ul"fiva:r--ou-c~.a 

cultivar O$S&ncioal.alente õe%-.:Lva.à.a Q Ç3.rantida ao lõiiDP~dO ou 

pra..tador do Sérvl.ÇOs ou outra atiVJ.dade laboral a :reawnaraçào 

quo for aco--dada entrg a.s partos, sem. preJuízo do pagamento do 

sa.lilrl.o ou da rGmUnaraç:ão aJustada. 
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S Z" • SendQ -na.2.~ d<! um cmpreqa<:lo ou pcestad.o::<" de 

~ft..V.tço:~: ou outra .:atl.Vld.ade laboral, a par1:e que lhe:~: couber 

serõl d.tvH!ld.a .tgualmente ent:c'a todos, $.alvo aju::11:e em 

cont:r::t.r.l.o. 

CAPÍnJI.O VI 

DA EXTINÇÃO 00 DIREITO DE PROTE.ç:ÃO 
A:-t. 40 • .A proe~ç.io dõl C!.:lt.1v;a.r 9Xt:z.n<;JUa-se: 

I - pc::la ex;araç:5.o do prazo de protoç1o e:~~ubelocldo 

II - pola ton\:mc:l..:l do respec:tJ.vo ti.tul.:ar ou dei sftU.S 

sucessores: 

III - ~lo ~ncolar...nt.o do Ce:r:t::~.f".l.c;ado de P~teç:.lo 

nos tOJ:mOs d.o .:art. 42. 

P:tl:".:a<;~~!'o únl.co • .11. :t~nüne1a i protecão :l:om4nte sol:'ia 

aci..,J.t.tda .::<e n.io prctJUdJ..c.ar d.1.re.1.t.os de tcrc:eJ.ros. 

~t.. 41. Extl.nta .:a proteçlo. $eu objeto e..·u 
dom.&.nJ.o pUbl.too. 

A.rt. 42. O Cert:J.t'ie:ado de PJ:Ot~o poder$; 

<::::anoolado adml.nilllt:r:llt1\rlam4'nte v: o~fi.c:.i.o ou .a requer~nto do 

qo.:al~t" p!!'ssca CCIOil leg!.. bmo J.nteressct, em qu:dquer dils 

produzirão ef'•U.to -.põ:J sua publ:r.e:a~ of':~ocJ.al CIID vaieulo de 

oomurue;aç!o a s•r dof'"iÍl.ido -Rm requl.ame-nto. e~eo: 

-I-- .. - déSpaehOSJ.-ne:erloe\ieor.-os--®o--i\io- neee:S:slea.iii- s.,r -

do eonhee:..~nto cb:s ~::-tes; 

II - J'll~r•s tÊ'enl.cos. a etJJa v:..sta, no <II!DCI.nt...>. 

- ter-ão aco:sso .õiS p;aiot:o:S, caso- reczuel.ra::~; 

xn: outros que e OecrQt.O 

A.rt:. 47. Os prazo::c r,.rerJ.do::c r.e::ct.a lAJ. eont.aa-se a 

pa.rb.r d.3. cb.t:.a de :suz P\lbhca.çio. 

o.PITOLO II 

DAS ctRTIDÕE:S 

Art:. 48. Soci a:sse<7Undo, no pJ:a:zo do trinb .di;~~s a 

eonbr cb. dat.& d.a protoooliz;aç.ão do requenmento. o 

Co~t:o d• C<ll!:!:'t:idÕOs rel;atiVOLs i.s m;atiít:'iaa de qu• trat.:t. 

•sb t..i. desCS. que ~b~nee ::-~n.~s o·~ b 

recolh~nto das t:.aluls respect:J.v.:t.s. 

::c~:.ntas h:.pót:eaes: -- CJ.I>I"'tUI.O II-I 

I - pel.a pe:rd.a de h01n09ane:~.dade ou es~ilic:b.de; DA ~· DC DCHICILV.OO NO cxnRIOR 

õLriUldadQ; 

art. 49; 

Gst:lbatleee o art:. 22. 

S 1•. O tl.tul~ serZ notifl.Cido da. ;abertura do 

~sao de ClllnoGlSJ'!loent:o, sendo-lhe :llsseguJ:ado o p:z.zo de 

I"!Otl.fie:tç.lo. 
S 2•. D:a dec:.s.t.o que eoncader ou o:t.neqar o 

c::an~lamen~. ~d recw:so no ~o ele I$CI:Sacmta dia.• 

eomdo:a. <:entadoa d• •ua public:açlo. 

S 3•. A. dae.ldo pelo c:ano-lamcant:o p.roduziri et"oitos 

;a part:J.r ela data do requer::ti!>Onto ou c:b.. publJ.ea.o;.lo doe 

J.nat.:t.u:z:-aç.io ex ot:~1.d.D do p~sso. 
CAPÍTULO VII 

DA NCLIDM>C DA PROTEçÃO 

Al:t. 43. t n\.lla a pi:'OtOÇlo q~:~ando: 

I - ~ te~ a.a.do obS<Grvadas :as o:md.i~a do a:rt.. 

:ri I o t.itu!o não eorr•spondor a seu vo.rdad•.1 

"' -
qualquer cb.:J providineJ.as dete:=nad.alll por a:sb Le.a., 

neeos.sõi.r::t:.s ;i. .ç>.recJ.ação do poadz.do e e.xped.lç!.o do Cctrti:Cieado 

dlll Pro.teção. 

P;arigora.f'o ún.z.eo. A nulid.ade do C.rb.fieadQ p.ro:iuziri 

~t"Git:os a p:.rt.a.r c:b.. d.at.a do pe<;U.<lo. 

Art. 44. 0 Pn>OeS.::CO da nul..ids.de poderi. 

::.=t.a.u~o lJX o~~ido .ou .a PQod.ido . do qua.lquor pos•ca 

leçit..uuo :z.nterosso. 

TÍTULO III 

DO St.RVI:ÇO NAC.low..t. DE PfiD'IEç:ÃO DE COI.:t~S 

CAPiTULO I 

""aw.çÃO 
Al:t. 45. Fica criadp, no lmbito do Mini•t6rio da 

Aqr.a.ealtur:a o do Aba•~nto, o S.J:'\n.Ço Naeioasl do Pro~ 

de CUl.tl.~ - SNPC, & ~ CC!I3Iplllta a p1:0teçlo•de .eul.t.Lvar.a. 

h.rig~o 6.raic:o. A •strutu=:a, ·aa •tribu:içõe• • *• 
Cin.al.icbdos do SNPC ..no ~ru.da• em r.gul.--nto. 

TÍTULO IV 

DAS DXSPOSIÇÔES GCAAl:S 

CAPÍWLO I 

OOS A't'OS, DOS DESPJI.CHOS C OOS PIU.ZOS 

Al:'t.. 46. Os atos, de•p31chos • dae.i.ao5.a nos pz:-ocaa.OC 

adlru.nJ.str::o.uvos ~!'•~nt.os j. prot.ç:io de cult.l.va~a .a6 

__ .t.rt.. 49. A p.aso.a :riaica ou jurldica doaU.cili-.da no 

axte:nur &.v..l:'.á consti'b:lir • -nter pl:Oellr:t.dor, c:Hvid.ameat:ao 

qu.alJ.t"J.eado 

rÇn.Miit:j,Nlli. 

c1oc:a.l.e.z.l::.ado na Bra..$::.1, c:'CIIa poctoerwa para 

-r~r nou:rica:çõ•r• adminiat.rat.i~• 

c::,.taçõas jud.l.ci:ais r.t'e~:entes i -~r:t:ill desta Lei, desde a 

data do ~<:to ela pJ:Oteç:lo • duranee a V::l.g4one.ta do -...o, .~ 

pena de .xunç:Âo do dir..a. 't.O de 'D%'0teclo. _ 

-~-.- - ,;;--proeun-çlõ --~ri- -õUtorijai' -poc:~er.-. para 

et:etwr.r ~icl.o ct. prot:eç.lo e aua -.nuteaçi.o junto ao SNPC • 

1111•::- aapaeifiea para ~ caso. 

S 2•. Quazxio o pechdo de proe.çio nJo for et'•ta.ado 

pes'lloal-nt•, d-r• -r :.nat:ru;do com proeu:t'ôll.ç.lO, contendo os 

~J:e.$ n~••ilrioa. dovid&ment:• t:::-adu:cid.a por tradutor 

púOJ.l.oo JUramentado,. c:cuao lavnc:W. na •xterior. 

CAP.frot.o XV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 50. O pMic!o ~ prot..;f.o de cultivar 

-•.ne:~.almen~ dalri.~ d• c:altJ.var pa.a•ival de ser p~ida 

____ noa te:cao• do 5 1• 4o Art. c• •~te •eri apr.c:iado •• -ror 

o ca.so, oono.d.idos oc r.apectivoa C:.rtit";ieadoa,. após: decorrido 

pra:co previato ineiao I do -lADO ~o, 

-r.~itanclo.;a• a' -o:rdiiiil:- ciO.WT6<;i6ã ___ d. api:.MnciiÇ:IO doa 

Parir;rra:'o ú:l.ioo, PocS.ri. o SNPC diÇMtAr 

~nto do prazo -.neiona.do no c:.pat na~~ h.1p6te ... - qÜa. 

- r.llao. :io .á eulti.var ~a1wl de proteç:lo noà ~· elo 5 1• 
do art. c•: 

II - ~r expr.aaa auto::-i;:c.aç::lo de aeu obtentor. 

Art. 51. Aa cultivare• j,i; oc-:rci;allz.ad.aa no Braai.l. 

cu)o ~do dai .pro~o. c~evicla:aen.te inatruiclo, nl.o ror 
- protocoh:cãdo no -prazõ- pr.viat:O-no--:tncfie r--do- s -1-. -ao-art. •'" 

.:: .. ·::. · conaid•rad.a• a.utc.:a.ti~nte d• dominio ~lico. 
A:rt. 52. OS -rviQOS de que trabl esta r..i .. :s1111do 

Z'lllmllner.:~doa pol.o reois:loe de pl:'<IIIÇOG de :s-C~:rvl.ÇOS públ:.eoa 

o:s~tt"ic:o_., c:abondo ao Ministério da Agr:r.c::ultura o do 

~.stoei:r•nto :!ix:ar os r.spect.ivoa valoroa e .!orma d4 

ar.a."<<l!-=adaç.io. 

Art:. 53. O Poder Cxecut.J.vo roqul:ament:ari esta Lo.i no 

praz:o dGo noV<In't:.::t. di- após IIIWL publ:.c:açào. 

.IU:t. ~. Eata Lllli entra em Vl.Qor na data ele 

publ.i.caçAo. 

A.rt. 55. P..voo--- as d.upos1.~ -contrário. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi-
dente, desejo apenas registrar o voto contra ao pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-A Ata registrará o voto de V. Exª. 

Justificação 

Esta alteração visa evitar que sornente se en
quadrem nessa exoessão os produtores assistidos 
por programas que sejam, ao mesmo tempo, de fi
nanciamento e apoio e não em programas distintos, 

O Bloco, parcialmente, votou contra. Não · de financiamento ou de apoio, que, em realidade, 
e ___ constituía o_ objetivo da emen~a ()riginalm_e_l'lte ~PrE!: __ isso? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, a 
Bancada do PT vota contra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Bancada do PT. Com exceção da Senadora Be
nedita? 

A Bancada do PT vota contra, à unanimida-
de 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação em globo das Emendas 1 a 13 da Comis
são de Assuntos Econõmicos e 14 de Plenário que 
têm pareceres favoráveis. 

As Srl's e Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Sobre a mesa, a emenda de redação sugerida 
pelo Senador Jonas Pinheiro. 

É lida a seguinte: 

EMENDA DE REDAÇÃO À 
EMENDA Nº 8, APROVADA NA CAE 

Substitua-se, no Inciso IV do art. 1 O, •e• por 
"ou de" no trecho compreendido entre as palavras 
"financiamento" e "apoio", para que passe a ter a se
guinte redação: 

IV - "sendo pequeno produtor rural, multi
plica sementes, para doação, venda ou troca, 
exclusivamente para outros pequenos produto
res rurais, no âmbito de programas de finar.cia
mento ou de apoio a pequenos produtores ru
. "3'<> conduzidos por órgãos públicos ou organi
.·.a·::5es não governamentais, autoriZados pelo 
;.··oder Público" 

· sentada.-----~~~~----.---------- --

-- Sala das Sessões, 10 de abril de 1997. -Se
nador Jonas Pinheiro- Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A alteração do projeto pelo Senador Jonas Pinhei
ro se refere à Emenda nº 3, de acordo com a nume
ração feita pt;!la ~es<!· 

Eiri vcrtaC;:ao a alti:miçã.o proposta pelo Seriado r 
Jonas Pinheiro. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para emitir parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
emiti_r parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, nosso parecer é favorável, uma vez qu"? a 
alteração explicita que o apoio ao pequeno agricul· 
tor será feito em função de projetes de financia
mento ou apenas de apoio. Portanto, ela é mais 
precisa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-O parecer do Relator é favorável. 

Em votação. 

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

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora P~rareda· __ _ 

ção final das emendas. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 
1 º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro
cínio . 

É lido o seguinte 
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PARECER N' 120, DE 1997 
(DA COMISSÃO DIRETORA) 

Redação final das Emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 
94, de 1996 (n• 1.325, de 1996. na Casa 
de origem). 

A Comiss5.o Diretora apresenta a redação fmal das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara D0 94, de 1996 (n° 1.325, de 1996, na Casa 
de origem), que institlú a Lei de Proteção d~ Culli11ares e d4 owras providii'ICias. 

Sala de Reuniões da Comissão, I O de abril de 1997. 
Antônio Carlos Magalhães, Presidente 
Carlos Patrocínio, Relator 
Geraldo Melo 
Luddio Portclla. 

...:Emenda o• 4 

(~eàemenda:o•4:CAE)· 

Dê-seaõ-árt. ii a'Segu..interedação: 

Janeiro 1997 

"/Ut. 11. A proteção da c:ullivar :.vigorará. a partir da data da 
concessão do Qrtifi<:ado Provisório de Proteção. pelo praz.o de 15 (quinze) anos. 
excetuadas as videiras.,. as árvores frutíferas., as árvores florestais e as árvoo:s 
amamentais. inclusive, em cada caso. o seu parta--enxerto, para as quais a 
dur.rção será de 18 (dezoilO) anos." 

Emeodan•s 

(corte$p0Dde à emenda u• 5- CAE) 

Dê-se ao art. 35 a seguinte redação: 

.. Art. 35. A licença compulsória somente poderá ser requerida após 
decorridos 3 (três) anos da coacessão do Certificada Provisório de Proteção. 
exceto na hipótese de abuso do poder económico ... 

Emeodan..-6 

(com:sponde à. emenda no 6 - CAE) 

Dê-se ao capuJ. do .art. 36 a seguinte redaÇão: 

.. Art. 36. A cultivar protegida será declamda de uso público restrito, 
ANEXO AO PARECER N" 120, DE 1997 __ -~~çjg pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento, com base em parecer 

técnico dos respectivos órgãos competentes. no exclusivo interesse público. para 
atender às necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, 
abuso do poder econômico, ou outras ciccnnstâncias de extrema urgência e em 

II"'.Stitui a Lei tk Proteção tk 
Cultivares e dá outras providêncu:s-

Emendan•l 

(eor=ponde à emeoda o• 1 - CAE) 

Acrescente-se ao art. 22 o seguinte parâgrafo1lnico: 

'"Parágrafo linico. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, 
quando da obtenção do Certificado Provisório de Proteção ou. e Certificado de 
Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a enviar ao órgão competente duas 
amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulação e exame. outra para 
íntegrar a coleçio de germoplasma.'' 

Eme~~daa•2 

(c:om:sponde à emenda no 2- CAE) 

Dê-se ao an.. 2" a seguinte redação: 

.. Art. "1: A proteção dos direitos relativos. à propriedade intelectu.ai 
referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Protl:ção de 
Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e llnica forma de 
proteçào de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas 
ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País." 

Emendan•J 

(corresponde à emenda n• 3- CA.E. com alterações de Plenário) 

Inclua-se no an 10. o inciso IV e urn § 3". com a seguinte raiação: 

.. Art.lO ................................... - .............. _..,.._.,.__.~ .. ~---"'~·-'1':"~ 

rv - sendo pequeno produtor rural. multiplica sementes. para 
doação, venda ou troca., exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, 
no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores 
rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, 
autorizados pelo POOer Público. 

oooooooooRo_, __ .... _~_oooooo~~-=~··!'':>.·~~ 

§ 3o Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto 
no mCJSO IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes 
requisitos: explore parcela de tem. na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário 011 parceiro; mantenha até dois empregados permanenteS, sendo 
admitido aiada o recuno eventual à ajuda de terceiros. quando a natureza sazonal 
da atividade agropecumia o exigir; não detenha. a qualquer título. área superior a 
quatro módulos fLSCais. quantificados segundo a legisla.ção em vigor. tenha. no 
mínimo 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual proveniente da 
exploração ag:ropecuária 011 extrativa; e resida na propriedade ou. em aglomerado 
urbano ou rural ptóxima." 

casos de uso público não comerciai". 

Emendan•7 

(corn:sponde à emenda U0 7- CAE) 

Dê-se ao caput do art. 42, a seguinte rcdação: 

• Art. 42. O Qrtificado de Proteção será cancelado 
adnünistrativamente ex-offü;ic ou a requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse. em qualquer das seguintes hipóteses:" 

Emendsn•s 

(comsponde à cmeoda o• 8- CAE) 

IncluawSC, no art. 42, o inciso V , com a seguiate redação: 

"/Ut.42..-----··--·---·---·--··--·-----
v- pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a 

sua comercia.Iiz.ação, impacto desfavodvel ao meio ambiente ou à saúde 
hutll3Da." 

Em.endan"9 

-<=J:spoode à emenda o• 9 - CAE) 

Dê-se ao inciso I do art. 43 a seguinte redação: 

• Art. 43. É nula a prol<ção qU>lldo: 

1 - não teoham sido observadas as condições de novidade e 
díst.inquibilidadc da cultivar. de acordo com os Incisos V e VI do An. 3o desta 
Lei." 

Emendane 10 

(corresponde à emenda no 10- CAE) 

Inclua-se no ~ 4:5_ o § T~ com a ~ote red.ação, renumerando o 
atual parágafo único como§ }0

: - -

"Art. 45 ..............•.• ~·-·--···--·--·-··--···---··--··--
§ Z' O SNPC manterá o cadastro n:lcional de cultivares 

prolegidas." 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 455 

Emendan" 11 

(corresponde à emenda n" II - CAE) 

Dê-se ao caput do art. 46 a seguinte reda.ção, mantendo-se os 
incisos I, II e lli: 

... .t\rt. 46. Os atos, despachos e decisões nos processos 
administrativos referentes à proteção de cultivares só produzirão efeito após sua 
publicação no Diário Ofichl da União, e.x.ceto:" 

Emeodan•u 

(corresponde à emenda n" 12- CAE) 

Inclua-se o art. 47, renumerando-se os demais artigos, com a 
seguinle redação: 

.. Art.. 47. O Serviço Naciooal de Proteção de Cultivares - SNPC 
edilaci publicação periódica especializada para diwlgação do Cadastro Nacional 
de Cultivares Protegidas, previsto no § zo do art. 45 e no disposto no caput e seus 
incisos I. U.. e fi do ArL 46." 

Emendan"13 

(corresponde à emenda n" 13- CAE) 

Inclua-se novo § Z' no an. 4", renumerando-se os demais, com a 
seguinte redação: 

"Art. 4" ··························-··················-·····--·····-·-··-·-····· 
§ 2'" Para os efeitos do inciso V do 3rt. 3" desta Lei. será também 

considerada como nova a cultivar que tenha sido oferecida à venda ou 
come:cializada DO País, com o consentimento do obtentor, durante o periodo de 
até 4 (quatro) anos anteriores à data da inclusão da espécie a que pertença a 
cultivar na lista de espécíes passf veis de proteção e desde que o respectivo 
requerimento de proteção seja eíetuado durante wn período de até 6 (seis) meses 
após a mencionada inclusão." 

Emenda 11•14 

(corresponde à emenda n .. 14, de Plenário) 

Inclua-se no art. 37 o seguinte § 3°: 

"'Art. 37 .......................•................................... ·-······-----

§ :3°. O disposto no capul e no §I., deste artigo não se aplica aos casos 

previstos no art. 10." 

O SR. PRESlDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ~ O parecer é 

favorável. Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência. 
passa-se à imediata apreciação da redação f111al. 

Em discussão. (Pausa) 

(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sentados. 

Aprovada. 
A matl!ria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) - O item 2 fica 
prejudicado, em virtude da aprovação do Projeto 011 94/96, que tramita em conjunto. 

É o seguinte o iterrl_ C_lljamat~ria fi_ç_~ prejudicada. 

2 
PROJETO OE LEI DO SENADO~ 199, OE 1995 
{Em regime de urgCncia, nos tennos do Requerimento n~t 243, dt! 1997} 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n' 94, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n' , 99, de 1995, de ~utoria do S~nad~ Odacir 
Soares. que insti!ln o dtretto d8 proreção de CCJfltVares e ria outras proviriênctas. 

{Tendo parecer da ~issão de Assuntos Econônúcos, a ser lido. e 
dependendo de parecer da Comessão de Educação. a ser preterido em Plenário) 

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

PROJ'ETO DE LEI DA CÃMARA N2T06, OE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nll 244, de 1997 ~ art. 
336, "b") 

Projeto de Lei da Cãmara n11 106, de 1996 (ni 622195, na casa de 
origem), que altera dispositivos da Lei n2 6.404, de 15 da dezembro de 1976, qua 
drspãe sobre as sociedades por ações e da Lei n 11 6.385, de 7 da dezembro do 
1976, que dispde sobre o rrnm:ado de valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários. 

(Tendo parecer da Comissão de Assuntos Econõmicos, a ser lidO. e 
Capendendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ck!adania,. a ser 
proferido em plenário.) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, per.mte a Comissão de 
Assuntos_ ~~nõmicos, nos tennos do art- 212 do Regimento ln~emo,_ foi 
apresentãda-uma emenda. 

Sobre a mesa. paraçer da Comi~o d~ A$SUntos Econõmicos,. que 
será lida pelo Sr. 111 Secreláno em exercfcio, Senador Carlos Patrocínio.. 

É lido o seguinte 

PARECER No 121, DE 1997 

Da Comissio de Assuatos Ecoaõmicos, 
sobre o Projeto de Lei da Cãmara n• l06, de 
1996. (PL 622-CI95tm Casa de origem), que 
,.altua dispositivos da Lei n" 6.404. áe 15 de 
duembro de 1976. q11e disp& sabre as 

--sociedades-poraç&s-~ -da-Lei n., 6.385. de 7 
ck de=nbro '* 1976, que dispõe sobre o 

,..mercado-de .....aJcns mohiliários e cria a 
Comissão de Valaru Mobiliários. " 

RELATOR: Senador JOSÉ SERRA 
l-RELATÓRIO 

Vem a esta Comissão, para exame. o Projeto de Lei da 

Câmara n" 106, de 1996, (PL 622-C/95. na Casa de origem). de iniciativa do 

ilustre Deputado José Fortunati,. que "altera dispositivos da Lei D0 6.404, de 15 

de dezembro de 1976. que dispõe sobre as sociedades por ações e da Lei n~> 

6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores 

mobiliários e cria a Comissão. de Valores Mobiliários". 

O objetivo da proposição~ conforme o próprio autor assinalou 

~tn sua justificação, C o de "'aperfeiçoar a Lei n~> 6.404, de 1976, de modo a 

- facilitar a abertUra do capital pelas empresas, assim como reforçar os direitos dos 

acionistas minoritários, especialmente aqueles possuidores de ações sem voto ou 

com VQfO reslrito". 
Foi apensadoã proposta iniciifO--?roje:to-ae--r.ern" 1.564, de 

1996, de a_utorl:<!__do_D~putado .A~tõnio Kandir, que "altera dispositivos da Lei n~> 
6A04,-de 15 de dezembro de-1976, que dispõe sobre as sociedades por ações e 

da Lei n~> 6.385, de 7 de dezembro de 1976. que dispõe sobre o mercado de 

valores mobiliários e cr:ia a CQmissão de Valores Mobiliários .... · Cujo objetiVo 

e~resso e o de """incentivar o desenvolvimento do mercado de capitais nc.: Brasil, 

tratando, especificamente, de criar condições adequadas à capitalização das 

empresas brasileiras. à efetiva democratização do capital e a processos de 

reorganização societâria neces~os à ~ção produtiva do País.,. 

Designado como relator de ambas as proposiçõeS na 

Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. o 

Deputado Lutz Carlos Hauly, apresentÕU substitutivo aprovado, ora em exame 

nesta Comissão. 
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Conforme salientado em seu parecer, com vistas a subsidiar a 

elaboração do substitutivo, o relator promoveu amplo debate, envolvendo 

autoridades, associações e outras entidades representativas do setor, investidores, 

intervenientes no mercado de valores mobiliârios e profissionais especializados. 

As proposições iniciais e as· sugestões apresentadas no decorrer das discussões 

fornm, nas palavras do relator, "'cuidadosamente aprecaadas. tendo em vista o 

fortalecimento do mercado de capitais de risc:;o, a conciliação dos interesses 

cnvoividos nas sociedades por ações c: a busca do ponto de equilibrio desejilvel 

nas relaçõe-s entre a maioria e a millOria, \1sando, assim, melhorar o sistema 

;,dotado, qt1e se baseia na efetiva responsabilidade do controlador da empresa, c 

.1c seus =:~dminíslradorcs. na prt'c:isa definição dos dir~itos do minorilário c nn 

.\:11pl:l pnhhculad~ pmn n qth: ~ nnp.:no~l). 1amhêm C"n~CIM ;'• <.'umiss;io de: 

V::Jiorcs. Mobiliários melhores condições para bem exercer a fisealização que lhe 

cabe, na defesa da empresa, do minoritário, do crédito pUblico e das instiruições 

que atuam no mercado". 

No tocante à Le:i n" 6.404. de 1976, a proposição adora as 

seguintes principais alterações: 

a) nos arts. 16; 24, IX o X; 39, caput e I, U e lll; 40, II; 42, § 

!"; 43, caput e§ 3•; 49, VIl, VIII; 50, caput e § 1"; 63, caputç.§J"; M .. X, }(!; 

72, § 1", § 2", ·r e "I"; 78, capur, 79, VI e VII; 100, I caput e "c" e IV;§ 2"; 

101, caput; 104. caput; 126,1!, § 2", "c", realizoro-se •iu,st~ ~foni!l!dsup_rimir 

referências constantes na Lei a respeito das ações ao portador e endossáveis~ uma 

vez que o art. 4" da Lei n" 8.021~ de 12 de abril de 1990. conferi1,1 noVo! :reda~o 

ao art. 20 da Lei n" 6.404n6. excluindo a possibilidade de emissão de$Se5 tiPQs 

de ações e a Lei n" 8.088. de 31 de_outubro d~ 1990, -~ftl::!e o~ __ fit_uh!S_ c!o~ 

valores mobíliãrios e cambiais devem ser sempre emitidos sob a fonna 

nominativa; 

b} no art. 17, incluí-se como uma das vantagens das ações 

preferenciais o direito a di,.idendos no rninimo dez_por cento m'!i_o~Aq __ q!,!~_ o~ 

arribuidos às ações ordinárias; 

c) no art. 45. abre-se a possibilidade de o ~atuto prever que 

,, valor do reembolso, nos casos previstos na lei, aos acionistas dissidentes de 

deliberação da assembléia gemi, possa ser inferior ao valor do patrimônio liquido, 

~~ e~riputado com base no valor econômico dn companhia, devendo o valor ser 

d) no art, 72, substitui-se a e:ltpressão ... cedulas garantidas 

pelo penhor de debêntures .. por "'cédulas lastreadas em debêntures, com garantia 

própria''; 

e) no art. 100. acrescenta-se a expressão "' desde que se 

destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal 

ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários .. ; 

f) no art. 117, § 1", alínea .. b .. , acrtscenta-se dispositivo que 

explicita a modalidade de exercicio abusivo de poder~ por parte do acionista 

controlador, relativo à subscrição de ações com a realização em bens estranhos 

ao objeto social da companhia; 

g} no art. 123, .. c .. e "d", estende-se aos preferencialistas a 

competência para convocação da assembléia geral e da assembléia para 

instalação do conselho fiscal; 

_h) no art. 13_~_, __ ccpu1, sub~!_Uj~se ~-~xpressão "'companhia 

fechada .... por ""'companhia c1,1j~s ações não_ estejam ~itidas à negociação em 

bolsa ou no mercado de balcão", possibilitando a ele>.~ação do quorum de votação 

para deliberação das matérias descritas. nos caso de companhias emissoras de 

valores mobiH:'irios (dc:hêntures. bõnus. worrom.t., etc) Qtte não negociam suas 

ações na bolsa _ou no mercado de_ balcão. Subdivide algw1s àos incisos atua1s da 

Lei. modificando sua ordem, de modo a facilitar a remissão feita no an. I:; 7, qu~ 

trnla das hipóteses em q11c: o ncionista dissidente tem o direito de retirada. 1\ 

n.::dHç;i(l pmpo~1:1 pam u * I" dt, :uli~'' c~d:1rccc qw.: a apmvaçfio de ddihcr:1~,:i"~:' 

~ modificação de ações preferenciais cabe aos acionistas prejudicados. Fixa, 

ainda, o prazo de um ano para a realização da assembléia de rcuificação, 

estabelecendo que a competência para a convocaçào da assembleia especial e 
privativa dos administradores; 

i) no art .. l37, rcstabelece~se o direito de retirada nos casos de 

fusão. incorporação e participação em grupo de sociedades, condicionado a que 

as ações não integrem índices gerais. representativos de carteira de ações 

admitidos à negociação em bolsa de futuros e quando se encontrem em circulação 

no mercado menos da metade do total das aç.ões emitidas pela empresa. Ao 

mesmo tempo, evidencia-se a exclusão do direito de retirada no caso de cisão 

clássica (quando o acionista mantém a mesma participação nas sociedades 

cindidas. caso coutrârio, terá esse direito, confonne prevê o art. 223). No § 1 o do 

mesmo artigo~ antecipa-se a data de posse da ação, para efeito de reembolso, 

passando a ser a da primeira publica<;ão do edital da convocação da assembléia, 

ou na data da conumicação do fato relevante objeto da debberação, se anterior; 

j) no art. 152. introduz-se a obrigatoriedade de que os 

beneficias de q..alquer natureza e verbas de representação dos administradores 

sejam fixados pela assembléia geral~ 

k} no art. ·154.- § 4", inclui-se a possibilidade de que qualquer 

membro do conselho fiscal possa solicitar infonnações à auditoria independente, 

acabando com a necessidade de votação para tal finalidade; 

I) no art. 162, § 3°, explicita-se a necessidade de o conselho 

fiscal fixar o reembolso~ obrj~t4ri~. __ das despesas de locomoção e estada 

necessárias ao desempenho da função, cfetuadas pelos membros desse conselho; 

m) no art. 170, explicita-se que os critérios estabelecidos nos 

incisos. para fixação do preço de emissão da ação, podem ser utilizados 

alternativa ou oonjuntamente, a fim de dirimir dúvidas sobre a interpretação do 

·artigo e evitando litígios judiciais. Acrescenta, ainda,. parágrafo exigindo que os 

critérios adotados sejam. devidamente justificados aos acionistas; 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 457 

n) no art. 223, acrescentam-se os §§ 3° e 4'" qu_~criam a 

obrigatoriedade de que, no caso de incorporação, fusão ou cisão de companhia 

aberta, as sociedades su_cessQ~_~g,ro._a~. ~Qr_Q!!I._Qv_ap:!___ª---~g~_çã_Q__~ 

novas ações no mercado seomdário, _po prazo de cento e vinte ~ após a 

assemb!eJa que aprovou a: operação; caso não sejam cumpridas tais exigências, o 

acionista teci o direito de retirar-se da companhia e farâ jus ao reembolso do 

valor das ações; 

o) nos arts. 250, § lo; 264, coput e§ 3°; corrige-se erro de 

redação da Lei, substituindO-se a expressão .. acionistas controladores'' por 

'"acionistas não controladores .. ; 

p) o art. 254 e revogado, elimmando-se. na alienação de 

cDntrolc, a ohri{!atoriedade de oferta pública. com tratamemo igualitãrio para 

todos os acionistas. controladores e não controladores; 

q) no art. 255. a semelhança do art. 254, revogam-se os§§ I" 

e 2,, eliminando-se a obrigatoriedade de oferta pUblica. com trntamcuto 

igualitário, quando da alienação de controle de companhias abertas que dependa 

de autor:ização do governo para funcionar; 

r) no 3rt. 256, alínea "a" inclui-se a referência ao "mercado de 

balcão organizado" de forma a institucionalizar esse mercado; 

s) no art. 2&3, inclui-se a emissão de debêntures el!_tre as 

matêrias sobre as quais a assembléia não pode deliberar sem o consentimento dos 

duetores ou gerentes; 

t) no art. 289, abre-se a possibilidade de que as publicações 

exigidas pela lc:i possam ser feitas no órgão oficial da União ou no ôrgão oficial 

do Estado onde esteja situada a sede da companhia. 

No tocante à Lei no 6.385, de 1976, a proposição adota as 

seguintes principais alterayõc:s: 

a) no art. 1 t. toma o conselheiro fiscal sujeito a penalidade de 

suspensão do exercido do cargo, incluindo também outras entidades que 

dependem de autorização ou registro na CVM como passíveis de serem atingidas 

pela pena de suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro 

fi~cal. Estabelece prazo máximo de vinte anos para a penalidade de inabilitação 

para o exercicio dos mencionados cargos, inclui novas penalidades a serem 

<!plicadas pela CVM. e aumenta o v.:~lor das multas impost<!S aos infratores da 

Lei. Posstõilira. ainda, a suspensão do procedimento administrativo da CVM, 

caso o acusado assine "'termo de compromisso .. publicado em Diârio Oficial; 

b) nos arts. 1:5, V; 17; e 21, institucionaliza-se o mercado de 

balcão organizado, que passa a ser regulado pela CVM; 

e) no art. 33, define-s.C pr.azo de oito anos para prescrição das 

infrações às nonnas legais., ocorridas no mercado de valores mobiliários. 

Nenhuma emenda foi apreo;eotada a esta Comissão. 

Ê o relatório. 

II- VOTO DO RELATOR 

O projeto de lei em questão e oportuno, contendo alterações 

relevantes na legislação que disciplina as Sociedades Anónimas. 

Tendo em.· vista a forte e recente abertur.J. da eronomia 

brasileira. que expõe o empresário à concorrencia intemac:ional. toma-se · 

indispensãvel a reestruturação das empresas no sentido da maior eficiência e 

competitividade. Isto envolve a necessidade de se efetuar nas companhias 

reorganizações societãrias, mediante fusões, incorporações e ctsõcs. 

A legislação atuai que regula as Socied3des Anônimas está 

clnrnmcntc cics..1tuali;.ada, dificullando e t.crnmlo ~ttslos ek\'ados nos processos 

de reorganização socíetãria. Diante disto, o proJetO efetua ajustes nas normas 

relativas à alienação de controle das companhias, ao direito de retiriaa e-na
sistemática de reembolso. 

--A propostção ~ ainda, uma série de alterações pertinentes 

na lei, no sentido de ampliar os direitos dos acionistas minoritários e detentores 

de ações preferenciais. buscando o equilíbrio de forças entre a maioria e a 

-.minoria Como exemplo. vale ressaltar a fixação de vantagem econômica. relativa 

ao direito a dividendos de, oo mínimo, dez por cento maiores do que os 

- atribuídos às ações ordinárias. 

Adicionalmente~ o projeto de lei propõe modificações na Lei 

n" 6.383n6. no sentido de tornar mais eficaz a atuação da CVM na fiscalização. 

controle e autuação de infrações do mercado de capitais. 

Tendo em vista .a pertinência e relevância do~ 
projeto em exame para o fortalecimento do mercado de capitais, 
bem como para facilitar a restruturação de empresas, somos 
favoráveis à aprovação do Projeto de Lei da Câmara no ! 06/9o 
(PL 622-C/95, na Casa de origem), com as emen• -> de 
redação, a seguir apresentadas, que não alteram o . .!Dr da 
matéria ora em apreciação por esta Casa, registrando, ainda, a 
emenda número 5, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

EMENDA N'J_cnE 

Dê-se nova redação ao titulo da Seção VIII da Lei n° 6.404 
del5dedezernbrodel976: ' 

Seçoio vm 

Cédula de debêntures 

Esta emenda de redação é necessária para compatibilizar o 
.título da seção com a alteração promovida no artigo 72. 

EMENDA N' 2 _cRE 

Inclua-se a expressão "e,.. ao final da alínea "a,.. do inciso II 
do art. 137 da Lei n° 6.404, de IS de dezembro de 1976. para tornar mais clara a 
redação do dispositivo. 
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EMENDA N' 3- CAf 

Inclua-se uma lmha pontilhada apos a redação do § 3() do art. 
264 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de forma a explicitar a 
manutmção dos§§ 4° e sa do referido an1go. - -- --

EMENDA N°4- CI!E 
A rednção do amur do art. 289, para maior clareza, passa a 

ser a scgumte, mantcncto-~c a redaç;lo dos parngrafos na foayta do projcto_d_~_lc_:_: 

"Art. 289. As publicações ordenada pel1 
presente Lei serão feitas no órgão oficial da União ou de 
Estado, ou do Distrito Federal conforme-alugar êmque e$iej, 
s1tuada a sede da companhia, e em outro jornal de grand< 
Circulação editado na localidade em que está situada a sede d! 
companhia."' - - -

Sala das Comissões, 3 de abril de I 997. 

VILSON KLEINÜBING : Presidente Eventual 
ÓOSÉ SERRA: Relator 

FERNANDO BEZERRA 
ELCIOALVARES 
GERSON CAMA TA 
EDUARDO SUPLICY (vencicio) , com Voto em Separado. 
CÃRLOS BEZERRA 
NEY SUASSUNA 
LEVYDIAS 
BENIVERAS 
JEFFERSON PERES 
RAMEZTEBET 
BELLOPARGA 
WALDECK.PRNELAS 
JONAS PINHEIRO 

VOTO EM SEPARADO, NA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS, ECONÓMICOS, OFERECIDO AO 

f Relatório 

PLC n• 106/96, que ·attcra disposrtivos da Lei n• 
6_404. de 15 óe dezembn:l de 1976, que dispõe sol:lre 
as ~edades por a~ e da Lei n• 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976. que diSpõe sobre o mercado de 
'o'aJores mob1hânos e oiól 3 COmiSsão de Valor~s 
Mobiliános·. 

O .PLC 106197 introduz mudanças na Lei 6.404, 00 15 de 
dezembro de 1976, que dispõe sobr~_ as_ sociedades p<?r ações, e na Lei n" 
6385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre -0 me«::ado-devaiOres
mobiltários e cria a Comissâo de Valores Mobiliários. 

No tocante à Lei no 6.404, de 1976, as principais alterações 
propostas pelo projeto são: 

a) nos.arts. 16; 24, IX e X; 39, caput e I. li e III; 40, 11: 42, § 1": 
43, capote§ 3"; 49, VIl. VIII; 50. capute § 1"; 63. capote§ 1"; 64. X. )(_I; 72. 
§ 1•, § 2", ·r e ·r: 78. caput; 79, VI e VIl; 100. I caput e "d" e IV; § 2'; 101. 
caput 104, caput, 126, 11, § 2'\ •c", realizam-se ajustes de forma a suprímir 
..;ferências constantes na Lei sobre as a~ ao portador e endossâveis: o 

objetivo é o de dirimir dúvidas a esse reSpettO, uma vez (i® o art.-4°-dã Teí 
,., 8.021, de 12 de abril de 1990, conferiu nova redação ao art. 20 da Lei n'" 
5.404/76, exduindo a possibilidade de emissão desses tipos de açõe.s a a 
Lei n° 8.088, de 31 de outubr.o de 1990, reafirmou que os títulos dos valores 
mobiliários e cambiais devem ser sempre emittdos sob a fonna nominativa: 

b) no art. 17, inc!UJ~se como uma das vantagens das ações 
preferenciais o direito a dividendos no mmtmo dez por cento maiores do que 
os atribui dos ãs ações ordinárias: 

c) no art. 45, abre-se a posstbtlidade de o estatuto prever que o
valor do reembolso, nos casos prev1stos na lei, aos acionistas dtssidentes de 
deliberação da assembléia geral. possa ser inferior ao vãlor do patrimômo 
tiou1do, se esttpulado com base no valor econômico da companhia. devendo 
o valor ser deterrrnnado por trés penxos ou empresa especializada, 

d) no art. 72, subsbtút-se a expressão ·cêdulas garanttdas pelo 
penhOr de debêntures· por "cê<:lu!as lastreadas em debêntures, com garantia 
própria": 

e) no art. 100, acres<:enta-se a expressão ·desde que se 
destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliânos·; 

f) no art. 117, § 1°, alínea "h-, acrescenta-se dispositivo que 
-exp~iôt~n:cmodalidãde de eXercido abusivo de poder, por parte do acionista 
· CõntFolador, relativo à subscrição de ações com a realização em bens 
estranhos ao objeto soda! da companhia: 

g) no art. 123, "c· e ·d·, estende-se aos preferencialistas a 
competéncia para convocação da assembléia geral e da assembléia para 

_ tn_~taçáo do conselho fi~l: 
h) no art 136, caput, substitUí-Se a expressão "companhia 

fechada" por "companhia cujas ações não estejam admitidas â negociação 
_em-bolsa ou no m~cado d~ bal<;ão",_possibilitando a elevação do quorum de 

votação para deliberação das -mafêrias descritas, nás caso de companhias 
emissoras de valores mobiliários (debêntures, bônus, warrants, etc) que não 
negOOam sl.JaS açóes na bolsa ou no mercado de balcão. Su:xlividem~se 

--31guns dos incisos atuais da Let, modificando sua ordem, de modo a facilitar 
a _remlssáo feita no art. 137, que trata das hipóteses em que o acionista 
dissidente temo direitO de-retífaaa. A redaçâo proposta para o§ 1° do artigo 
esclarece- que a aprovaÇão -de- deliberações sobre modificação de ações 
pref~enciai~ ca~- ~~ a~onistas prejudicados. Fixa-se, ainda, o prazó de 
um ano para-a real'íZaçãO dã ~&éiaae- i'atiflcaçâo,- estabelecendo que a 
êomfjél:e-ncra para-a~COtWoc:aç:ão-da assembléia especial ê privativa dos 
administradores; 

_ ___ · i) nb~rt '137, restabelece-se o direito de retirada nos casos de 
fusãO, inc&pOfciÇaCI S partieipa~õ-em grupo de Sociedades, condicionado a 
que as ações não integrem. índices gerais representativos de carteira de 

"'Clçõe$_-admitidos ã negociação ém bolsa de Muros e quando se encontre em 
-circulação no mercado menos da metade. do total das ações emitidas pela 
emoresa. Ao mesmo tempo, evidencia-se a exclusão do direito de retirada no 
caso d~ cisão dâssica (quando o acionista mantê~ a. mesma participação 

_nas soa~~9es _Cindidas, caso contrário. terá esse d1re1to, conforme prevê o 
-art __ -223)._ t:'k>_ §_1"_ dÕ me5mo arti9~~-afiiec!Pã·S~-aaata õe -!JOsSe da ação. 

para efeíto de ree!nOofsO, -pasSã"fldo a-ser a-da pnme1ra publicação do edttal 
da qmvoçaçã~ da assembk .a. ou na data da comun1caç.ão do fato relevante 
objeto da deliberação. se anterior: 

j) no art. 152;- introduz-se a obngatoriedade de que os 
benefícios de qualquer ~turez:a e verbas de representação dos 
.administradores sejam fixados. pela assembléia geral; 

k) no art. 154, §-4°, incluí-Se a possibilidade de que qualquer 
membro -do -córisélho fiscal possa solicitar infO(Il'l3ÇÕes â auditoria 
independente, acabando com a necessidade de votaÇão para tal finalidade: 

I) no art. '162, § 3°, explicita-se a necessidade de o conselho 
fiscal fixar o reembolso. obrigatório, da:s despesas de locomoção e estada 
necessárias ao desempenho da funÇão, efetuadas pelos membros desse 
conselho; 

m) o art 170, explicita-se que os critérios estabelecidos nos 
lnci$os. para locação do preço de emissão da ação, podem ser utilizados 
alternativa ou conjuntamente, a fim de dirimir dúvidas sobfe a interprewção 
do artigo e evitando litigios judiciais. Aa"escenla-se, ainda, parãgrnfo 

-exigindo que os cr:itêrios adotadoS sejam devidamente justificados aos 
--acionistas: 

nJ n6art. -=22~~acrescentam-se os §§ 'JO e 4" que criam a 
obrigatoriedade de- que, no caso de incorporação, fusão ow cisão de 
companhia aberta, as sociedades sUcessoras sejam abertas e promovam a 
negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo de cento e 

--vinte dias. após a assembléi3 que aprovou a operação; caso não sejam 
_ cumpridas tais exigéncias, o acionista terá o direito de retirar-se da 

companhia e fará~ ao reembolso do valor das ações: 
_o) nos artL2'~§ 1~ 264, capr.it e § ,3<1'; substitui~se a 

-expressão ·acionistas controladores" por •acionistas não controladores·; 
p) o art. 254 _ é_revog~dot elí~i:nancfo-se, na alienação de 

controle, a obrigatoriedade de oferta pública, com tratamento igua!itáiio para 
torlos os acionistas. controladores e não controladores; 

gj -ná art--:~?55_,-a sem~:Jna~ do aft. 254. revogam-se os §§ 1° e 
-z:. e!imin_ando-=-Se ~~ obl19,at~ri_ed3ae· -cre-_- -?f~_a- pública. com tratamento 
Tç;Ua!Ua:río;- qua?iOO "dá -alíénaÇ3o de o:XItrofe dé compaMias abertas que 
dependa Cleatiltrn"'zaÇãcHfõ §bverno-para funcionar 

-n- no-art. 256. alínea ~a~, indu1-se a referênaa ao ~mercado de 
balc.ão organizado~, 

s) no art. 283. inclui-se a emissão ~e debentures entre as 
maténas sobre as qua1s a assembléia não pode deliberar sem o 

_consentimento <los Qtr~tores 9_t,!_gerentes; 
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t) no art. 289, abre-se a poss1bdidade de que as publicações 
~xigidas pela lei possam ser feitas no órgão oficial da Untão ou no órgão 
of:c1al do Estado onde esteja _sttuada a se:de da_companhta. 

No tocante â lei rf 6.385, de 1976, a proposição .efetua as 
seguintes principais alterações: ... · 

a} no art 11, toma o conselheiro fiscal sujeito â: penalidade de 
suspensão do exercioo do cargo, incluindo também outras entidades que 
dependem de autorização ou registro na CVM como passíveis de serem 
atingtdas pela pena de suspensão do exercido do cargo de administrador ou 
ce conselheiro fiscal. Estabelece prazo máxrmo de vinte anos ·para a 
penalidade de inabilitação para o exercício dos mencionados cargos, inclui 
novas penalidades a serem aplicadas pela CVM, e aumenta o valor das 
muttas impostas aos infratores da Lei. Possibilita, ainda, a suspensão do 
procedimento administrativo da CVM. caso o aOJsado assine ~termo de 
compromisso• publicado em Diário Oficial: 

b) nos arts. 15, V; 17: e 21, instituconalrza..se o mercado de 
balcão organizado, que passa a ser regulado pela CVM: 

c) no art 33, define-se prazo de oito anos para presc:rição das 
infrações às normas Jegais, ocorridas no mercado de valores mobiliários. 

11. Análise 

Do exposto fica claro que o projeto de lei n"' '106196 introduz _UI!l 
nUmero expressivo de alterações na legislação que dispõe sobre as 
sociedades de ações e o mercado de valores mobiliãrios. Oiv~" das 
a!lerações propostas constituem meras modificações ou aperfeiçoamentos 
de redação. No entanto, há também mudanças de grande importância 
substantiva. 

As alterações mais importantes contidas no projeto em questão foram 
referidas acima nos itens h e i. Como se ~be, o_intu1tº_dessas modifi~ções 
é laolítar o andamento do processo de pnvat,zaÇão.- iiTipe:dlndO~qUe-_OS 
ac1onistas minontârios possam exercer o d1reito de ret1rada, como estabelece 
a lei n<' 6.404. de 1976. A prioridade que o govemo confere â questão da 
pnvat1zaçáo levou a que este prOjeto venha tramitando sem a pub!!ciclade ~ 
discussão necessárias a uma matéria dessa envergadura. Foi o que 
aconteceu na Cãmara Qos _O@U:!_~@.S __ e -~_51_ Qll_~ es_t~~!ecen_d_S? ag~~a n~ 
Senado 

Oev1do â falta de tempo, na fase de discussão do prOJeto. só 
apresentei uma Untca emenda, que foi reJeitada pelo relator. Nessa emenda, 
propus alteração do caput do art1go 13/. contido no artigo 1° do PLC 106/96, 
de forma a introduzir as hipóteses de cisão da companhia {inciso IX. do 
art1go 136. contido no artigo 1° do referido PLC) e de dissolução da 
companhia ( inciso X. do mesmo artlgo) entre aquelas que dão ao acionista 
dissidente direito de retirar-se da empresa, mediante reembolso do valor de 
suas açôes. 

A inclusão dos incisos IX e X no ·caput~ do artigo 137 visava garantir 
que o adonista dissidente pudesse, nos casos de cisão ou dissolução, 
retirar-se da companhia, na forma da leg1slação vigente. 

A inclusão de tais incisos no texto do projeto tinha o intuito de garantir 
que a direção da companhia viesse a conseguir padrões de eficiência e 
competência. de sorte a proporcionar a todos os acionistas a segt.~ranç::a: e- ã 
confiança na condução dos negócios. A omissão dessas hipóteses como 
quer o projeto, ao contrârio, acaba por prejudicar a maioria dos aciooistas. 
excetuados os ligados ao grupo de direçáo, retirando um direito que lhes 
confere a lei atual. 

Deve-se reconhecer, entretanto, que a questão do direito de recesso é 
de grande complexidade, não tendo sido discutida adequadamente durante a 
tramttação desta proposição. Essa questão, ass1m como outras relacionadas 
à regulamentação das sociedades por ações e do mercado de valores 
mobiliários, merece uma disrussáo bem mais profunda, com a participação 
de especialistas. 

A atual legislação está em vigor há mais de vinte anos. Ê natural que 
se faça necessâria sua revisão, em profundidade, para levar em conta as 
transformações ocorridas na economia brasileira e nas sua relações com o 
resco do mwndo. Essa revisão precisaria considerar não apenas a polêmica 
questão do direito de retirada, mas também outros temas. tais como o direito 
de fiscalização dos acionista_s _minoritários, o _tratamento das açóes 
preferenciais e a transparência na prestação de contas. Este Ultimo aspecto. 
por exemplo, foi tnteiramente_omitido no projeto em questão. Especialistas 

corno Ary Oswaldo Mattos Filho consideram importante rever a legislação 
atual no que se retere ãs regraS de contabilidade, com o intuito de obrigar as 
companhias a dar maior transparênoa a seus ba!anços e demonstrações 
financerras. 

_ÇQf!SlQ~~- ~~r!_~n_t~-q~ ~ã9_ vo_!t~~ ~ir __ 1}3_ pràt~ habitual de 
proceder a alterações ad hoc em matérias fundamentais para o arcabouço 
juridico do Pais. A legislação sobre sooedades por ações e o mer~ de 
valores mobiliârios é por demais importante para que possa ser obJeto de 
modifteações improvisadas e propostas sem as devidas justificativas e 
discussões. Tendo em vista não ter o relator realizado t.ma mais abrangente 
diSCUssão-da matêria. a qual envolvesse todos os seguimentos da sociedade 
que_ serão afetados pelo novo orden~rnento jurídico, não me sinto em 
condições de votar favoravelmente. sendo assim, meu voto é pelo 
arquivamento do projeto sugerindo a retomada da questão em novas bases,· 
com vistas a uma refonnulação abrangente da lei rf 6.404176 e da lei rf 
S.ô85176. 

Sala das Comissões. em J de àbrii de 1997. 

. Anexada nos termos do art: 250 do Regimento Interno. 

EMENDAN°5 

Dê-se nova redaçáo ao ·capur do art1go 137. contido no artigo 1° do 
. PLC 106/96c 

·Art. 137- A aprovação das materías previstas nos incisos I a.R, IX e 
X do artigo 136 dá ao adontsta diss1dente direito de ret1rar-se da 
companhia, mecHante reembolso do valor de suas açôes {art45). observadas 
as sequintes normas:~ 

.JlJSTIACATIVA 

.---A inclusão dos incisos IX e X no •caput· do anigo 137 visa a garantir, 
o que e<Ct~:~lece a lei atual no 6.404/76, de que o acionista dissidente possa, 
nos casos de cisão ou dissolução, retirar-se da companhia 

A manutenção de tais incisos no texto do projeto t~m o intuito de 
garantir que a direção da companhia, de fato, venha a conseguir padrões de 
eficiência e competência de sorte a proporcionar a todos os adonistas a 
segurança e a confiança na condução dos negOOos. Sua retirada, como quer 
o projeto, ao contrário. acaba por prejudicar a maioria dos acionistas, menos 
os ligados ao grupo de direção, pois que chancela a inefiCiência, 
incompetência, e mesma a -eV.q-l·:al ·ocorrência de irregularidades, que 
venham a levar a companhia à osao ou à di$solução. como último reoxso 
económico-financeiro. 

A manutenção dos incisos benefiCia os adon1s~as o. a companhia, pois 
estimula a direção a desempenhar suas atividades, JUntamente com a 
assembléia, de forma transparente. abet1a e eseo«eita, segundo os 
modernos padrões emp'reSanais de qualidade. competitividade e 
pre<!utivjdade. t>Jes_t~s__termo.~._. fl.~ e~ntuaJ _ne~essid~de de cisã~, ~ r:'esmo 

- ~Jt9is~pi~Q. -ª_ITI_ comun1 aoorc;!~ com a ãssemliléia.~ riâo hâ nece:;siaâde de 
alguns acionistas exercerem o seu ditei tO -de receSSo~-natneaJdã em que aS-
condições anteriores de boa administração dos negôcios venham sendo 
cumoridas pela direç.ão. A emenda, portanlo restabelece o direito 
assegurado pela lei vigente. oU seja. garante que as sociedades por ações 
possam se desenvolver com, riscos calculados. mas compartilhados por 
todos. não em detnmenlo da ma1ona dos aooncstas e em beneCido de 
poucos 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é favorável, com as Emendas n2s 1-a 4 
da Comissão de Assuntos Econômicos, de redação, 
e contrário à Emenda nº 5, que foi apresentada à 
Comissão. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma
téria também foi despachada à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, daí por que concede a 
palavra ao Senador Ramez Tebet para dar o relató
rio da matéria. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para emitir 
parecer em substituição à CCJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o pa
recer é de Plenário, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, com referência ao 
Projeto de Lei da Câmara n2 106, de 1996, de auto
ria do eminente Deputado José Fortunati, que "altera 
dispositivos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre as sociedades por ações e 
da Lei n2 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dis
põe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 
Comissão de Valores Mobiliários•. 

Conforme o autor da proposição, o objetivo 
apontado é o de "aperfeiçoar a Lei nº 6.404, de 
1976, de modo a facilitar a abertura do capital pelas 
empresas, assim como reforçar os direitos dos acio
nistas minoritários, especialmente aqueles possuido
res de ações sem voto ou com voto restrito". 

No Senado, o projeto em tela foi discutido pela 
Comissão de Assuntos Econõmicos, tendo sido Re
lator o Ilustre Senaaor José Serra, que emitiu pare
cer favorável, apresentando quatro emendas de re
dação. O parecer foi aprovado pela citada Comissão 
em 03 de abril de 1997, com voto em separado do 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

Em seu parecer, o Relator ressalta a pertinên
cia e a relevância do projetó para o fortalecimento 
do mercado de capitais, bem como para facilitar a 
reestruturação de empresas, destacando as seguin
tes alterações promovidas pela proposição: 

No tocante à Lei n2 6.404, de 1976: 

a) nos arts. 16; 24, IX e X; 39, caput e I, 11 e III; 
40, 11; 42, § 12; 43, caput e§ 32; 49, Vil, VIII; 50, ca
put e§ 12 ; 63, caput e § 12 ; 64, X e XI; 72, § 12 , § 
22 , "j" e •t•; 78, caput; 79, VI e Vil; 100, caput, I, "c", 
e IV;§ 2º; 101, caput; 104, caput; e 126, 11, § 2º, "c", 
são realizados ajustes de forma a suprimir referên
cias constantes na Lei a respeito das ações ao por
tador e endossáveis, uma vez que o art. 42 da Lei n2 

8.021, de 12 de abril de 1990, conferiu nova redação 
ao art. 20 da Lei n2 6.404/76, excluindo a possibilida
de de emissão desses tipos de ações e a Lei n2 

8.088, de 31 de outubro de 1990, reafirma que os tí
tulos dós vàlorés-mõblliários e Cãl'nbiais devém ser 
sempre emitidos sob a forma nominativa 

-Diz respeito também aos arts. 17, 45, ar!. 72; 
100; 117; § 1º, alínea "h"; 123, •c• e "d"; 136, caput; 
137; 152; 154, § 42; 162, § 32; 170; 223, que acresce 
os§§ 3º e 4º; 250, § 12; 264, caput e§ 32 , com refe
rência a erros de redação da lei; 254; 255; 256; 283; 
289. 

No tocante à Lei n2 6.385, de 1976, as altera
ções se referem no art 11; 15, V; 17; 21 e 33, (con
forme o parecer escrito) tudo consoante o parecer 
escrito que se encontra nas mãos dos Srs. Senado-
res. 

Informo ainda que foi aprovado requerimento 
de urgência, em 8 de abril deste ano, para tramita
ção do projeto em exame. 

É o relatório. 

Voto 

Quanto à constitucionalidade e juridicidade, o 
projeto trata de matéria da competência legislativa 
da União, nos termos do inciso I do art. 22 do texto 
constitucional. O exame de tal matéria inclui-se entre 
as atribuições do Congresso Nacional, com base no 
disposto no art. 48 da Constituição Federal. A inicia
tivã-pariãmenta.Te legítima, na forma do disposto no 
art. 61 da Carta Magna. 

A proposição, por outro lado, não contraria dis
posições constitucionais ou infraconstitucionais. Não 
há, de outra parte, vícios de técnica legislativa que 
incidam sobre o presente projeto. 

Quanto ao mérito, acompanhamos o parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Em vista do exposto, somos de parecer favorá
vel à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n2 

1 06/96, com as emendas de redação aprovadas 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são es
ses o relatório e o voto. 

É o seguinte o parecer na íntegra: 

Relator: Senador Ramez Tebet. 

I - Relatório 

Vem a exame deste Plenário, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o 
Projeto de Lei dá Gamara n2 106, de 1996 (PL 
622/C/95, na Casa de origem), de autoria do emi
nente Deputado José Fortunati, que "altera dispositi
vos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
que dispõe sobre as sociedades por ações e da Lei 
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe so-
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bre o mercado de valores mobiliários e cria a Comis
são de Valores Mobiliários·. 

Conforme o autor da proposição, o objetivo 
apontado é o do "aperfeiçoar a Lei n• 6.404, de 
1976, de modo a facilitar a abertura do capital pelas 
empresas, assim como reforçar os direitos dos acio
nistas, minoritários, especialmente aqueles possui
dores de ações sem voto ou com voto restrito". 

No Senado, o projeto em tela foi discutido pela 
Comissão de Assuntos Económicos, tendo sido o re
lator o ilustre Senador José Serra, que emitiu pare
cer favorável, apresentando quatro emendas de re
dação. O parecer foi aprovado pela citada Comissão 
em 3 de abril de 1997, com voto em separado do no
bre_ senador Eduardo Suplicy. 

Em seu parecer, o relator ressalta a pertinência 
e a relevância do projeto para o fortalecimento do 
mercado de capitais, bem como para facilitar a rees
truturação de empresas, destacando as seguintes 
alterações promovidas pela proposição: 

No tocante à Lei nº 6.404, de 1976: 
a) nos arts. 16; 24, IX e X; 39, caput e I, 11 e III; 

40; 11; 42; § 12 ; 43, caput e§ 32; 49, VIl, VIII; 50, ca
put e§ 1º; 63, caput e§ 12 ; 64, X, XI; 72, § 12 , §22 , j 
e I; 78, caput; 79, VI e VIl; 100, I caput e c e IV;§ 
2º; 101, caput 104, caput; e 126, 11 § 22 , c, são reali
zados ajustes de forma a suprimir referências cons
tantes na lei a respeito das ações ao portador e en
dossáveis, uma vez que o art. 4º da Lei nº 8.021, de 
12 de abril de 1990 conferiu nova redação ao art. 20 
da lei nº 6.404!76, excluindo a possibilidade de 
emissão desses tipos de ações e a Lei n2 8.088,- de 
31 de outubro de 1990, reafirma que os títulos dos 
valores mobiliários e cambiais devem ser sempre 
emitidos sob a forma nominativa; 

b) no art. 17, inclui-se como uma das vanta
gens das ações preferenciais o direito a dividendos 
no mínimo dez por cento maiores do que os atribuí
dos às ações ordinárias; 

c) no art. 45, abre-se a possibilidade de o esta
tuto prever que o valor do reembolso, nos casos pre
vistos na lei, aos acionistas dissidentes de delibera
ção da assembléia geral, possa ser inferior ao valor 
do patrimônio líquido, se estipulado com base no va
lor econômico da companhia, devendo o valor ser 
determinado por três peritos ou empresa especiali
zada; 

d) no art. 72, substitui-se a expressão "cédulas 
garantidas pelo penhor de debêntures" por "cédulas 
lastreadas em debêntures, com garantia própria"; 

e) no art. 100, acrescenta-se a expressão "des
de que se destinem à defesa de direitos e esclareci-

menta de situações de interesse pessoal ou dos 
acionistas ou do mercado de valores mobiliários"; 

f) no art. 117, § 12 , alínea h, acrescenta-se dis
positivo que explicita a modalidade de exercício abu
sivo de poder, por parte do acionista controlador, re
lativo à subscrição de ações com a realização em 
bens estranhos ao objeto social da companhia; 

g) no art. 123, c e d, estende-se aos preferen
ciais a competência para convocação da assembléia 
geral e da assembléia para instalação do oonselho 
fiscal; 

h) no art. 136, caput, substitui-se a expressão 
"companhia fechada" por "companhia cujas ações 
não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no 
mercado de balcão", possibilitando a elevação do 
quorum de votação para deliberação das matérias 
descritas, nos caso de companhias emissoras de va
lores mobiliários (debêntures, bônus, warrants, en-

- tre outros) que não negociam suas-ações na oolsa 
ou no mercado de balcão. Subdividem-se alguns 
dos incisos atuais do dispositivo, modificando-se sua 
ordem, de modo a facilitar a remissão feita no art. 
137, que trata das hipóteses em que o acionista dis
sidente tem o direito de retirada. A redação proposta 
para o§ 1° do artigo esclarece que a aprovação de 
deliberações sobre modificação de ações preferen
ciais cabe aos acionistas prejudicados. Rxa-se, ain
da, o prazo de um ano para a realização da assem
bléia de ratificação, estabelecendo-se que a compe
tência para a oonvoeação da assembléia especial é · 
privativa dos administradores; 

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

i) no art. 137, restabelece-se o direito de retira
da nos casos de fusão, inoorporação e participação 
em grupo de sociedades, condicionado a que as 
ações não integrem índices gerais representativos 
de carteira de ações a(jmitidos à negociação em bol
sa de futuros e quando se enoontrem em circulação 

__ no mei'C<ldo rneno§ clé!. meJade QQ tOtiiUiasações 
emitidas pela empresa. Ao mesmo tempo, deixa-se 
clara a exclusão do direito de retirada no caso de ci
são clássica (quando o acionista mantém a mesma 
participação nas sociedades cindidas; caso contrá
riO, permam!ce esse direito, oonforme prevê o art. 
223): No § 12 do mesmo artigo, da data de posse da 
ação, para efeito de reembolso, é antecipada, pas
sando a ser da primeira publicação do edital da con
vocação da assembléia, ou a data da comunicação 
do fato relevante da deliberação, se anterior; 

j) no art. 152, introduz-se a obrigatoriedade de 
que os benefícios de qualquer natureza e verbas de 
representação dos administradores sejam fixados 
pela assembléia geral; 
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I) no art. 154, § 42 , inclui-se a possilidade de 
que qualquer membro do conselho fiscal possa soli
citar infonnações à autoria independente, acabando 
com a necessidade de votação para tal finalidade; 

m) no art. 162, § 32 , explicita-se a necessidade 
de o conselho fiscal fixar o reembolso, obrigatório, 
das despesas de locomoção e estada necessárias 
ao desempenho da função, efetuadas pelos mem
bros desse concelho; 

n) no art. 170, explicita-se que os critérios esta
belecidos nos incisos, para fixação do preço de 
emissão da ação, podem ser utilizados alternativa 
ou conjuntamente, a fim de dirimir dúvidas sobre a 
interpretação do artigo e evitando litígios judiciais. 
Acrescenta-se, ainda, parágrafo exigindo que os cri
térios adotados sejam devidamente justificados aos 
acionistas; 

o) ao art. 223, são acrescentados os §§ 32 e 
42, que criam a obrigatoriedade de que, no caso de 
incorporação, fusão ou cisão de companhia aberta, 
as sociedades sucessoras sejam abertas e promo
vam a negociação das novas ações no mercado se
cundário no prazo de cento e vinte dias após a as
sembléia que aprovou a operação; caso não sejam 
cumpridas tais exigências, o acionista terá o direito 
de retirar-se da companhia, fazendo jus ao reembol
so do valor das ações; 

p) nos arts. 250, § 12, e 264, caput e§ 32; cor
rige-se erro de redação da lei, substituindo-se a ex
pressão 'acionistas controladores' por "acionistas 
não controladores"; 

q) o art. 254 é revogado, eliminando-se, na 
alienação de controle, a obrigatoriedade de oferta 
pública, com tratamento igualitário para todos os 
acionistas, controladores e não-controladores; 

r) no art. 255, à semelhança do art. 254, revo
gam-se os§§ 12 e 22, eliminando-se a obrigatorieda
de de oferta pública, com tratamento igualitário, 
quando da alienação de controle de companhias 
abertas que dependam de autorização do governo 
para funcionar; 

s) no art. 256, alínea a, inclui-se a referência 
ao "mercado de balcão organizado" de forma a insti
tucionalizar este mercado; 

t) no art. 283, inclui-se a emissão de debêntu
res entre as matérias sobre as quais a assembléia 
não pode deliberar sem o consentimento dos direto
res ou gerentes; 

u) no art. 289, abre-se a possibilidade de que 
as publicações exigidas pela lei possam ser feitas no 
órgão oficial da União ou no órgão oficial do Estado 
onde esteja situada a sede da companhia. 

No tocante à Lei nº 6.385, de 1976: 
a) no art. 11, toma-se o conselheiro fiscal sujei

to à penalidade de suspensão do exercício do cargo, 
incluindo-se também outras entidades que depen
dem de autorização ou registro na CVM como passí
veis de serem atingidas pela pena de suspensão do 
exercício do cargo de administrador ou de conselhei
ro fiscal. Estabelece-se o prazo máximo de vinte 
anos para a penalidade de inabilitação para o exer
cício dos mencionados cargos; incluem-se novas pe
nalidades a serem aplicadas pela CVM; e aumenta
se o valor das multas impostas aos infratores da lei. 
Possibilita-se, ainda, a suspensão do procedimento 
administrativo da CVM, caso o acusado assine 'ter
mo de compromisso' publicado em Diário Oficial; 

b) nos art. 15, V; 17; e 21, institucionaliza-se o 
mercado de balcão organizado, que passa a ser re
gulado pela CVM; 

c) no art. 33, define-se prazo de oito anos para 
prescrição das infrações às nonnas legais, ocorridas 
no mercado de valores mobiliários. 

Foi aprovado Requerimento de Urgência, em 8 
de abril deste ano, para tramitação do Projeto em 
exame. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

Quanto à constitucionalidade e juridicidade, o 
projeto trata de matéria da competência legislativa 
da União, nos termos do inciso I do art. 22 do texto 
constitucional. O exame de tal matéria inclui-se entre 
as atribuições do Congresso Nacional, com base no 
disposto no art. 48 da Constituição Federal. A inicia
tiva parlamentar é legítima, na fonna do disposto no 
art. 61 da Carta Magna. A proposição não contraria 
disposições constitucionais ou infraconstitucionais. 
Não há, de outra parte, vícios de técnica legislativa 
que incidam sobre o presente projeto. 

Quanto ao mérito, acompanhamos o parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Em vista do exposto, somos de parecer favorá
veis à aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
106/96, com as emendas de redação aprovadas 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer concluí favoravelmente à aprovação do 
projeto com as Emendas de n2s 1 a 4 da CAE, daí 
por que a Presidência esclarece ao Plenário que po
derão ser oferecidas emendas à proposição até o 
encerramento da discussão. 

Esclarece ainda, nos tennos do art. 124, I, do 
Regimento Interno, que a Emenda nº 5 não será ob-
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jeto de deliberação por não ter sido acatada pela 
Comissão de Assuntos Económicos em seu parecer. 

Passa-se à discussão do projeto com as 
Emendas de n2s 1 a 4. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT -SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr<!s e Srs. Senadores, fosse o projeto que 
estamos examinando, tivesse ele exatamente o for
mato proposto pelo Deputado José Fortunati, do PT 
do Rio Grande do Sul, hoje Vice-Prefeito de Porto 
Alegre, com certeza estaríamos recomendando a 
sua aprovação. 

Acontece que esse projeto foi aprovado na Câ
mara dos Deputados na forma como o Deputado 
Luiz Carlos Hauly deu o parecer, com base, sobretu
do, no projeto do Deputado Antônio Kandir, que dife
ria bastante do projeto original do Deputado José 
Fortunati. 

O Projeto de Lei n2 106, de 1996, introduz um 
número expressivo de alterações na legislação que 
dispõe sobre as sociedades de ações e o mercado 
de valores mobiliários. Diversas das alterações pro
postas constituem meras modificações ou aperfei
çoamentos de redação. No entanto, há também mu
danças de grande importância substantiva. 

As alterações mais importantes contidas no 
projeto foram feitas principalmente no art. 136, ca
put, onde se substitui a expressão 'companhia fe
chada' por 'companhia cujas ações não estejam ad
mitidas à negociação em bolsa ou no mercado de 
balcão', possibilitando a elevação do quorum devo
tação para deliberação das matérias descritas, no 
caso de companhias emissoras de valores mobiliá
rios (debêntures, bónus, warrants, etc) que não ne
gociam suas ações na bolsa ou no mercado de bal
cão. Subdividem-se alguns dos incisos atuais da lei, 
modificando sua ordem, de modo a facilitar a remis
são feita no art. 137, que trata das hipóteses em que 
o acionista dissidente tem o direito de retirada. A re
dação proposta para o§ 12 do artigo esclarece que a 
aprovação de deliberações sobre modificação de 
ações preferenciais cabe aos acionistas prejudica
dos. Rxa-se, ainda, o prazo de um ano para a reali
zação da assembléia de ratificação, estabelecendo 
que a competência para a convocação da assem
bléia especial é privativa dos administradores. 

No art. 137, restabelece-se o direito de retirada 
nos casos de fusão, incorporação e participação em 

grupo de sociedades, condicionado a que as ações 
não integrem índices gerais representativos de car
teira de ações admitidos à negociação em bolsa de 
futuros e quando se encontre em circulação no mer
cado menos da metade do total das ações emitidas 
pela empresa. Ao mesmo tempo, evidencia-se a ex
clusão do direito de retirada no caso de cisão clássi
ca (quando o acionista mantém a mesma participa
ção nas sociedades cindidas, caso contrário, terá 
esse direito, conforme prevê o art. 223.) No § 1• do 
mesmo artigo, antecipa-se a data de posse da ação, 
para efeito de reembolso, passando a ser a da pri
meira publicação do edital de convocação da as
sembléia, ou na data de comunicação do fato rele
vante objeto da deliberação, se anterior. 

O intuito dessas modificações é facilitar o an
damento do processo de privatização, impedindo 
que os acionistas minoritários possam exercer o di
reito de retirada, como estabelece a Lei n• 6.404, de 
1976. A prioridade que o Governo confere à questão 
da privatização levou esse projeto à tramitação sem 
a discussão necessária a uma matéria dessa enver
gadura. 

Devido à falta de tempo, na fase de discussão 
do projeto, apresentei uma única emenda, que foi re
jeitada pelo relator. Nessa emenda, propus alteração 
do caput do art. 137, contido no art. 12 do PLC 106, 
de 1996, de forma a introduzir as hipóteses de cisão 
e de dissolução da companhia entre aquelas que 
dão ao acionista dissidente direito de retirar-se da 
empresa mediante reembolso do valor de suas açõ
es. 

A inclusão dos incisos IX e X no caput do art. 
137 visava garantir que o acionista dissidente pu
desse, nos casos de cisão ou dissolução, retirar-se 
da companhia na forma da legislação vigente. 

A inclusão de tais incisos no texto do projeto ti
nha o intuito de garantir que a direção da companhia 
viesse a conseguir padrões de eficiência e compe
tência, de sorte a propiciar a todos os acionistas a 
segurança e a confiança na condução dos negócios. 
A omissão dessas hipóteses, como quer o projeto, 
ao contrário, acaba por prejudicar a maioria dos 
acionistas, excetuados os ligados ao grupo de dire
ção, retirando um direito que lhes confere a lei atual. 

Deve-se reconhecer, entretanto, que a questão 
do direito dé recesso é de grande complexidade, 
não tendo sido discutida adequadamente durante a 
tramitação desta proposição. Essa questão, assim 
como outras relacionadas à regulamentação das so
ciedades por ações e do mercado de valores mobi-



464 -ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

tiários, merece discussão mais profunda, com a pa.-
ticipação de especialistas. 

A atual legislação está em vigor há mais de 
vinte anos. É natural que se faça necessária sua re
visão, em profundidade, para levar em conta as 
transformações ocorridas na economia brasileira e 
nas suas relações com o resto do mundo. Essa revi
são precisaria considerar não apenaS a polêmica 
questão do direito de retirada, mas também outros 
temas, como o direito de fiscalização dos acionistas 
minoritários, o tratamento das ações preferenciais, a 
transparência na prestação de contas. Este último 
aspecto, omitido no projeto em questão, tem sido 
objeto de consideração de especialistas. Ary Oswal
do Mattos Filho, por exemplo, considera importante 
rever a legislação atual no que se refere às regras 
de contabilidade, com o intuito de obrigar as compa
nhias a dar maior transparência a seus balanços e 
demonstrações financeiras. 

Assim, Sr. Presidente, a legislação sobre so
ciedade por ações e o mercado de valores mobiliá
rios é por demais importante para que possa ser ob
jeto de modificações improvisadas. Tendo em vista 
não termos tido tempo para a discussão mais abran
gente que envolvesse todos os segmentos da socie
dade que serão afetados pelo novo ordenamento, 
não nos sentimos em condições de votar favoravel
mente. Daí por que votamos pelo arquivamento do 
projeto. Durante a discussão na Comissão de As
suntos Económicos, o Relator, Senador José Serra, 
disse que considerava importante propor outras al
ternativas inclusive sob o aspecto da exigência de 
maior transparência nas demonstrações financeiras, 
ou seja, dos resultados financeiros contábeis e patri
moniais das sociedades anónimas. Disse S. ExB que 
era sua intenção propor projeto neste sentido. 

Gostaríamos de colaborar, mas, com respeito a 
esta proposição, que, reiteramos, não é a original do 
Deputado José Fortunati, não votaremos favoravel
mente. 

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

Com a palavra o Senador José Serra. 
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!s e Srs. 
Senadores, quero aqui, na qualidade de Relator do 
projeto da lei das Sociedades Anónimas, apresentar 
um resumo das inovações feitas por este projeto. 
Creio que poderia resumi-las em 11 pontos, a res
peito daquilo que vamos votar no dia de hoje. 

12) O projeto estabelece como vantagem das 
ações preferenciais o direito de recebimento de divi-

dendos, no mínimo 100k maior que as ordinárias. 
Portanto, atribui às ações preferenciais uma vanta
gem de rendimentos da ordem de 10%. 

22) Estabelece que o valor do reembolso para 
acionistas dissidentes pode ser estipulado com base 
no valor económico da companhia, caso, natural
mente, o estatuto da companhia assim o possibilite. 

-- -- -32r Os acionistas preferenciais passam a ter 
competência, o que hoje não existe, para convoca
ção da assembléia geral e da assembléia de instala
ção ao cónselho fiscal. 

42) A aprovação de deliberação sobre modifica
ção de ações preferenciais passa a caber aos acio
nistas prejudicados, ou seja, aos preferenciais. 

52) O projeto restabelece o direito de retirada 
nos casos de fusão, incorporação e participação em 
grupos de sociedade. Em sexto, fica eliminado o di
reito de retirada nos casos de cisão clássica, ou 
seja, quando não são atingidos os direitos dos acio
nistas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.)- Há orador na Tribu
na. Peço ao Senador Roberto Requião a gentileza 
de permitir ao Senador José Serra o pronunciamen
to do seu discurso. 

O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, resumia 
os aspectos essenciais da lei que vamos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) - Senador Eduardo Su
plicy, o Senador José Serra está na tnbuna. 

o SR;·JOSÉ·SERRA- Resumi nosso projeto 
em 11 pontos de inovações. O último mencionado 
foi o sexto. 

· O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) - Agora, eu peço aos 
Srs. jornalistas que se encontram no recinto que 
guardem o devido respeito ao orador que está na tri
buna. 

Senador Eduardo Suplicy, peço a V. Ex- que 
não permita ... 

O SR. JOSÉ SERRA - Em sétimo lugar, abor
do que os benefícios e verbas de representação dos 
administradores passam a ser fixados em assem
bléia-geral. Uma oitava inovação é a de que qual
quer membro do conselho fiscal de unia empresa 
pode solicitar informações à auditoria independente, 
sem necessidade de votação. 

Em nono lugar, quando da incorporação, fusão 
ou cisão de companhia aberta, as sociedades su
cessoras devem ser abertas e promover a negocia
ção das ações do mercado secundário em 120 dias 
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e, caso isso não ocorra, o acionista dissidente tem o 
direito de retirada. 

Em décimo lugar, revoga-se a obrigatoriedade 
de oferta pública de compra de ações, com trata
mento igualitário para acionistas controladores e não 
controladores. 

Em décimo primeiro lugar, inclui-se a emisSão 
de debêntures entre as matérias sobre as quais a 
assembléia geral não pode deliberar sem o consenti
mento de diretores ou gerentes. As outras matérias 
são objeto da empresa, prorrogação do prazo de du
ração, aumento ou diminuição de capital e criação 
de partes beneficiárias. Não se poderá deliberar 
nada em tomo disso sem o consentimento de direto
res ou gerentes. 

Acrescento, ainda, Sr. Presidente, que se alte
ra também a lei da Companhia de Valores Mobiliá
rios, sujeitando o conselheiro fiscal à pena de sus
pensão do exercício do cargo, incluindo novas pena
lidades a serem aplicadas pela CVM e aumentando 
o valor das multas. O valor máximo das multas 
atualmente aplicadas pela CVM é de R$3 mil. Esse 
valor máximo passa para R$500 mil, ou até três 
vezes o valor da vantagem económica obtida e 
que gerou a multa aplicada. Define-se o prazo de 
8 anos para prescrição das infrações às normas 
legais. 

Quero dizer que esse projeto realmente fortale
ce o trabalho de fiscalização da Companhia de Valo
res Mobiliários. 

Sr. Presidente, quero referir-me a duas questõ
es. Uma, levantada na Comissão de Assuntos Eco
nómicos, com muita pertinência, pelos Senadores de 
Santa Catarina, Esperidião Amin e Vilson Kleinü
bing, com relação à questão das emissões de de
bêntures, principalmente de empresas estatais. Ha
via a idéia de uma proposta do Senador Amin de in
troduzir a modificaçãó que permitisse esse controle 
já no projeto de lei. Nosso argumento, aceito pelo 
Senador, é de que isso pode ser feito mediante alte
ração de Resoluções de 1989 e de 1996 do Senado 
Federal, o que foi acatado pelos Senadores, e esta
mos trabalhando nessa elaboração. 

Em segundo lugar, o que assinalou o Senador 
Eduardo Suplicy sobre matéria de transparência de 
contabilidade. Manifestamos o nosso acordo, que 
faz parte de um projeto que eu mesmo vou apresen
tar a esta Casa, complementar a esse projeto da Lei 
das Sociedades Anónimas. Optamos por acolher o 
projeto da Câmara, uma vez que não vimos nele fa
lhas de significado e, ao mesmo tempo, vimos mui
tas virtudes. Mas, evidentemente, há muito a ser 

melhorado no mercado de capitais e na própria Lei 
de Sociedades Anónimas. 

Temos um grupo de trabalho realizando estu
dos nesse sentido. Se fôssemos segurar o projeto 
para aguardar esse grupo de trabalho e reabrir o de
bate, passaríamos provavelmente mais uns dois ou 

-três anos.· Daí a nossa opção por esse projeto enxu
to. 

Esses são os pontos, Sr. Presidente, que eu 
gostaria de apresentar aqui aos Srs. Senadores. É 
um projeto dos mais importantes que votamos neste 
ano. Hoje também votamos um projeto de grande 
envergadura, o de cultivares, e agora estamos neste 
que também tem muita relevância para o nosso pro
cesso económico. Por isso, o nosso voto- e é o que 
pedimos aos Srs. Senadores - é favorável ao proje
to, na forma do nosso substitutivo. 

Muito obrigado. 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr .. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Com a palavra o Senador Ney Suassuna, para enca
minhar a votação. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, acompanhamos detalhada
mente esse processo na Comissão de Assuntos 
Económicos, que mostra inclusive a imparcialidade 
com que hoje as forças governistas estão-se com
portando, pois este é um projeto de autoria de um 
Deputado do PT, Deputado José Fortunati. O Sena
dor José Serra o relatou e, com toda a certeza, será 
de muita importância para o nosso sistema económi-
co. 

Por essa razão, p PMDB indica o voto"Sim". 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - A 
Liderança do Bloco encaminha o voto contrário. 
Quero registrar que, ao contrário do que disse o no
bre Senador Ney Suassuna, do projeto original ficou 
o nome. Regimentalmente, o nome é o do projeto do 
Deputado José Fortunati, mas o que foi aprovado foi 
o substitutivo baseado em um projeto do então De
putado Antônio Kandir; não apenas por esse fato va
mos votar contra, mas pelas questões de mérito le-
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vantadas pelo Senador Eduardo Suplicy. Assim sen
do, o Bloco vota contra. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha 
favoravelmente, na fonna do parecer do Senador 
José Serra 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
esse projeto, sem dúvida nenhuma, melhora a lei 
das sociedades anônimas e protege os acionistas 
minoritários. Entendo que o substitutivo realmente 
melhorou o projeto original do Deputado José Fortu
nati. Por conseqüência, a Liderança recomenda aos 
seus Companheiros do PFL o voto favorável ao pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 

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

Aprovado, contra o voto do Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Aritonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex!'. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, declaro apenas a V. Exl' que, não obs
tante ter dado toda atenção ao pronunciamento do 
nobre Senador José Serra e até. pela importância 
que ele assinalou do projeto, abstive-me de votar 
por não admitir que matéria dessa natureza seja de
cidida em regime de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa acolhe a declaração de V. Ex'! e pede que, 
se ocorrer o mesmo fato em outra votação, encami
nhe por escrito a sua declaração de voto. 

Votação em globo das Emendas de nºs 1 a 4 
da Comissão de Assuntos Econômicos. 

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

Aprovadas. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 122, DE 1997 
(Da Comissão Oiretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n2 106, de 1996 (n2 622, de 1995, 
na casa de origem). 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n2 106, de 1996 (nº 
622, de 1995, na Casa de origem), que altera dispo
sitivos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
que dispõe sobre as sociedades por ações e da Lei 
n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe so
bre o mercado de valores mobiliários e cria a Comis
são de Valores Mobiliários. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 O de abril de 
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
C3rlos Patrocínio, Relator- Geraldo Melo - Lucf
dio Portella 

ANEXO AO PARECER Nº 122, DE 1997 

Altera dispositivos da Lei n<> 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre as sociedades por ações, e da Lei 
no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que 
dispõe sobre o mercado de valores mobi
liários e cria a Comissão de Valores Mo
biliários. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os dispositivos da Lei n2 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, abaixo enumerados, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

_ • Art. 16. _ .•.....••...•..•.......•....•••...••....•••..••. 
I - coiwersibilidade em ações preferen

ciais; 
11 -exigência de nacionalidade brasilei

ra do acionista; ou 
III -direito de voto em separado para o 

preenchimento de determinados cargos de 
órgãos administrativos. 

"Art. 17. As preferências ou vantagens 
das ações preferenciais: 

I - consistem, salvo no caso de ações 
com direito a dividendos fixos ou mínimos, 
cumulativos ou não, no direito a dividendos 
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no mínimo dez por cento maiores do que os 
atribuídos às ações ordinárias; 

11 - sem prejuízo do disposto no inciso 
anterior e no que for com ele compatível, po
dem consistir: 

a) em prioridade na distribuição de divi
dendos; 

b) em prioridade no reembolso do capi
tal, com prêmio ou sem ele; 

c) na acumulação das vantagens aci
ma enumeradas. 

'Art. 24 ................................................ . 
IX - o nome do acionista; 
X - o débito do acionista e a época e o 

lugar de seu pagamento, se a ação não esti
ver integralizada; 

XI - a data da emissão do certificado e 
as assinaturas de dois diretores, ou do 
agente emissor de certificados (art. 27). 

• Art. 39. O penhor ou caução de ações 
se constitui pela averbação do respectivo 
instrumento no livro de Registro de Ações 
Nominativas. 

'Art. 40. . ..........................••............••..... 
11 - se escriturai, nos livros da institui

ção financeira, que os anotará no extrato da 
conta de depósito fornecido ao acionista. 

'Art. 42 ................................................ .. 
§ 12 Sempre que houver distribuição 

de dividendos ou bonificação de ações e, 
em qualquer caso, ao menos uma vez por 
ano, a instituição financeira fornecerá à 
companhia a lista dos depositantes de açõ
es recebidas nos termos deste artigo, assim 
como a quantidade de ações de cada um. 

• Art. 43. A instituição financeira autori
zada a funcionar como agente emissor de 
certificados (art. 27) pode emitir título repre
sentativo das ações que receber em depósi
to, do qual constarão: 

§ 32 Os certificados de depósito de 
ações serão nominativos, podem.lo ser man
tidos sob o sistema escriturai. 

~Ar!. 45. 

§ 1 º O estatuto pode estabelecer nor
mas para a determinação do valor de reem
bolso, que, entretanto, somente poderá ser 
inferior ao valor de patrimônio líquido cons
tante do último balanço aprovado pela as
sembléia-geral, observado o disposto no § 
22, se estipulado com base no valor econô
mico da companhia, a ser apurado em ava-

- · -liação (§§ 32 e 42). 

§ 2º ...................................................... . 
§ 3º Se o estatuto determinar a avalia

ção da ação para efeito de reembolso, o va
lor será o determinado por três peritos ou 
empresa E" ~pecializada, mediante laudo que 
satisfaça os requisitos do § 12 do art. 82 e 
com a responsabilidade prevista no § 62 do 
mesmo artigo. 

§ 4º Os peritos ou empresa especiali
zada serão indicados em lista sêxtupla ou 
tríplice, respectivamente, pelo Conselho de 
Administração ou, se não houver, pela dire
toria, e escolhidos pela Assembléia-geral em 
deliberação tomada por maioria absoluta de 
votos, não se computando os votos em 
branco, cabendo a cada ação, inde
pendentemente de sua espécie ou c1asse, o 
direito a um voto. 

§ 5º O valor de reembolso poderá ser 
pago à conta de lucros ou reservam exceto 
a legal, e ness~ C;lSO as ações reembolsa
das ficarão em tesouraria .... 

§ 6º Se, no prazo de cento e vinte dias, 
a contar da publicação da ata da assem
bléia, não forem substituídos os acionistas 
cujas ações tenham sido reembolsados à 
conta do capital social, este considerar-se-á 
reduzido no montante correspondente, cum
prindo aos órgãos da administração convo
car a assembféia-geral, dentro de cinco 
dias, para tomar conhecimento daquela re
dução. 

§ 7'2 Se ·sobreviver a falência da sacie 
dade, os acionistas dissidentes, credores 
pelo reembolso de suas ações, serão classi
ficados como quirografários em quadro se
parado, e os rateios que lhes couberem se
rão imputados no pagamento dos créditos 
constituídos anteriormente à data da publi
cação da ata da Assembléia As quantias 
assim atribuídas aos créditos mais antigos 
não se deduzirão dos créditos dos ex-acio
nistas, que subsistirão integralmente para 

467 
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serem satisfeitos pelos bens da massa, de
pois de pagos os primeiros. 

§ 82 Se, quando ocorrer a falência, já 
se houver efetuado, à conta do capital so
cial, o reembolso dos ex-acionistas, estes 
não tiverem sido substituídos, e a massa 
não bastar para o pagamento dos créditos 
mais antigos, caberá ação revocatória para 
restituição do reembolso pago com redução 
do capital social, até a concorrência do que 
remanescer dessa parte do passivo. A resti
tuição será havida, na mesma proporção, de 
todos os acionistas cujas ações tenham sido 
reembolsadas. • 

'Ar!. 49 ................................................ . 
VIl -o nome do beneficiário; 
VIII - a data da emissão do certificado 

e as assinaturas de dois diretores." 
'Ar!. 50. As partes beneficiárias serão 

nominativas e a elas se aplica, no que cou
ber, o disposto nas seções V a VIl do Capí
tulo III. 

§ 12 As partes beneficiárias serão re
gistradas em livros próprios, mantidos pela 
companhia. 

'Art. 63. As debêntures serão nominati
vas, aplicando-se, no que couber, o disposto 
nas seções V a VIl do Capítulo III. 

Parágrafo único. As debêntures podem 
ser objeto de depósito com emissão de certi
ficado, nos termos do art. 43'. 

'Art. 64. . .................................•............. 
X- o nome do debenturista; 
XI - o nome do agente fiduciário dos 

debenturistas, se houver; 
XII - a data da emissão do certificado 

e a assinatura de dois diretores da compa
nhia; 

XIII -a autenticação do agente fiduciá· 
rio, se for o caso. • 

'SEÇÃO VIII 
Cédula de debêntures 

Art. 72, As instituições financeiras au
torizadas pelo Banco Central do Brasil a efe
tuar esse tipo de operação poderão emitir 
cédulas lastreadas em debêntures, com ga
rantia própria, que conferirão a seus titulares 
direito de crédito contra o emitente, pelo va
lor nominal e os juros nela estipulados. 

§ 12 A cédula será nominativa, escritu
rai ou não. 

§ 2º ••••.•••••••..••••...••..•.•..•.••••.•••••••..•••.•.•.• 
c) a denominação Cédula de Debêntures; 

g) a identificação das debêntures-las
tro, do seu valor e da garantia constituída; 

j) o nome do titular. • 
'Art. 78. Os bônus de subscrição terão 

a forma nominativa. 

'Art. 79 ............................................... .. 
--·vr .:..·o nome do titUlar. 

VIl - a data da emissão do certificado 
e as assinaturas de dois diretores. • 

'Art. 100 .............................................. . 
I - o livro de Registro de Ações Nomina

tivas, para inscrição, anotação ou averbação: 

c) das conversões de ações, de uma 
em outra espécie ou classe; 

IV - o livro de Atas das Assembléias 
Gerais; 

V - o livro de Presença dos Acionistas; 
VI - os livros de Atas das Reuniões do 

Conselho de Administração, se houver, e de 
Atas das Reuniões de Diretoria; 

VIl - o livro de Atas e Pareceres do 
Conselho Fiscal. 

§ 12 A qualquer pessoa, desde que se 
destinem a defesa de direitos e esclareci
mento de sitUações de interesse pessoal ou 
dos acionistas ou mercado de valores mobi
liários, serão dadas certidões dos assenta
mentos constantes dos livros mencionados 
nos incisos I a III, e por elas a companhia po
derá cobrar o custo do serviço, cabendo, inde
ferimento do pedido por parte da companhia, re
curso à Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 22 Nas companhias abertas, os livros 
referidos nos incisos I a III do caput, deste 
artigo poderão ser substitUídos, observadas 
as normas expedidas pela Comissão de Va
lores Mobiliários, por registres mecanizados 
ou eletrônicos. • 

'Art. 101. O agente emissor de certifi
cados (art. 27) poderá substituir os livros re
feridos nos inCisos I a III do art. 1 00 pela sua 
esCrituração -é mãriteÇmecliãnte sistemas 
adequados, aprovados pela Comissão de 
Valores Mobiliários, os registres de proprie
dade das ações, partes beneficiárias, de-
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bêntures e bônus de subscrição, devendo 
uma vez por ano preparar lista dos seus titu
lares, com o número dos títulos de cada um, 
a qual será encadernada, autenticada no re
gistro do comércio e arquivada na compa
nhia. 

............................................................................ 
'Art. 104. A companhia é responsável 

pelos prejuízos que causar aos interessados 
por vícios ou irregularidades verificadas nos 
livros de que tratam os incisos I a III do art. 
100. 

.................................................................. 
'Art. 117 ............................................. .. 

§ 1Q ······················----···--····-···-····--·-·-·-·-·· 
h) subscrever ações, para os fins do 

disposto no art. 170, com a realização em 
bens estranhos ao objeto social da compa
nhia.' 

............................................................................... 
'Art. 123. ······--····--·-······--···-·······--·········· 
Parágrafo único. --·····-·--······-·-·-········-···· 
c) por acionistas que representem cin-

co por cento, no mínimo, do capital social, 
quando os administradores não atenderem, 
no prazo de oito dias, a pedido de convoca
ção que apresentarem, devidamente funda
mentado, com indicação das matérias a se
rem tratadas; 

d) por acionistas que representem cin
co por cento, no mínimo, do capital votante, 
ou cinco por cento, no mínimo, dos acionis
tas sem direito a voto, quando os adminis
tradores não atenderem, no prazo de oito 
dias, a pedido de convocação de assem
bléia para instalação do conselho fiscal. • 

'Art. 126 ............................................... . 
11 - os titulares de ações escriturais ou 

em custódia nos termos do art. 41, além do 
documento de identidade, exibirão, ou depo
sitarão na companhia, se o estatuto o exigir, 
comprovante expedido pela instituição finan
ceira depositária. 

§"2;·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
c) ser dirigido a todos os titulares de

ações cujos endereços constem da compa
nhia. 

§ 3Q É facultado a qualquer acionista, 
detentor de ações, com ou sem voto, que 
represente meio por cento, no mínimo, do 
capital social, solicitar relação de endereços 

dos acionistas, para os fins previstos no § 
12 , e>~eº~ido~ sempre o~ requisitos do pa-
rágrafo anterior. - -- · - . 

~Art:·1as:·Ff·~~;~~âri~-~-~~~~~Çã~·de 
acionistas que representem metade, no mí
nimo, das ações com direito a voto, se maior 
Quorum não for exigido pelo estatuto da 
companhia cujas ações não estejam admiti
das à negociação em bolsa ou no mercado 
de balcão, para deliberação sobre: 

I - criação de ações preferenciais ou 
aumento de classes existentes, sem guardar 
proporção com as demais espécies e clas
ses, salvo se já previstos ou autorizados 
pelo estatuto; 

11 - alteração nas preferências, vantagens 
e condições de resgate ou amortização de uma 
ou mais classe de ações preferenciais, ou cria
ção de nova classe mais favorecida; 

III - redução do dividendo obrigatório; 
IV - fusão da companhia, ou sua incor

poração em outra; 
V - participação em grupo de socieda

de (art. 265); 
VI - mudança do objeto da companhia; 
VIl - cessação do estado de liquidação 

da companhia; 
VIII - criação de partes beneficiárias; 
IX - cisão da companhia; 
X- dissolução da companhia. 
§ 1 Q Nos casos dos incisos I e 11, a efi

cácia da deliberação depende de prévia 
aprovação ou da ratificação, em prazo im
prorrogável de um ano, por tfullares de mais 
da metade de cada classe de ações prefe
renciais prejudicadas, reunidos em assefT'· 

bléia especial convocada pelos administrado
res e instalada com as formalidades desta Lei. 

§ 4º Deverá constar da ata da assem
bléia-geral que deliberar sobre as matérias 
dos incisos I e 11, se não houver prévia apro
vação, que a deliberação só terá eficácia 
após a sua ratificação pela assembléia es
pecial prevista no§ 12.' 

'Art. 137. A aprovação das matérias 
previstas nos incisos I a VI do art. 136 dá ao 
acionista dissidente direito de retirar-se da 
companhia, mediante reembolso do valor 
das suas ações (art. 45), observadas as se
guintes normas: 
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I - nos casos das incisas I e 11 da art. 
136, somente terá direita de retirada a titular 
de ações de espécie ou classe prejudicadas; 

11- nos casos das incisos IV e V, so
mente terá direito de retirada o titular de 
ações: 

a) que não integrem índices gerais rep
resentativas de carteira de ações admitidos 
à negociações à negociação em bolsas de 
futuros; e 

b) de companhias abertas das quais se 
encontram em circulação no mercado me
nos da metade do total das ações por ela 
emitidas, entendendo-se par ações em cir
culação no mercado todas as ações da com
panhia menos as de propriedade do acionis
ta controlador; 

fll - o reembolsa da ação deve ser re
clamado à companhia no prazo de trinta 
dias contados da publicação da ata da as
sembléia-geral; 

IV - o prazo para o dissidente de as
sembléia especial (art. 136, § 1 2 ) será conta
do da pubiicação da respectiva ata; 

V - o pagamento do reembolso so
mente poderá ser exigido após a observân
cia do disposto no § 32 e, se for o caso, da 
ratificação da deliberação pela assembléia
geral. 

§ 12 O acionista dissidente de delibera
ção da assembléia, inclusive o titular de açõ
es preferenciais sem direito de voto, poderá 
exercer o direito de reembolso das ações de 
que, comprovadamente, era titular na data 
da primeira publicação do edital de convoca
ção da assembléia, ou na data da comunica
ção do fato relevante objeto da deliberação, 
se anterior. 

§ 29 O direito de reembolso poderá ser 
exercido no prazo previsto no inciso III do 
caput deste artigo, ainda que o titular das 
ações tenha-se obstado de votar contra a 
deliberação ou não tenha comparecido à 
reunião. 

§ 3" Nos dez dias subseqüentes ao tér
mino do prazo de que trata o inciso III do ca
put deste artigo, contado da publicação da 
ata da assembléia-geral ou da assembléia 
especial que ratificar a deliberação, é facul
tado aos órgãos da administração convocar 
a assembléia-geral para reconsiderar ou ra
tificar a deliberação, se entenderem que o 

pagamento do preço do reembolso das açõ
es aos acionistas dissidentes que exerceram 
o direito de retirada para em risco a estabili
dade financeira da empresa. 

§ 42 Decairá do direito de retirada o 
acionista que não a exercer no prazo fixa
do." 

"Art. 152. A assembléia-geral fixará o 
montante global ou individual da remunera
ção dos administradores, inclusive benefí
cios de qualquer natureza e verbas de rep
resentação, tendo em conta suas responsa
bilidades, o tempo dedicado às suas funçõ
es, sua competência e reputação profissio
nal e o valor dos seus serviços no mercado. . 

"Art. 162 .............................................. . 
§ 3" A. remuneração dos membros do 

conselho fiscal, além do reembolso, obriga
tório, das depesas de locomoção e estada 
necessárias ao desempenho da função, 
será fixada pela assembléia-geral que os 
eleger, e não poderá ser inferior, para cada 
membro em exercício, a dez por cento da 
que, em média, for atribuída a cada diretor, 
não computados benefícios, verbas de rep
resentação e participação nos lucros." 

"Art 163 ............................................... . 
§ 4<! Se a companhia tiver auditores in

dependentes, o conselho fiscal. a pedido de 
qualquer de seus membros, poderá solicitar
lhes esclarecimentos ou infrações, e a apu
ração de fatos específicos. 

§ a• O conselho fiscal poderá, para 
apurar fato cujo esclarecimento seja neces
sário ao desempenho de suas funções, for
mular, com justificativa, questões a serem 
respondidas por perito e solicitar à diretoria 
que indique, para esse fim, no prazo máxi
mo de trinta dias, três peritos, que podem 
ser pessoas físicas ou jurídicas, de notório 
conhecimento na área em questão, entre os 
quais o conselho fiscal escolherá um, cujos 
honorários serão pagos pela companhia." 

"Art. 170 ••..............•.........•.•.•......•......... 

§ 1" O preço de emissão deverá ser fi
xado, sem diluição injustificada da participa
ção dos antigos acionistas, ainda que te
nham direito de preferência para subscrevê
las, tendo em vista, alternativa ou conjunta
mente: 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 471 

, - ... ..,._,.,pectiva de rentabilidade da 
companhia; 

11 - o valor do património líquido da 
ação; 

III -a cotação de suas ações en:t Bolsa 
de Valores ou no mercado de balcãõ organi
zado, admitido ágio ou deságio em função 
das condições do mercado. 

§ 72 A proposta de aumento do capital 
deverá esclarecer qual o critério adotado, 
nos termos do § 12 deste artigo, justificando 
pormenorizadamente os aspectos económi· 
cos que determinaram a sua escolha. • 

'Art. 176 .............................................. .. 
§ 62 A companhia fechada, com patri· 

mônio líquido, na data do balanço, não su
perior a R$1.000.000,00 (um milhão de 
reais) não será obrigada à elaboração e pu· 
blicação da demonstração das origens e 
aplicações de recursos. • 

'Art. 206 ............................................... . 
1- ........................................................ . 
c) por deliberação da assembléia-geral 

(art. 138, X); 

Art. 223 ..•.••••••.•••....•.....••.......•..••••••..••.... 
§ 32 Se a incorporação, fusão ou cisão 

envolverem companhia aberta, as socieda· 
des que a sucederem serão também aber
tas, devendo obter o respectivo registro e, 
se for o caso, promover a admissão de ne
gociação das novas ações no mercado se
cundário, no prazo máximo de cento e vinte 
dias, contados da data da assembléia-geral 
que aprovou a operação, observando as 
normas pertinentes baixadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários. 

§ 42 O descumprimento do previsto no 
parágrafo anterior dará ao acionista direito de 
retirar-se da companhia, mediante reembolso 
do valor das suas ações (art. 45), nos trinta dias 
seguintes ao término do prazo nele referido, ob
servado o disposto nos§§ 12 e 42 do art. 137.' 

'Art. 229. . ........................................... .. 
§ S2 As ações integralizadas com par· 

celas de património da companhia cindida 
serão atribuídas a seus titulares, em substi· 
tuição às extintas, na proporção das que 
possuíam; a atribuição em proporção dife
rente requer aprovação de todos os titulares, 
inclusive das ações sem direito a voto. • 

'Art. 230. Nos casos de incorporação 
ou fusão, o prazo para exercício do direito 
de retirada, previsto no art. 137, inciso 11, 
será contado a partir da publicação da ata 
que aprovar o protocolo ou justificação, mas 
o pagamento do preço de reembolso so
mi:mte será devido se a operação vier a efe
tivar-se.' 

'Art. 250 .........................•...................... 
§ 12 A participação dos acionistas não 

controladores no património líquido e no lu· 
cro do exercício será destacada, respectiva· 
mente, no balanço patrimonial e na demons· 
tração do resultado do exercício. 

'Art. 252 .•......••...•....•..•••••••....•••...•••...•... 
§ 12 A assembléia-geral da companhia 

incorporadora, se aprovar a operação, deve
rá autorizar o aumento do capital, a ser reali
zado com as ações a serem incorporadas e 
nomear os peritos que as avaliarão; os acio
nistas não terão direito de preferência para 
subscrever o aumento de capital, mas os 
dissidentes poderão retirar-se da compa
nhia, observado o disposto no art. 137, 11, 
mediante o reembolso do valor de suas açõ
es, nos termos do art. 230. 

§ 22 A assembléia-geral da companhia 
cujas ações houverem de ser incorporadas 
somente poderá aprovar a operação pelo 
voto de metade, no mínimo, das ações com 
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a di· 
retoria a subscrever o aumento do capital da 
incorporadora, por conta dos seus acionis
tas; os dissidentes da deliberação terão di
reito de retirar-se da companhia, observado 
o disposto no art. 137, 11, mediante o reem
bolso do valor de suas ações nos termos do 
art. 230. 

'Art. 255. A alienação do controle de 
companhia aberta que dependa de autoriza· 
ção do governo para funcionar está sujeita à 
prévia autorização do órgão competente 
para aprovar a alteração do seu estatuto.' 

'Art. 256 ............................................... . 
11 - ....................................................... . 
a) cotação média das ações em bolsa 

ou no mercado de balcão organizado, du· 
rante os noventa dias anteriores à data da 
contratação; 
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§ 1° A proposta ou contrato de compra, 
acompanhada de laudo de avaliação, obser
vado o disposto no art. s•, §§ 1° e 6•, será 
submetido à prévia autorização da assem
bléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena 
de responsabilidade dos administradores, 
instruído com todos os elementos necessá
rios à deliberação. 

§ 22 Se o preço da aquisição ultrapas
sar uma vez e meia o maior dos três valores 
de que trata o inciso 11 do caput, o acionista 
dissidente da deliberação da assembléia 
que a aprovar terá o direito de retirar-se da 
companhia mediante reembolso do valor de 
suas ações, nos termos do art. 137, obser

. vado o disposto em seu inciso 11. • 
"Art. 264. Na incorporação, pela con

troladora, de companhia controlada, a justifi
cação, apresentada à assembléia-geral da 
controlada, deverá conter, além das informa
ções previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo 
das relações de substituição das ações dos 
acionistas não controladores da controlada 
com base no valor do patrimônio líquido das 
ações da controladora e da controlada, ava
liados os dois patrimõnios segundo os mes
mos critérios e na mesma data, a preços de 
mercado. 

§ 30 Se as relações de substituição das 
ações dos acionistas não controladores, pre
vistas no protocolo da incorporação, forem 
menos vantajosas que as resultantes da 
comparação prevista neste artigo, os acio
nistas dissidentes da deliberação da assem
bléia-geral da controlada que aprovar a ope
ração, observado o disposto nos arts. 137, 
11, e 230, poderão optar entre o valor de 
reembolso fixado nos termos do art. 45 e o 
valor do patrimõnio líquido a preços de mer
cado. 

• Art. 270. A convenção de grupo deve 
ser aprovada com observância das normas 
para alteração do contrato social ou do esta
tuto (art. 136, V}. 

"Art. 283. A assembléia-geral não 
pode, sem o consentimento dos diretores ou 
gerentes, mudar o objeto essencial da socie
dade, prorrogar-lhe o prazo de duração, au
mentar ou diminuir o capital social, emitir de-

bêntures ou criar partes benefiCiárias nem 
aprovar a participação em grupo de socieda
de." 

• Art. 289. As publicações ordenadas 
pela presente lei serão feitas no órgão oficial 
da União ou do Estado ou do Distrito Fede

. rá[ conforme o-lugar em-que-esteja sitÚada 
a sede da companhia, e em outro jornal de 
grande circulação editado na localidade em 
que está situada a sede da companhia. 

§ 12 A Comissão de Valores Mobiliá
rios poderá determinar que as publicações 

·ordenadas por esta lei sejam feitas, tam
bém, em jornal de grande circulação nas lo
calidades em que os valores mobiliários da 
companhia sejam negociados em bolsa ou em 
mercado de balcão, ou disseminadas por al
gum outro meio que assegure sua ampla di
vulgação e imediato acesso às informações. 

§ &' As publicações do balanço e da 
demonstração de lucros e perdas poderão 
ser feitas adotando-se como expressão mo
netária o milhar de reais." 

"Art. 294. A companhia fechada que ti
ver menos de vinte acionistas poderá: 

Art. 22 Os arts. 92, 11, 15, 17, 21 e 22 da Lei n2 

6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 92 .................................................. . 
V- apurar, mediante inquérito adminis

trativo, atos ilegais e práticos não eqüitativas 
de administradores, membros do conselho 
fiscal e acionistas de companhias abertas, 
dos intermediários e dos demais participan
tes do mercado; 

"Art.11 ................................................. . 
III - suspensão do exercício do cargo 

de administrador oui:le conselheiro fiscàl de 
companhia aberta, de entidade do sistema 
de distribuição ou de outras entidades que 
dependam de autorização ou registro na Co
missão de Valores Mobiliários; 

IV - inabilitação temporária, até o má
ximo de vinte anos, para o exercício dos car
gos referidos no inCiso anterior; 

VI - cassação de autorização ou regis
tro, para o exercício das atividades de que 
trata esta lei; 
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VIl - proibição temporária, até o máxi
mo de vinte anos, de praticar determinadas 
atividades ou operações, para os integran
tes do sistema de distribuição ou de outras 
entidades que dependam de autorização ou 
registro na Comissão de Valores Mobiliários; 

VIII - proibição temporária, até o máxi
mo de dez anos de atuar, direta ou indireta
mente, em uma ou mais modalidades de 
operação no mercado de valores mobiliá
rios. 

§ 12 ······································-·············· .. 
1- R$500.000,00(quinhentos mil reais); 
11 - cinqüenta por cento do valor da 

emissão ou operação irregular; ou 
III - três vezes o montante da vanta· 

gem econômica obtida ou da perda evitada 
em decorrência do ilícito. 

§ 22 Nos casos de reincidência serão 
aplicadas, alternativamente, multa nos ter· 
mos do parágrafo anterior, até o triplo dos 
valores fixados, ou penalidades prevista nos 
incisos III a VIII do caput deste artigo. 

§ 32 Ressalvado o disposto no pará
grafo anterior, as penalidades previstas nos 
incisos III a VIII do caput deste artigo so
mente serão aplicadas nos casos de infra
ção grave, assim definidas em normas da 
Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 42 As penalidades somente serão im
postas com observância do procedimento 
previsto no § 2º do art. 92 desta Lei, caben
do recurso para o Conselho de Recursos do 
Sistema Rnanceiro Nacional. 

§ 52 A Comissão de Valores Mobiliá
rios poderá suspender, em qualquer fase, o 
procedimento administrativo, se o indiciado 
ou acusado assinar termo de compromisso, 
obrigando-se a: 

I - cessar a prática de atividades ou 
atos considerados ilícitos pela Comissão de 
Valores Mobiliários; e 

11 - corrigir as irregularidades aponta
das, inclusive indenizando os prejuízos. 

§ 6º O compromisso a que se refere o 
parágrafo anterior não importará confissão 
quanto à matéria de fato, nem reconheci
mento de ilicitude da conduta analisada. 

§ 79- O termo de compromisso deverá 
ser publicado no Diário Oficial da União, 
discriminando o prazo para cumprimento 
das obrigações eventualmente assumidas, e 

o seu inadimplemento caracterizará crime 
de desobediência, previsto no art. 330 do 
Código Penal. 

§ 82 Não cumpridas as obrigações no 
prazo, a Comissão de Valores Mobiliários 
dará continuidade ao procedimento adminis
trativo -anteriormente -suspenso,-para a-apli
cação das penalidades cabíveis. 

§ 92 Serão considerados, na aplicação 
de penalidades previstas na lei, o arrependi
mento eficaz e o arrependimento posterior 
ou a circunstância de qualquer pessoa, es
pontaneamente, confessar ilícito ou prestar 
informações relativas à sua materialidade. 

§ 1 O. A Comissão de Valores Mobiliá
rios regulamentará a aplicação do disposto 
nos §§ 5º a 92 deste artigo aos procedimen
tos conduzidos pelas Bolsas de Valores e 
entidades do mercado de balcão organiza
do. 

§ 11. A multa cominada pela inexecu
ção de ordem da Comissão de Valores Mo
biliários, nos tennos do inciso 11 do caput do 
art. 9º e do inciso IV de seu§ 12, não exce
derá a R$5.000,00(cinco mil reais) por dia 
de atraso no seu cumprimento e sua aplica
ção independe do inquérito administrativo 
previsto no inciso V do caput do mesmo ar
tigo. 

§ 122. Da decisão que aplicar a multa 
prevista no parágrafo anterior caberá recur
so voluntário, no prazo de dez dias, ao Cole
giada da Comissão de Valores Mobiliários, 
sem efeito suspensivo." 

'Art. 15. • ...•....••..••..••.•.••.....•.•....•...•••..••. 
V - entidades de mercado de balcão 

organizado. • 
'Art. 17. As Bolsas de Valores e as en

tidades de mercado de balcão organizado 
terão autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, operando sob a supervisão ia 
Comissão de Valores Mobiliários. 

Parágrafo único. Às Bolsas de Valores 
e às entidades de mercado de balcão orga
nizado incumbe, como órgãos auxiliares da 
Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar 
os respectivos membros e as operações ne
las realizadas." 

'Art. 21. ·---······--·--··············------------....... . 
11 - o registro para negociação no mer

cado de balcão, organizado ou não. 

473 
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§ 22 O registro do art. 19 importa regis
tro para o mercado de balcão, mas não para 
a bolsa ou entidade de mercado de balcão 
organizado. 

§ 32 São atividades do mercado de bal
cão não organizado as realizadas com a 
participação das empresas ou profissionais 
indicados no art. 15, incisos I, 11 e III, ou nos 
seus estabelecimentos, excluídas as opera
ções efetuadas em bolsas ou em sistemas 
administrados por entidades de balcão orga
nizado. 

§ 42 Cada Bolsa de Valores ou entida· 
de de mercado de balcão organizado poderá 
estabelecer requisitos próprios para que os 
valores sejam admitidos à negociação no 
seu recinto ou sistema, mediante prévia 
aprovação da Comissão de Valores Mobiliá-
rios. 

§ 5º O mercado de balcão organizado 
será administrado por entidades cujo funcio
namento dependerá de autorização da Co
missão de Valores Mobiliários, que expedirá 
normas gerais sobre: 

I - condições de constituição e extin
ção, forma jurfdica, órgãos de administração 
e seu preenchimento; 

11 - exercício do poder disciplinar pelas 
entidades, sobre os seus participantes ou 
membros, imposição de penas e casos de 
exclusão; 

III - requisitos ou condições de admis
são quanto à idoneidade, capacidade finan
ceira e habilitação técnica dos administrado
res e representantes das sociedades partici
pantes ou membros; 

IV - administração das entidades, 
emolumentos, comissões e quaisquer outros 
custos cobrados pelas entidades ou seus 
participantes ou membros, quando for o 
caso. 

§ 6º ...................................................... . 
III - casos em que os valores mobiliá

rios poderão ser negociados simultanea
mente nos mercados de bolsa e de balcão, 
organizado ou não. • 

• Art. 22. . ...................•.....•.••...••.•...•.•....• 
Parágrafo único ..•................................. 

VIl - a realização, pelas companhias 
abertas com ações admitidas à negocia
ção em bolsa ou no mercado de balcão or
ganizado, de reuniões anuais com seus 

acTclnistas·e-ãgentes do mercado de valores 
mobiliários, no local de maior negociação 
dos títulos da companhia no ano anterior, 
para a divulgação de informações quanto à 
respectiva situação económico-financeira, 
projeções de resultados e respostas aos es
clarecimentos que lhes forem solicitados; 

VIII - as demais matérias previstas em 
lei." 

Art. 3º Rca incluído na Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, o seguinteart. 33, renumerando· _ 
se os-demais: -- -- - - - --- -- -

• Art. 33. Prescrevem em oito anos as 
infrações das normas legais cujo cumpri
mento incumba à Comissão de Valores 
Mobiliários fiscalizar, oconridas no merca
do de valores mobiliários, no âmbito de 
sua competência, contado esse prazo da 
prática do ilícito ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que 
tiver cessado. 

§ 1º Aplica-se a prescrição a todo in
quérito paralisado por mais de quatro anos, 
pendente de despacho ou julgamento, de
vendo ser arquivado de ofício ou a requeri
mento da parte interessada, sem prejuízo de 
serem apuradas as responsabilidades pela 
paralisação, se for o caso. 

§ 2º A prescrição interrompe-se: 
I -pela notificação do indiciado; 

----- - -n =--por qualquer ato ineq-uíV<X:oqué- --
importe apuração da irregularidade; 

III - pela decisão condenatória recorrí
vel, de qualquer órgão julgador da Comissão 
de Valores Mobiliários; 

IV - pela assinatura do termo de com
promisso, como previsto no § 5º do art. 11 
desta lei. 

§ 32 Não correrá a prescrição quando o 
indiciado ou acusado encontrar-se em lugar 
incerto ou não sabido. 

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, 
o processo correrá contra os demais acusa
dos, desmembrando-se o mesmo em rela
ção ao acusado revel." 

Art. 4º Para os inquéritos administrativos pen
denb~s-ou tatos-jiÇocomdOs, os prazos-de presenção 
previstos no art 33 da Lei nº 6.385, de 7 de dezem
bro de 1976, começarão a fluir a partir da data de vi
gência desta lei. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor trinta dias após a 
sua pu~lícação~ !iPii~ndo_:~. ~od<lvi~·21'Tle<l!.atamen-
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te, a partir desta data, às companhias que vierem a 
se constituir. 

Art. 62 revogam-se a Lei n2 7.958, de 20 de de
zembro de 1989, o art. 254 e os§§ 12 e 22 do art. 
255 da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 
as demais disposições em contrário. 

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. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.) 

- A Presidência, nos termos do art. 175, e, do Regi
mento, em atendimento à solicitação de vários Srs. 
Senadores, retira da pauta da sessão de hoje os 
itens nº 4 a 9, determinando a sua inclusão na Or
dem do Dia, impreterivelmente, na sessão da próxi
ma quarta-feira, 16 de abril. 

São os seguintes os itens retirados: 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1995 

os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Fer
reira, Jefferson Péres, Epitacio Cafeteira, Antonio 
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e com votos em 
separado, dos Senadores Lúcio Alcântara e José 
Eduardo Outra. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexarne) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA 

. À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1995 

(Tramitando em coojunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 1, 11, 20 e 65, de 

1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 4, de 1995, de autoria do 
Senador Ney Suassuna e outros senhores Senado
res, que acrescenta parágrafo ao art. 62 da Consti
tuição Federal, tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, da Comissão Espe

cial, criada para examinar as matérias; Relator: Se
nador Josaphat Marinho, concluindo pela apresenta
ção da Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção nº 11, 20 e 65, de 1995, que tramitam em con
junto, e da Emenda nº 1-Pien, da Comissão Espe-

(Tramitando em conjunto com as Propostas cial; e pela aprovação da Proposta de. Emenda. à 
deEmendaàConstituiçãon2s4, 11,20e65,de Constituição n2 1, de 1995, nos-termos da Emenda 

1995, e 7, de 1997) nº 2-GCJ (substitutiva) que oferece, vencidos os Se-
Votação, em primeiro turno, da Proposta de nadares Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, 

Emenda à Constituição nº 1, de 1995, de autoria do Jefferson Péres, Epitacio Cafeteira, Antonio Carlos 
Senador Esperidião Amin e outros senhores Sena- Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os Se-
dores, que dá nova redação ao art. 52 da Constitui- nadares Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra. 
ção Federal, tendo (Dependendo de parecer da Comissão de 

Pareceres Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 

- proferido em Plenário, da Comissão Especial - 6 -
criada para examinar as matérias; Relator: Senador PROPOSTA DE EMENDA 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da À CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 1995 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

_ sob nº 66, de 1997, da Comissão de Consti- (Tramitando em conjunto com as Propostas 
tuição, Justiça e Crdadania (sobre a Emenda nº 1_ de Emenda à Constituição nºs 1, 4, 20 e 65, de 
Plen, da Comissão Especial); Relator: Senador José 1995, e 7, de 1997) 
Fogaç favorável à Proposta de Emenda à Consti- Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
tuição r.0 1, de 1995, nos termos da Emenda n2 2- Emenda à Constituição nº 11, de 1995, de autoria do 
CCJ (substitutiva) que oferece, pela prejudicialidade Senador EpitacioCafeteirã e ol.ltros senhores Sena-
das Propostas de Emenda à Constituição nº 4, 11, dores, que dá nova redação ao parágrafo único do 
20 e 65, de 1995, oue tramitam em conjunto, e da art. 62 da COnStituição Federal, tendo 
Emenda nº 1-Pien. da Comissão Espec-iat, v9ncidOS___ Pareceres- ------~---------- ------
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- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 
criada para examinar as matérias; Relator. Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejuaiéialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n• 4, 20 e 65, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial; e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 1 , de 1995, nos termos da Emenda n2 2-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitacio Cafeteira, Antonio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores lú
cio Alcântara e José Eduardo Outra. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N2 20, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição n% 1 , 4, 11 e 65, de 

1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2·20, de 1995, de autoria do 
Senador Roberto Requião e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao art. 62 da Constitui
ção Federal, tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

criada para examinar as matérias; Relator. Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 4, 11 e 65, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial, e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 1, de 1995, nos termos da Emenda n22-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitacio Cafeteira, Antonio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores lú
cio Alcântara e José Eduardo Outra. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexame) 

-a
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N• 65, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição n• 1, 4, 11 e 20 

de 1995, e 7, de 1997) 

Vofação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 65, de 1995, de iniciativa 
do Senador Nabor Júnior e outros senhores Senado
res, que altera dispositivos da Constituição Federal, 
tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

criada para examinar as matérias; Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n21-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n° 4, 11 e 20, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial; e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 1, de 1995, nos termos da Emenda n2 2-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Femeira, Jefferson 
Péres, Epitacio Cafeteira, Antonio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores lú
cio Alcântara e José Eduardo Outra. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- reexame). 

-9-
PROPOST A DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N2 7, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição 

n% 1, 4,11, 20 e65, de 1995) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 7, de 1997, de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores, 
que institui os Atos Normativos Transitórios em 
substituição às Medidas Provisórias. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania). 

O SR. PRESIDr:NTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 10 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 64, DE 1995 

Quinto e .iltimc dia de discussão, em 
primeiro turno. da Proposta de Emenda à 
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Constituição n2 64, de 1995, de iniciativa do 
Senador Osrnar Dias e outros senhores Se
nadores, que dá nova redação ao inciso 
XXIX do art. 72 e revoga o art. 233 da Cons
tituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n2 542, de 
1996, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
vencidos os Senadores José Eduardo Outra, 
Pedro Simon e Antonio Carlos Valadares. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, a matéria constou da Ordem do Dia durante cin
co dias úteis, em fase de discussão, sendo hoje o úl
timo dia. Esclarece ainda que o prazo para apresen
tação de emendas, assinadas por um terço, no míni
mo, dos Srs. Senadores, encerra-se hoje. 

Transcorre, assim o último e quinto dia da dis
cussão. 

Em discussão a proposta. (Pausa.) 
O Sr. Osmar Dias • Sr. Presidente, peço a pa

lavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Tem V. Exª a palavra. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encami

nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, fui informado de que 
há uma emenda do Senador José Eduardo Outra e 
que, portanto, esta matéria voltaria à Comissão para 
ser reanalisada. Essa proposta de emenda à Consti
tuição tramita nesta Casa há quase dois anos. 

O que proponho, Sr. Presidente, é que haja na 
Constituição o reconhecimento daquilo que a própria 
Constituição prevê, ou seja, que os direitos são 
iguais para todos. Não fiz isso pensando em prejudi
car ou tirar direitos adquiridos dos trabalhadores ru
rais. Muito pelo contrário. Ao se instituir na Constitui
ção de 1988 esse dispositivo que dif~rencia o prazo 
prescricional para o trabalhador urbano - cinco anos 
-e para o trabalhador rural- sem limites ·, evidente
mente, isso resulta em ações trabalhistas de vinte 
ou trinta anos sem que sequer o trabalhador com
prove que exerceu as atividades durante esse perío
do. Criou-se, conseqüentemente, na Justiça do Tra
balho, um amontoado de ações trabalhistas que têm 
paralisado a atividade de produtores, de empregado
res e, ao contrário de beneficiar os trabalhadores, na 
verdade, acabou com muitos empregos permanen
tes no campo. Se não houvesse esse dispositivo na 
Constituição, seria meriofà fiTá dos êesempregàêos 
e dos bóias-frias ou a dos que estão buscando a 
oportunidade na reforma agrária. 

- Nao-tenho dúvidas-;sr. Presidente, de que sã.o 
muitas as razões que lei/aram ao -desemprego no 
campo, mas uma das causas principais é a insegu
rança a que se submete o empregador, quando não 
se estabelece o prazo prescricional das ações traba
lhistas. São beneficiados aqueles que ficam incitan
do as ações-e são-prejudicados os . empregadores, 
que, pela insegurança, preferem a mão-de-obra 
avulsa, volante, a mão-de-obra do bóia-fria. Tam
bém são prejudicados os trabalhadores, porque mui
tos perderam seus empregos, exatamente por essa 
insegurança oferecida pela Constituição aos empre
gadores: 

Não fossem esses argumentos, Sr. Presidente, 
bavelia_ o argumento constitucional, porque está es
crito na Constituição que os direitos são iguais para 
todos; portanto, não se pode dar direitos diferencia
dos para os trabalhadores urbanos e rurais. Mas não 
vou me apegar a esses argumentos, porque os ar
gumentos práticos - do desemprego no campo, do 
fim do emprego permanente da indústria, da usina 
de desempregados e daqueles que hoje formam os 
quatro milhões de famílias que esperam a reforma 
agrária - tiveram como uma das causas principais 

· esSe dispositivo constitucional, feito com a intenção 
de beneficiar os trabalhadores, mas acabou por pre
judicar. 

Quero agradecer o Relator da matéria na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Se
nador Ramez Tebet, que compreendeu o espírito da 
emenda, porque nela não está contida nenhuma in
tenção de prejudicar ou retirar direitos dos trabalha
_do_re_s rurais. Ao contrário, objetiva devolver-lhes as 

__ condições que tinham antes desta emenda, de mais 
emprego no campo, mais emprego permanente, Sr. 
Presidente, com encargos trabalhistas pagos. Espe
ro receber o apoio inclusiye do Partido dos Trabalha
dores, pois não acredito que vá votar contra uma 
matéria que visa a beneficiar os trabalhadores ru
rais. 

Portanto, Sr. Presidente, sei da emenda e sei 
que a matéria voltará à Comissão. Mas não posso 
perder a oportunidade de colocar que é urgente sua 
votação, já que muitas ações estão hoje depend
endo de julgamento da Justiça, que não encontra 
sequer documentação apropriada para julgar esses 
processos. Já que a documentação não existe, não 
há como comprovar tempos, décadas de trabalho 
que foram ou não efetivados. 

Peço, portanto, Sr. Presi_ciente, no caso d_~!i- _ 
-maféna voltar-à-ComisSão, que esta a analise num 

prazo curto e que possamos votá-la aqui o mais bre-
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ve possível, para que os empregos voltem ao cam
po. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr's e Srs. Senadores, apresentei uma 
emenda à emenda do Senador Osmar Dias. Aluai
mente, os direitos trabalhistas dos trabalhadores ur
banos prescrevem com 5 anos, com um prazo de 
até dois anos após a sua demissão. No caso dos 
trabalhadores rurais, existe esse prazo de dois anos 
para que possam recorrer à Justiça, mas não há 
prescrição desse direito. E o constituinte, em 1988, 
entendeu estabelecer essa distinção, baseada fun
damentalmente na profunda diferença entre a situa
ção dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores ur
banos: a diferença do ponto de vista organizacional, 
a diferença em relação à informação que os traba
lhadores têm dos seus direitos, a diferença em rela
ção à capacidade de mobilização de seu sindicato. 

Entendemos que essa diferença que existia em 
1988 se mantém ainda hoje. Entendemos também 
que o Congresso Nacional, antes de se preocupar 
em rever alguns direitos constitucionais dos traba
lhadores, deveria se preocupar em regulamentar 
uma série de direitos que foram inscritos na Consti
tuição de 1988 e que até hoje não foram regulamen
tados, como por exemplo, aquele dispositivo que im
pede a demissão imotivada, que até hoje não foi re
gulamentado, e uma série de outros dispositivos. 

Até somos sensíveis a essa questão que tem 
sido colocada pelo Senador Osmar Dias. Agora, 
queremos registrar que os empregadores que efeti
vamente cumprem todos os direitos trabalhistas 
nada têm a perder com a prescrição dos direitos. 
Para os empregadores que efetivamente cumprem 
todas suas obrigações trabalhistas, na área urbana 
ou na área rural, é irrelevante se o direito prescreve 
com cinco, dez ou quinze anos. Se pagam tudo que 
o trabalhador tem direrro, ele não corre o risco de 
depois ter os direitos reivindicados na Justiça. O 
grande problema é que a grande maioria dos empre
gadores não cumprem as mais elementares obriga
ções trabalhistas, o que dá margem a que os traba
lhadores, ao serem demitidos, entrem na Justiça 
para reivindicar esses direitos. 

A realidade é que isso tem sido utilizado até 
como argumento para impedir a contratação. Por 
isso apresentamos uma emenda que entendemos -· .... . 

ser um meio-termo. Sensíveis à exposição do Sena
dor Osmar Dias, elaboramos uma emenda que man
tém a situação aluai para os trabalhadores urbanos 
e estabelece uma prescrição de oito anos para os 
trabalhadores rurais. Penso que, assim, contempla
remos em parte as preocupações demonstradas 
pelo Senador Osmar Dias e, ao mesmo tempo, man
teremos a distinção de tratamento entre os trabalha
dores n.miís e os urbanos por entender que a reali
dade do campo e a realidade urbana ainda são mui
to diferentes, diferenças essas que não alteraram 
muito de 1988 para cá. 

Por isso, apresentamos essa emenda e con
cordamos com a conclamação do Senador Osmar 
Dias para que a Comissão vote a emenda rapida
mente, a fim de que a matéria possa voltar a Plená
rio e ser submetida à apreciação dos Srs. Senado-
res. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Te
bel. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e 
Srs. Senadores, tenho a honra de relatar a emenda 
constitucional de autoria do Senador Osmar Dias e 
de outros Srs. Senadores. 

Gostaria de ressaltar que todos os direitos pa
trimoniais prescrevem; todos os direitos pessoais 
obrigacionais têm sua limitação no tempo, até para 
evitar a insegurança jurídica. 
. - --Estao aqur ainda o-s Parfamenfares que elabO- . 
raram a Ccinstfft.iiÇão âe f988. A Constituição de 
1988 refletiu o espírito da época de sua elaboração. 
É analítica, sem dúvida; desceu a detalhes, sem dú
vida, mas procurou amparar os mais fracos; os direi
tos sociais estão nela elencados, muito bem elenca
dos. 

O dispositivo que estabelece que são impres
critíveis os direitos do trabalhador rural, isto é, aque
le que dá ao trabalhador rl.lral a possibilidade de in
gressar com uma aÇão trabalhista dois anos após o 
término de seu contrato de trabalho, para pleitear di
reitos de trinta, quarenta anos, está longe de prote
gero trabalhador rural. Estou perfeitamente de acor
do com o Senador_Osmél,r_Dias quando argumenta 
que, muito longe de amparar o trabalhador rural ou o 
homem do ·campa,· esse dispositivo o desampara. 
15so leva ·a uma-rotatividade da- mão-de-obra muito 
grande. 

Assim, conversei com muitos trabalhadores nu-
!"_~is, perguntando-Ines se~tinham~~~rn11__<l:X:Urnen:o.~ -~ 
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tação e alguma reclamação em relação às suas vi
das como empregados do campo nos últimos dez, 
15 ou 20 anos. Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
resposta foi negativa. Não há o que negar. 

Quero aqui dar meu testemunho. Conversei 
com o Senador Osmar Dias, que me disse que apre
sentou essa emenda devido à solicitação que lhe foi 
feita verbalmente por sindicatos, ou seja, pelas enti
dades a que cumpre defender os trabalhadores ru
rais. Por quê? Porque - é claro - os empregadores 
que estavam sendo levados abusivamente às barras 
dos tribunais da Justiça do Trabalho estavam despe
dindo seus empregados, provocando uma rotativida
de na mão-de-obra. 

Aquele dispositivo, portanto, ao invés de prote
ger, estava desamparando o trabalhador rural. Por 
que digo isso? Porque, para esconder a verdadeira 
relação de emprego - de todo inconveniente, diga
se de passagem, para o bom relacionamento que 
deve existir entre patrão e empregador -, começa
ram a surgir outra fórmulas: parcerias rurais, arren
damentos. 

O Constituinte de 1 988 pensou como o nobre 
Senador José Eduardo Outra - que é, aliás, sempre 
coerente nas suas decisões- , ou seja, que o traba
lhador rural é diferente do trabalhador urbano. Há al
guns anos, isso podia ser verdade. Hoje, a situação 
não é a mesma, porque os trabalhadores rurais são 
perfeitamente informados do que acontece pelos 
meios de comunicação, pelo rádio e pela televisão. 
Os trabalhadores rurais estão, atualmente, em per
manente cantata com as áreas urbanas. 

Pode-se afirmar que ainda existem alguns bol
sões distantes dos meios de comunicação ou da ci
vilização, mas não há mais esse isolamento do mun
do por parte do trabalhador rural. Acredito mesmo 
que, ao se alegar direitos de vinte ou trinta anos, 
nem o trabalhador rural pode provar que realizou tra
balho nem o empregador pode provar que o remune
rou. Tome-se o caso de horas extras reclamadas há 
dez ou quinze anos. Alguém pode provar que as 
realizou ou alguém tem condições de provar que pa
gou por elas? 

Precisamos evoluir para realmente poder aju
dar. Vejam que a Constituição de 1988 está sendo 
constantemente alterada. Esse projeto do Senador 
Osmar Dias está bem apresentado. É de inspiração 
esse projeto que tenho a honra de relatar e sei que 
vai muito contribuir para o bom relacionamento entre 
empregador e trabalhador rural. Por isso, emiti um 
parecer favorável. Levo, entretanto, em considera-

ção a emenda que o Senador José Eduardo Outra 
apresentou. Vou procurar analisá-la para apresentar 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 
meu parecer sobre ela - --- - - --

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Encerrada a discussão. 
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 

1 ~ Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí
nio. 

É lida a seguinte 

EMENDA Nº 1-PLEN 

Dê-se ao inciso XXIX do art. 7º da Constitui
ção, alterado pelo art. 1" desta proposta de emenda 
à Constituição, a seguinte redação: 

• Art. 7º ................................................... . 
------- -- - - --

u••············· .. ············································ 
XXIX - ação, quanto a créditos resul

tantes das relações de trabalho, com prazo 
prescricional de cinco anos para o trabalha
dor urbano e oito anos para o trabalhador 
rural, até o limite de dois anos após a extin
ção do contrato; 

Justificação 

A proposta de emenda à Constituição em apre
ço tem por escopo suprimir do texto constitucional 
nonna que assegura a imprescritibilidade dos direi
tos dos trabalhadores rurais até dois anos após a 
extinção do contrato de trabalho. 

Sustentam os eminentes autor e relator que o 
·mercado de trabalho rural sofre em conseqüência 
de norma desta natureza, pois os empregados aca
bam optando, cada vez mais, pela contratação de 
avulsos e pela busca de alternativas como parcerias 
e arrendamentos. Desta forma, os empregos a.:;a
barn sendo reduzidos em prejuízo dos próprios tra
balhadores•. 

Cumpre assinalar, desde logo, que a Assem
bléia Nacional Constituinte foi levada a adotar essa 
posição, apesar dos protestos da UDR, por ser notó
ria e sistemática a negativa, por parte expressiva de 
proprietários rurais, de cumprimento de no~as bási
cas de proteção do vínculo empregatício. E certo, in
clusive, que o disposto no art. 233 da Carta Magna 
possibilitou uma desoneração do empregador res
ponsável, cumpridor de suas obrigações, ante o ri
gor do estabelecido no inciso XXIX do art. 7'- das 
Disposições Permanentes. 
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Em verdade, o preceito constitucional que se 
quer expungir, elencado como direito social, a rigor, 
precisaria ser mantido, porque, ao contrário do que 
sustenta o ilustre Senador Ramez Tebet para tê-lo 
por draconiano, a cidadania está muito longe de 
chegar às áreas agropecuárias neste País. Segun
do dados da Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílios - PNAD, do IBGE, para o ano de 
1995, na Região Norte, dos 82.118 trabalhado
res empregados na área rural, apenas 5.636 
(6,8%) possuíam carteira assinada; no Nordeste, 
dos 1. 782.152 trabalhadores ocupados nas mes-
mas circunstâncias, tão-somente 279.549 (15,6%) 
tinham anotação do vínculo em carteira; no Sul, 
esses números eram respectivamente 639.909 
contra 255.216 (39,8%); no Centro-Oeste 479.337 
empregados e apenas 114.637 (23,9%) regulariza-
dos; e no Sudeste de 1.760.888 trabalhadores ru-
rais, apenas 649.839 (36,9%) apresentavam a 
CTPS em ordem. 

A evidenciar a necessidade de regra severa, 
de ordem pública, para induzir os empregadores 
rurais à regularização da situação de seus empre
gados está a comparação dos percentuais acima 
com os índices gerais de formalização do emprego 
nas mesmas regiões, segundo a mesma fonte: 
37% nas regiões Norte e Nordeste; 64% na Re
gião Sul; 42% na Região Centro-Oeste e 63% na 
Região Sudeste. 

Ou seja, em hipótese alguma é correto dizer 
que a violação de direitos básicos dos trabalhadores 
rurais seja uma situação residual de pequenos bol
sões. À luz de dados oficiais, não é correto dizer que 
o patronato rural descumpridor da legislação traba
lhista seja minoria. Contra os fatos, não há argumen
tos. Este ainda é, infelizmente, na área rural, um 
País da 'Casa Grande e da Senzala'. 

Como, em verdade, a garantia de eficácia dos 
direitos é maior pela capacidade de atuação do mo-
vimento sindical, a imprescritibilidade como regra tui- \

0
,,_ 

tiva de ordem pública não precisa ser rígida, mas " 
não pode haver equiparação de tratamento com os 1 /_,;-' 
trabalhadores urbanos, pelo menos enquanto não se ~-<):: 
aprovar a regulamentação do inciso I do mesmó art. /~' r_:_ 
79. em toco, que trata da proteção dos trabalhadores . ,. ' · 
urbanos e rurais contra a dispensa imotivada. En- y c"""'''"" """'<fl 
quanto isso não ocorrer, defendemos uma fase de , ~i ~ \ "' · 
transição caracterizada pela fixação do prazo de ___ -<\""",, ... ·"'!'«'" 
prescrição em oito anos. Pelas razões expostas, \ 
confiamos no acolhimento dessa emenda pelos no-
bres pares. 

Janeiro 1997 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A matéria retoma à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania para parecer sobre a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia 

Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo 
Sr. 1 Q Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 257, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro que a apreciação do Projeto de Lei 

do Senado nQ 142, de 1996, de autoria do Senador 
José Eduardo, que estende o benefício do seguro
desemprego ao pequeno produtor rural e dá outras 
providências, adiada em 18 de março para o próxi
mo dia 30, seja antecipada para o dia 23. 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1997. - Já
der Barbalho - Epitacio Cafeteira - Edson Lobão 
- Elcio Alvares -Sérgio Machado. 

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

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

Aprovado. 
A matéria referida constará da Ordem do Dia 

da sessão do dia 23 de abril corrente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
19 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí
nio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 258, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro que a apreciação do Substitutivo ao 

Projeto de Lei do Senado n2 207, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal, e determina outras providências, 
adiada em 18 de março para o próximo dia 30, seja 
antecipada para o dia 23. 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1997. - Já
der Barbalho - Epitacio Cafeteira - Edson Lobão 
- Elcio Alvares - Sérgio Machado. 

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

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

Aprovado. 

A matéria referida constará da Ordem do Dia 
da sessão do dia 23 de_ªt>ril corrente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Há sobre a mesa um requerimento de informaçõ
es, para o qual peço especial atenção dos Srs. Se
nadores, de autoria do ~enador Artur da Távola, que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sena
dor Carias Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
NR 259, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 216, do Regimen

to Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo 
órgão competente da Casa as seguintes informaçõ
es, sobre matéria publicada no Jornal Folha de 
S.Paulo, que reputo da mais alta gravidade, envol
vendo a TV Senado: 

1. Se está gravada em fita o que teria sido uma 
conversa preliminar ao começo da sessão da sexta
feira, dia 4 de abril, levada ao ar pela 1V Senado e 
captada pela Folha ele S.Paulo? 

2. Se a Mesa do Senado já examinou o teor da 
referida conversa cuja transcrição foi publicada pelo 
Jornal a Folha de S.Paulo? 

3. Ouvindo a gravação completa da referida 
sessão, quais foram os termos das conversas pré
vias ao começo da sessão transmitidas para quem 
sintonizasse a TV Senado e captadas além de publi
cadas pela Folha de S.Paulo? 

4. Na hipótese de resposta negativa, ou seja, 
não haver nenhuma conversa gravada preliminar
mente ao início da sessão, solicitar ao referido jornal 
uma cópia da gravação que segundo sua própria in
formação deu origem a uma série de matérias refe
rentes ao fato. 

Sala das Sessões, 1 O de abril de 1997. - Se
nador Artur da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Cabe-me, como Presidente, deferir ou não o re
querimento. 

Entretanto, como o assunto pode ter alguma 
conotação política ou que não seja boa para o Sena
do Federal, na sua divulgação ampla, e como a 
Mesa também ainda não estudou a matéria - como 
fala o Senador Artur daTávola- é prudente não re
solver o assunto no momento e que os Srs. Líderes 
partidários, todos, de todos os Partidos, examinem a 
matéria para ver se cabe o deferimento ou não do 
Presidente. 
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Transfiro para as Lideranças partidárias, para 
não decidir sobre essa matéria. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confesso 
que estou tomando conhecimento deste assunto 
apenas neste momento. 

V. EX!. Presidente da Casa. acaba de declarar que 
não teve tempo de também examinar esta questão, em
bera tenha recebido o requerimento e tenha dele toma
do conhecimento há mais tempo que os Líderes. 

Nessas condições, e como não me julgo em 
condições também, mais que V. EX! até, de decidir, 
requeiro o adiamento da votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento não está sendo votado. 

Foi dado conhecimento à Casa porque a mim 
cabe deferir ou não, e não quero, achando que o as
sunto pode ser grave ou não, para o bom nome da 
Instituição, deferir e, conseqüentemente, também 
não quero ficar com a responsabilidade perante o 
autor do nequerimento que indeferi. 

Não quero tratar do assunto antes que os Srs. 
Líderes partidários me dêem um consenso do Sena
do sobne a matéria. 

Gostaria que os Srs. Líderes discutissem pos
teriormente e depois dessem uma decisão. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, en
tão, podemos examinar esta questão entre os líde
res ou junto com V. EX! na Presidência. 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Agradeço a V. ~-

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Comunico ao Plenário que a eleição. do Presidente e 
V~ce-Presidentes da Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização será realizada no pró
ximo dia 15, terça-feira, neste plenário, às 12 horas, 
após a sessão de homenagem à Academia de Letras. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Vala
danes pelo prazo de cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(BLOCO/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr«s e Srs. 
Senadones, este assunto j<i! foi enfocado nesta ses
são pelo nobre Senador Eduardo Suplicy. ·Trata-se 
de uma entrevista concedida pelo Senhor Presidente 
da República e publicada nas páginas amarelas da 
Revista Veja. Sua Excelência teceu comentários, a 

meu ver, injustos e descabidos quando, ao se referir 
à CPI dos Bancos, afirmou que aquela Comissão ti
nha o óbjetiVo dê PTeÍúâicá-lo. 

Sr. Presidente, apesar de fazer parte da Oposi
ção, tenho pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso o maior respeito. Jamais esperei um comentá
rio tão intempestivo de Sua Excelência, que deseja 
ascender ao conceito desta Nação e ao conceito in
ternacional como um estadista. Um homem de Esta
do, do qual nenhuma emoção. por maior que seja, 
possa prejudicar o seu relacionamento com os seg
mentos sociais e inclusive com a Oposição. 

Na verdade, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, a·cpJ dos Bancos tinha o objetivo de dar um para
deiro às fraudes monstruosas praticadas durante anos 
a.· fio, sem qUãlquerproVídência, quer do Banco Cen
tral, do Governo Federal, ou do Congresso Nacional, 
visando estancar essas fraudes de uma vez por todas. 

Ora, Sr. Presidente, vale mencionar a reportagem 
que foi divulgada na primeira página da Revista Veja -
"Crime no Banco Nacional: a história da fraude mons
truosa para ecobertar um rombo de R$4,6 bilhões. Mar
cos Magalhães Pinto, dono do ex-Banco Nacional". 

Sr. Presidente, trata-se de um banco falido, 
que ocasionou fraudes nunca vistas em toda a histó
ria financeira do BrasiL Basta dizer, e aqui foi citado 
pelo Senador Eduardo Suplicy nesta sessão, que 
pelo menos 75% das suas operações de crédito 
eram fraudulentas, eram fictícias, eram de empresas 
ou contas-fantasmas. Desde o ano de 1992, o Ban
co Nacional transacionava com empresas fantasmas 
e o seu balanço constatava que ali havia créditos de 
pelo menos 50% de fraudadores. 

Ora, diante desse clamor, do que foi diwlgado 
pela imprensa, não só pela Veja, pela lstoÉ, pelos 
maiores jornais deste País, tomamos a iniciativa. Eu 
fui o primeiro signatário dessa CPI, assinada por 27 
Senadores, muitos dos quais privavam e privam da 
amizade pessoal do Presidente da República. 

Posso citar entre eles o Senador Pedro Simon, 
que é um político altamente qualificado; posso citar o 
Senador Osmar Dias. Posso citar outros tantos Sena
dores do PMDB, como Carlos Bezerra, que fazem par
te do grupo que apóia o Governo nesta Casa. 

Pelo lado da Oposição, quem poderia dizer que 
o Senador Eduardo Suplicy gostaria de prejudicar 
pessoalmente o Presidente da República? O mesmo 
em relação ao Senador José Eduardo Outra, Líder 
do Bloco das Oposições. Que intenções esses dois 
Senadores teriam? A Senadora Benedita da Silva e 
tantos outros Senadores! Foram 27, dos quais não 
me recordo mais do nome, mas posso dizer em alto 



Janeiro 1997 ANAIS 00 SENADO FEDERAL - -

e bom som que a CPI teve uma finalidade nobre: 
romper com uma estrutura viciada. No entanto, la
mentavelmente, o Presidente da República armou
se de todos os instrumentos políticos de que se po
deria armar e conseguiu enterrar a CPI aqui no Se
nado Federai e na Câmara dos Deputados, onde 
Deputados também tiveram iniciativa, mas não con
seguiram lograr êxito como o Senado Federai. 

De sorte, Sr. Presidente, que apresento, aqui, 
o meu mais veemente protesto ante a entrevista ino
portuna e desconcertante do Presidente da Repúbli
ca Fernando Henrique Cardoso à revista Veja, edi
ção 1.490, ano 30, n° 14, de 09 de abril de 1997. Em 
dado momento da entrevista, a revista perguntou a 
Sua Excelência: ·se a CPI dos Precatórios pode dar 
bons resultados, por que no ano passado o senhor 
foi contra a criação da CPI do Sistema Financeiro?" 
Ao que respondeu o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso: • Aquela CPI era diferente. Ela só tinha um 
objetivo: me prejudicar. • E a Veja perguntou: "Por 
quê"? Fernando Henrique respondeu: "Porque não 
havia nenhuma investigação específica de crimes no 
sistema financeiro. Havia, isso sim, a concessão do 
Proer para um banco - e qual era esse banco"? A 
Veja respondeu: ·o Nacional". E Fernando Henrique 
completou: "Pois é ... Então se queria fazer um car
naval em tomo disso. Agora, a CPI tem base real. 
Há toda uma série de fraudes concretas, que devem 
ser investigadas. Eu era contra fazer uma CPI no 
abstrato, com evidentes motivos políticos"*. 

Sr. Presidente, chamaram-se vinte e sete Se
nadores de perseguidores do Presidente da Repúbli
ca, afirmando que queriam prejudicá-lo porque pro
moveram a instauração de uma CPI legai, regimen
tal, que, pela primeira vez na história do Brasil, foi 
arquivada no âmbito do Senado Federal. 

Na revista Veja que denunciou o crime fraudu
lento do Banco Nacional, há uma reportagem que 
diz que, desde novembro de 1995, mês em que o 
Nacional foi vendido ao Unibanco, quinze técnicos 
do Banco Central estão devassando as contas do 
banco que foi da família Magalhães Pinto. 

Está vindo à luz uma história escabrosa: o ban
co dos Magalhães Pinto, para espanto até dos técni
cos do Banco Central, não quebrou em novembro do 
ano passado; está quebrado desde 1986. Sobrevi
veu, nesses últimos dez anos, como um banco bom 
e rentável, porque sua diretoria e seus controlado
res, os irmãos Marcos e Eduardo Magalhães Pinto, 
mentiram para o Banco Central, para os acionistas 
minoritários, para os clientes e para os outros ban
cos, que lhes davam socorro de vez em quando. E 

continua, dizendo que todos os balanços do Banco 
Nacional da última década foram escandalosamente 
fraudados para encobrir uma instituição arruinada, 
que não tinha dinheiro para pagar as suas dívidas. 
Afirma que é possível que tenha sido a maior e mais 
duradoura farsa da história financeira do País. 

E o Dr. Fernando Henrique Cardoso, corno Presi
dente da República, ao ser indagado pela Veja sobre o 
motivo de ter sido contra a CPI do Sistema Financeiro, 
respondeu apenas que nós o queríamos prejudk:ã-lo. 

Não, Excelência. Não tínhamos nem a intenção 
de ir até Vossa Excelência, porque jamais pensaría
mos que o Presidente da República pudesse estar 
por trás dessas fraudes. Considerávamos, Senhor 
Presidente da República, que, assim como estão 
sendo descobertas na CPI dos Precat6rios fraudes 
que envolvem doleiros, firmas de fachada, fantas
mas, laranjas, a CPI descobrindo fraudes desse 
mundo novo que o Brasil não conhecia, que· são os 
precatórios, se a CPI do Sistema Financeiro tivesse 
sido aceita pelo Presidente da República, muitos bi
lhões já teriam sido salvos no Brasil, salvando não 
só os clientes, mas os investidores, de fraudes co
metidas e, quem sabe, diante da impunidade não 
estão sendo cometidas ainda pelos grandes bancos. 

Aí está a prova. O Bradesco, o banco que mais 
ganhou dinheiro no ano passado, R$700 milhões, foi 
o maior lucro que uma empresa privada teve no Bra
sil. Teve esse lucro que, à primeira vista, diante da 
desconfiança generalizada, penso que parte desse 
lucro foi obtido por meio de fraude. Sua Excelência, 
o Presidente da República, ao invés de mandar in
vestigar o Sistema Financeiro como um todo, vem 
culpar os Senadores de tentar prejudicá-lo. 

Não, Senhor Presidente, não pensamos em 
prejudicar Vossa Excelência. Pensamos, sim, err1 
ajudar o Brasil. Pensamos que Vossa Excelência 
também nos ajudaria a tirar a limpo essa questão da 
monstruosidade cometida pelos bancos e principal
mente pelos grandes bancos nacionais. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Valadares, o Sr. Antonio Carlos Maga
lhães, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Pa
trocínio, 2º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, nenhuma fa
mília consegue administrar bem o seu dia-a-dia se 



484 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

não prestar atenção ao orçamento. Isso não é dife
rente para as prefeituras, para os Estados e para a 
Nação. É preciso que tenhamos o cuidado de saber 
o que anrecadamcs e c que gastamos. 

O Orçamento nacional, até hoje, tem sido autO:
rizativc e não um orçamento deliberativo. Diz-se 
"pode-se gastar tanto" e, na verdade, o Orçamento é 
muito mais ficção do que realidade. 

Primeiro, existe uma série de artifícios que são usa---·· 
dos, como, por exemplo, a criação de fundos. São retira
dos valores de várias rubricas e deixadas num monte, à 
disposição do Executivo para que ele gaste com as coi
sas que considere mais rápidas e mais necessárias. 

Segundo, no Orçamento não são incluídos, por 
exempio, juros, correções, enfim, nada de parte fi
nanceira e custos de dívidas, de empréstimos, etc. 

Nunca teremos um Orçamento sério, real, en
quanto não colocarmos uma ordem, ou seja, enquanto 
ele não for deliberativo, mas, muito mais, enquanto ele 
não tiver incluído no seu bojo todos os gastos do servi
ço da dívida. Que pai de família vai deixar de incluir em 
seu orçamento os juros de algum empréstimo que te
nha feito? É óbvio que tem que ser pago. E hoje no Or
çamento nacional isso não ocorre. 

Na próxima terça-feira, teremos a implantação 
da nova direçãc da Comissão de Orçamento. Como 
em todos os anos, a aprovação da LDO e também 
da proposta orçamentária anual deverá ocorrer até 
dezembro. Estaremos à frente da Comissão, presi
dindo-a, tendo como Relator do projeto que se refere 
ao Orçamento do próximo ano o nobre Deputado 
Aracely de Paula, do PFL 

Tentaremos de todas as fcnnas possíveis e imagi
náveis cumprir o prazo, ter a maior transparência e parti
cipar desde já da elaboração junto ao Poder Executivo, 
para que não chegue aqui apenas em agosto como 
obra desconhecida para nós, de forma a que tenhamos 
um Orçamento transparente, correto e dentro do prazo. 

A implantação deverá ocorrer na próxima terça-fei
ra provavelmente ao meio dia. Gostaria de contar com o 
apoio de todos os Senadores, de todos os Deputados, 
da Assessoria das duas Casas e, por que não dizer, 
também da parte executiva do Governo Federal, a fim 
de que possamos realizar urna peça orçamentária este 
ano a mais próxima possível da realidade, a mais trans
parente e que seja cumprida dentro do prazo. Ou seja, 
que até dezertbro esteja findo e votado o Orçamento . 
Essa é a nossa intenção e esse é o nosso desáfio.COn
tamos com o apoio de todos os senhores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Concedo a palavra ao eminente Senador José Bian-

coe alerto S. Ex" que dispõe no máximo de 16 mi
nutos para sua intervenção. 

O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. 

---Sr. -Presidente, Srªs e Srs. SeriadoreiÇcompa
reço a esta tribuna para registrar um acontecimento 
que considero dos mais alvissareiros para a econo
mia do mel.l Estaco-e dos nossos-Estados vizinhos, 
irue, para sua· implãntaÇão, contou corn · o esforço 
conjunto do poder público e da iniciativa privada. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao Porto Graneleiro 
de Porto Velho~ Integrante da Hidrovia Madeira
Amazonas, que será inaugurado no próximo dia 
doze e que contará, para orgulho de todos nós ron
dónienses, com a: presença nustre do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e dos Ministros das Mi
nas e Energia e dos Transportes. 

A obra somente se concretizou pela cooperação 
estabelecida com a participação do Governo do meu 
Estado - do qual sou adversário, mas a quem, neste 
particular, rendo minhas homenagens -, do Governo 
do Estado do Amazonas, do Governo Federal, através 
dos financiamentos da Sudam e do BNDES, e, princi
palmente, pela iniciativa, o dinamismo, a decisão cora
josa e a visão futúrista do Grupo Maggi, que tem sede 
no Município de Sapezal, no Estado de Mato Grosso. 

A Hidrovia Madeira-Amazonas, com seus ter
minais graneleiros dc...s Portos de Porto Velho e de 
lfacoáti;imi;não-seconstitüiporsi só na redenção da 
economia do Estado de Rondônia, nem dos nossos 
Estados vizinhos, mas, sem qual'luer dúvida, se pro
jeta na grande perspectiva de geradora de profun
das transformações econômica:s pa:ra toda a região. 
Esperança, inclusive, que, sabendo, como todos sa
bemos e lamentamos, não tendo em nosso País 
uma política agricola mais definida, a Amazônia Oci
dental passa a ter, doravante, uma maior atenção 
das Autoridades Federais, no tocante a créditos 
agrícolas e também para a agroindústria. 

A região norte de Mato Grosso, todo o Estado 
de Rondônia, o Estado do Acre e o sul do Amazonas 
podem, agora, passar a produzir grãos em maiores
cala, especialmente a soja, pois, estamos fazendo 
um giro de 360": de Estados mais distantes dos Por
tos de Paranaguá ou de Santos, cujo frete rodoviário 
irwiabi!iza a competitividade de nossas produções, 
passamos a ser os mais próximos do Porto de Porto 

·velho. cem economia, no caso da soja, de aproxi
madamente 30 dólares por tonelada. 

Mas é preciso registrar, também, que além 1a 

melhor atenção de nossas autoridades quanto <:. ;; • 
nanciamentos para a destaca de áreas, para aquis;-
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çao de maquinas e de insumos, para instalação de 
o.groindústrias, necessitamos de urgente atenção 
com a BR-364, especialmente no trecho compreen
dido entre o norte do Estado de Mato Grosso até 
Porto Velho, que, aliás, encontra-se com cerca de 
220 quilômetros, entre a localidade de Nova Vida e a 
Hidrelétrica de Samuel, em estado caótico. 

Atualmente, temos um movimento diário, ape
nas no transporte de soja, de 80 carretas, que subirá 
para mais de 200 carretas no auge da safra, já no 
próximo mês de maio. 

Autor de excelente trabalho acerca das hidra
vias da região amazônica e o seu papel no desen
volvimento sustentado daquela região. o eminente 
Senador Bernardo Cabral escreveu: "A Rodovia Fe
deral BR-364, no trecho localizado no Estado de 
Rondônia, favorece a interligação rodofluvial com o 
sul do País. Assim, o porto de Porto Velho irá de
sempenhar um importante papel no desenvolvimen
to desta região'. Estou seguro de que o destacado 
representante do Estado do Amazonas nesta Casa 
se referiu à Br-364 em bom estado de conservação. 

Ouso afirmar, Sr. Presidente, que a Hidrovia 
Madeira-Amazonas representa para o meu Estado a 
mesma expectativa de progresso que no início da 
década passada representou o asfaltamento da 
mencionada BR-364. 

Mas, reafirmo, é preciso que se tenha sempre 
presente o fato de que a hidrovia somente alcançará 
esse tão almejado papel no desenvolvimento daquela 
região se acompanhada dos implementes referidOs: fi
nanciannento ao cultivo de grãos e cuidados com as 
rodovias que lhe dão acesso. Confomne assinalou o 
Senador Bernardo Cabral, a interligação é rodofluvial. 

Reafimnando nosso entusiasmo com a inaugura
ção do porto graneleiro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, e agradecendo ao Executivo Federal também 
pela ativação da quinta turbina da Hidrelétrica de Sa
muel, conciuo, cumprimentando o Governo Federal, os 
Governos do Amazonas e do meu Estado e o Grupo 
Maggi pela parceria que possibilitou essa importante 
obra e, muito especialmente, dirijo-me ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, para dizer que a presença 
de Sua Excelência em nosso Estado constitui motivo de 
singular honra e alegria para todo o povo rondoniense, 
em nome de quem manifesto desta tribuna as r.os= 
boas-vindas, o nosso profundo respeito e nossa ••>me
nagem ao Senhor Presidente e toda sua i!'..l:::>itú ;;omniva 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) - Os 

·3 .. ;. Senadores Ademir Andrade, Lúcio Alcântara, 
~onaldo Cunha Lima, Odacir Soares, Jonas Pinhel-

ro, Artur da Távola, Roberto Freire e José Alves en
viaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSBPA) -Sr. Presi
dente, Sr-'5 e Srs. Senadores, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso enviou ao Congresso Nacional a 
Medida Provisória Número 1.570, de 26 de março, que 
se destaca das demais pela clareza meridiana de seu 
objetivo, que é o de atingir o Poder Judiciário. 

Ninguém discorda de que o instituto das Medi
das Provisórias tem servido ao atual Governo para 
mandar e desmandar, mas nunca, anteriormente, se 
viu algo tão flagrantemente inconstitucional, nunca 
se viu um ataque tão frontal a outro Poder da Repú
blica, no caso, o Poder Judiciário. 

A Medida Provisória Número 1.570 estabelece 
em seu artigo primeiro que 'aplica-se à tutela anteci
pada, prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Pro
cesso Civil o disposto nos arts. 52 e seu parágrafo 
único e 7" da Lei Número 4.348, de 26 de junho de 
1964, no art. 12 e seu parágrafo 42 da Lei Número 
5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1", 3º e 42 

da Lei Número 8.437 , de 30 de junho de 1992". 

No artigo segundo, a MP determina que 'o art. 12 

da Lei Número 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Parágrafo 4": 
'Sempre que houver possibilidade de a pessoa jurídica 
de direito público requerida vir a sofrer dano, em virtu-

-- de de concessão de liminar, ou de qualquer medida de 
caráter antecipatório, o juiz ou o relator determinará 
prestação de garantia real ou fidejussória'. 

Por fim, no seu artigo terceiro, a MP altera o ar
tigo 16 da Lei Número 7.347, de 24 de julho de 
1985, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, nos limites da competência territorial do ór
gão prolator, exceto se o pedido for julgado improce
dente por insuficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova'. 

Ora, antes de mais nada, é preciso deixar bem 
claro que essa Medida Provisória é inconstitucional. 
Como se sabe, a nossa Constituição determina, em 
seu artigo 68, que trata das leis delegadas, que não 
serão objeto de delegação, entre outras, a legislação 
sobre 'organização do Poder Judiciário, e do Minis
tério Público, a carreira e a garantia dos seus mem
bros'. Em outras palavras, o Poder Legislativo não 
pode conceder delegação ao Executivo para que 
ataque o Judiciário, como se exige agora. 
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Também nunca é demais lembrar que a Medida 
Provisória é um instituto do sisiema parlamentarista, que 
está sendo desmoralizada pelo sistema "presidencialista 
imperial", que é o que vigora hoje em nosso País. 

Durante a Assembléia Nacional Constituinte de 
1988, os constituintes brasileiros toram buscar as 
Medidas Provisórias no direito italiano. Acontece, 
porém, que, na Itália, o emprego desse instituto é 
muito raro, porque sua derrubada pode implicar na 
queda do Governo. Como em nosso País não há 
uma punição para o Governo caso a Medida Provi
sória seja derrubada, os presidentes da República, 
desde 1988, vêm editando uma MP depois de outra 
e reeditando-as sempre que necessário. 

A Medida Provisória, como determina a Constitui- . 
çãci, no seu artigo 62, deve ser editada apenas 'em 
caso de relevância e urgência", o que não é o caso da 
MP 1.570 e de tantas outras. Aliás, são incontáveis os 
exemplos de temas irrelevantes e indignos da menor ur
gência que já foram tratados em MPs por esse Governo. 

Como disse de início, essa Medida Provisória 
tem como objetivo central ferir o Poder Judiciário. É 
sabido que a MP 1.570 visa a contrariar recente de
cisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou o 
Governo pagar a todos os seus funcionários civis um 
aumento de 28,86%, o qual foi concedido, anterior
mente, apenas aos militares. 

Por ocasião dessa sentença, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso referiu-se ofensivamente 
aos Ministros do STF, afirmando que "eles não pen
sam no Brasil". Sua intenção velada era de jogar a 
opinião pública contra os juízes. --

Agora, com a MP 1.570, que trata ternas de natu
reza processual, o Governo quer amarrar as mãos da 
Justiça Como bem lembrou o Senador Josaphat Mari
nho, em discurso proferido nesta Casa, todas as Medi
das Provisórias que tratavam matéria de natureza pro
cessual as MPs Números 185, 231 e 375 ou perde
ram a eficácia ou foram rejeitadas pelo Congresso Na
cional. Para usar uma expressão popular, eu diria que, 
com a MP 1.570, o Governo está "dando o troco' ao 
poder Judiciário, que teve a ousadia de mandá-lo pa
gar o aumento devido aos servidores civis da União. 

O ataque ao Poder Judiciário, consubstanciado 
nessa Medida Provisória, é apenas mais um ato de 
uma cadeia de atentados à democracia e às instituiçõ
es brasileiras, comportamento que vem marcando a 
administração do Senhor Fernando Henrique Cardoso. 

Depois de massacrar o Congresso, com a for
mação de uma esdrúxula base de sustentação, cal
cada na barganha e no clientelismo, o Governo par
te contra o Judiciário. 

Ao tentar estabelecer que 'a sentença civil fará 
coisa julgada erga omnes, nos limites de competên
cia territorial do órgão prolator", o Governo quer im
pedir que os cidadãos recorram de uma sentença de 
um juiz singular a um tribunal. Ora, o direito de re
curso das partes, da instância inferior para as instân
cias superiores, está assegurado pela Constituição. 
Em outras palavras, a MP 1.570 estabelece o efeito 
vinculante. Ocorre, porém, que apenas uma emenda 
constitucional pode estabelecer o efeito vinculante. 

Já no seu artigo segundo, a Constituição brasi
leira estabelece que os Poderes da União devem ser 
"independentes e harmônícos entre si•. 

Mas, pergunto eu, como pode haver inde
pendência entre Poderes se um deles se julga dono 
da verdade? Como pode haver harmonia se um des
ses Poderes se arroga o direito de interferir em 
questões internas dos outros Poderes? 

Recentemente, tivemos aqui no Congresso Na
cional a eleição dos presidentes do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados. Como nunca antes ha
via ocorrido, desta vez o Governo engajou-se aber
tamente na disputa, sem o mínimo pudor de escon
der essa intromissão indevida. A MP Número 1.570, 
de certa forma, repete a ousadia intervencionista, só 
que agora no Judiciário. 

Como estou certo de que essa tentativa de 
usurpação será derrubada pelo Congresso Nacional, 
concluo que a Medida Provisória Número 1.570, veio 
para jogar um pouco de luz sobre a verdadeira natu
reza do atual Governo, arrogante e autoritário. 
-era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já em princípios 
do século dezessete, o pensador inglês Francis Ba
con enunciava a maxima segundo a qual o conheci
mento constitui a principal fonte da força, expressa 
na célebre fórmula "saber é poder". Não devo causar 
surpresa a ninguém o fato de que essa noção sur
gisse precisamente nos tempos do Renascimento in
glês, época do florescimento da primeira Rainha Eli
zabeth, monarca que, ao criar a sua famosa mari
nha, assentou as bases da conquista do que viria a 
ser o impêrio britânico. Época, também, em que 
Shakespeare deixava sua marca inigualável na lite
ratura dramática universaL 

Essa filosofia foi, sem qualquer dúvida, um dos 
fatores que levaram o Reino Unido à liderança mundial 
nos campos da ciência, da tecnologia e do poder mili
tar, posição que ocupou até o surgimento dos Estados 
Unidos como grande potência, após as guerras mun-
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diais deste século que agora encontra seu fechO. Nao é----sôlidaqüe os- naoilite aiiâarcom as ciinqUistas ao------ -
pouco significativo o fato de que os ingleses tenha sido 
substituídos por seus próprios filhos do Novo Mundo, 
nascido sob a influência daquela linha de pensamento e, 
ao contrário de seus pais, dotados pela natureza - e 
pelo saque às populações indígenas - de um_ territôrio 
imenso e pleno de riquezas naturais. 

Observem, Senhores Senadores, como essa 
mesma critica que levantei - sobre a violência da con
quista do território americano -, por procedente que 
seja, não encobre o fato de que essa conquista foi toma
da possível exatamente pelo diferencial de conhecimen
to - e de poder- entre o branco invasor e o elemento 
autóctone. Após séculos de vida mais ou menos está
vel, de guerras intertribais tecnicamente parelhas, o ín
dio 'se viu, de uma hora para outra, totalmente incapaci
tado para defender a tena herdada de seus ancestrais. 

Não devemos deixar, igualmente, de aproveitar 
a oportunidade para reconhecer a evidência de que 
nosso País também se formou por um processo se
melhante de eliminação dos habitantes originais de 
nosso território. Temos aqui nossa ilustre repre
sentante e defensora dos povos da floresta, Senado
ra Marina Silva, cuja atividade incansável não nos 
permite o esquecimento desses fatos. 

Em nossos dias, passados quase quatrocentos 
anos, continua a valer a proposição de Bacon - e de 
maneira talvez ainda mais evidente, vez que a rapi
dez do progresso técnico se tomou a principal carac
terística destas últimas décadas. Os Estados Unidos 
são agora a potência universal única e são também 
os maiores produtores de ciência e de tecnologia. 
Sem competidores no que se refere ao poder militar, 
os americanos encontram, em japoneses e alemães 
principalmente, êmulos importantes na conrida pela 
vanguarda tecnológica Essa é hoje, de fato, a única 
conrida relevante pelo poder. 

Não é possível atingir-se um nível competitivo de 
produção de ciência e tecnologia sem se dispor de um 
sistema eficiente de educação e de difusão da informa
ção. E é precisamente nesse ponto, Senhor Presidente, 
que se localiza a maior deficiência de nosso País. Notó
ria é a falência de nossa escola: professores mal pagos 
e desmotivados tentam dar aulas a alunos famintos, 
doentes e desinteressados, no quadro de uma infra-€5-
trutura pedagógica e instrucional em fragalhos, sem pla
nejamento de cunriculos, sem o apoio de coordenações 
de disciplina e sem instalações físicas adequadas - há, 
em todas as regiões do País, escolas que faltam mesas, 
carteiras e até mesmo quadro-de-giz. 

Reformar nosso sistema instrucional, de modo 
a dotar todos os brasileiros de uma educação básica 

progresso técnico desenvolvido alhures, num primei
ro tempo, para, em seguida, desenvolver nossa pró
pria ciência e tecnologia, é um dos grandes desafios 
com que se defronta qualquer governo determinado 
a retirar o País do atraso e da miséria. Isso, Senho
res Senadores, é um dos efeitos que se pretende 
com a implantação de uma rede eletrônica nacional 
capaz de dar suporte ao trãnsito de mensagens que 
o acesso à Internet demandará nos próximos anos. 

- A- Internet; reâe muriâíar de computadores in
terconectados, longe de ser uma onda momentânea, 
passatempo de adolescentes desocupados, haverá 
de constituir o mais importante veículo do futuro para a 
circulação de informações e conhecimentos •. Ao rom
per cem as oarreiras-âe-e5paÇo, deTempo, de cultura 
e de moedas entre os diversos países e as diversas 
nações, ela haverá de ter, no século que se inicia, pa
pel semelhante ao que coube ao livro a partir da inven
ção do prelo por Gutternberg. Papel de encerrar uma 
era histórica e abrir caminho para outra. 

Um indício da nova etapa histórica em que 
adentramos, apenas a título de exemplo, é a possibi
lidade de um médico generalista do interior ter acesso, 
via computador, a especialistas eméritos de todo o 
mundo, capazes de orientá-lo no caso de necessitar 
tratar algum paciente acometido de um mal para o qual 
ele não conheça tratamento. Os jornais noticiaram re
centemente um caso assim, ocorrido numa pequena 
comunidade rural dos Estados Unidos. Imaginem, Se
nhores Senadores, o potencial que isso representa 
para a saúde do povo de certos rincões de nossa Pá
tria, desassistido apesar do avanço da medicina brasi
leira, vítima eterna de males facilmente tratáveis. 

Por essas razões, é de grande relevo a iniciati
va do Ministério da Ciência e da Tecnologia de ex
pandir a capacidade da Espinha Dorsal Nacional -
Backbone, no jargão dos informáticos - da Rede 
Nacional de Pesquisa- RNP. Embora opere pelo 
menos desde 1993, a RNP esteve até há pouco de
dicada quase exclusivamente ao apoio a instituições 
de pesquisa e educação, somente tendo sido aberta 
ao público em geral a partir de 1995. Trata-se, no 
que diz respeito à circulação de informações, de 
algo semelhante ao que representou a abertura dos 
portos para a circulação de mercadorias. 

Gostaria, porém, de trazer para o primeiro pla
no o ramo nordestino dessa rede nacional. É natural 
que o faça: represento um Estado da região e enten
do ser minha obrigação lutar no Congresso Nacional 
pela redução do desequilíbrio inter-regional, que 
considero um dos maiores problemas nacionais. 
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Destaco a seção nordestina da RNP tanto pela nos- . À época, como agora, recebíamos verdadeiros 
sa maior carência de acesso à educação e à infor- . - clamoresde ~sinâicaiistaS é bancários da Paraíba para 
mação - característica, infelizmente, do Nordeste - ·- -- interceder junt6 ao governo fêãei'ãl no sentido de obs-
quanto pela confiança que deposito na informática tacular as anunciadaS demissões no setor, provenien-
como um dos meios mais importantes - embora cer- tes do fechamento de agências do Banco do Brasil. 
tamente não o único - de que podemos fazer uso Antes falamos da necessidade de equilíbrio da 
para impulsionar o País e a região para frente, esca- política econômica com o desenvolvimento social, 
panda a nosso secular atraso. _ .. ___ ._para resgatar uma dívida que, na visão do saudoso 

A um custo de implementação de cerca de onze~ .. Teotôii.io-V'IIelà~ é maior-que a:aTViâa exte!Tiã~ .... -
milhões e um custeio anual de vinte e cinco milhões de Não nos é agradável o sabor da coincidência, 
reais, o plano prevê a instalação de cento e doze tron- nem nos . chama à atEmç3.o o eSpírito de profecia, 
cos, cento e dezoito linhas dedicadas e 444 linhas tele- porque no Brasil, os problemas são os mesmos há 
fônicas. Paralelamente ao estabelecimento dessa recte -muito tempo·, apenas 65 personagens é que se alte-
federal, os Estados estão sendo convocados a disse- ram na proposição de idênticas soluções. 
minar as redes em seu âmbito de atuação política, re- Registro, hoje..t.c()_mo já fiz anteriormente, nos 
petindo o modelo nacional na escala de suas nec.Ell5Si- _ _anais_ cjo Senado FederàÇcoirespóndênda · qúe re:.-
dades e de seu planejamento autónomo. A importãn- cebi da Fede-raÇão dos-Empregados-em Esfaoeleci-
cia estratégica da capitalização das redes, resultante mentes Bancários no Estado da Paraíba, dando con-
dessa modelo, não pode deixar de ser ressaltada, pois ta que cerca de 49 empregados do Banco do Brasil, 
dela decorre a democratização do acesso à Internet. serão demitidos. Reclama a diretoria pelo nosso as-

Algum cuidado deve ser tomado, no entanto, para pírito de humanidade e justiça. 
que a disseminação do uso da rede de computadores Ao reclamar humanidade os sindicalistas parai-
não incorra no mesmo problema trazido pela televisão, banas, chamam atenção para que o Brasil não ve-
cujo potencial educativo foi toldado por uma utilização nha, a pretexto da globalização económica, sacrifi-
de ênfase excessivamente comercial e de lazer des- car seu povo. Ainda nos assustam problemas de na-
comprometido com qualquer projeto social. Embora eu tureza primária já superados em muitos países do 
esteja de pleno acordo com o princípio segundo o qual mundo; a luta pela terra provoca uma crise na rela-
não devemos advogar a tutela governamental no setor ção de produção agrícola sem par na história; a via-
cultural e de divulgação, penso que é igualmente nocivo lência urbana retràta um pais ainda incipiente; ende-
o extremo oposto: a desconsideração completa da fun- mias crônicas mostram a face frágil de um país en-
ção social dos meios de comunicação. fermo. Como pois aplicar soluções modernas a um 

Não se desprezando esse aspecto do uso das pais ainda ressentido de sua própria história ? 
redes de informação, devemos saudar a chegada ao Os bancários da Paraíba avisam ao Brasil que 
Nordeste dessa tecnologia Com sua densidade popu- o desemprego é o pior dos males da economia; mais 
lacional relativamente elevada para o Brasil, e com ainda: deixam-eVidente, . 6om suas preocupações 
uma atividade econômica crescentemente voltada que o sistema financeiro do pais, um dos mais efi-
para o setor de serviços, o Nordeste apresenta grande cientes e mais modernos do mundo, a despeito de 
potencial para o uso da comunicação ·nas atividades suas fantásticas cifras de desempenho não dá som-
empresariais e governamentais. A introdução das re- bras para a sociedade. Mesmo quando a instituição 
des de comunicação pode, a um tempo, alavancar e financeira tem um compromisso com o desenvolvi-
dinamizar a economia da região e prover à população mento por sua natureza jurídica pública não há ma-
pobre um acesso a uma educação modema e eficaz, e nifestação de compromisso social visível. 
também às conquistas da medicina, assegurando-lhe Reclamam também os sindicalistas paraibanos 
um nível mais alto de qualidade e expectativa de vida por justiça, enquanto objetivo do direito do país. 

Muito obrigado. Neste campo têm razões legais. As demissões que 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) - se consumam não respeitam sequer a imunidade 

Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, o primeiro pro- sindical de alguns bancários que exercem cargos 
nunciamento que fizemos, na condição de repre- em suas representações classistas. Não satisfeito 
sentante do Estado da Paraíba nesta Casa, foi de aler- em ferir o espírito de humanidade que deve presidir 
ta às autoridades governamentais a propósito de algu- as relações da cidadania, a diretoria do Banco do 
mas medidas econômicas levadas a efeito corno um Brasil agride o estado de democrático de direito con-
remédio que não considera as condições do paciente. sagrado em nossa Carta Magna. 
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Não nos cansa está sempre avisando o governo, das Federações da Agricultura do Acre, Dr.Assuero 
nos incomoda constatar que os nossos avisos são con- Doca Veronez, e do Pará, Dr. Carlos Xavier, para 
cretizados no dia a dia, apesar de seus efeitos. que comparecessem ao evento. 

Are quando ~regados. sem-terra, e sem teta, O convite que formuiei aos Presidentes das Fe-
passarão ao largo dos olhos de nossos economistas. derações da Agricultura-do -Acre e Pará. foi estendido 

O Banco do Brasil foi concebido, e é entendido à Federação da Agricultura de Rondônia. O que me 
corno um instrumento de agilização da política econômi- levou a insistir que os Presidentes das Federações da 
ca do governo, devendo agregar, principalmente às re- Agricultura do Acre, Pará e Rondônia estivessem pre-
giões menos favorecida, l"!l€CaiiiSrnos capazes de reve-r~ sentes à reunião promovida pelo lbama e Fiero, de-'~------
ter suas capacidades de desenvoMmento, e não se veu-se à minha proposta que se ampliasse a pauta e 
prestar a instrumento de assombração. Assustado está que fosse discutida a Medida Provisória n2 1511196 e 
o quadro funcional já considerado b mais eficiente e dos suas -s-ucessivasreeâiÇões:~-- ~- -----------
mais qualificados desta nação. Não se pode permitir que Era meu entendimento, Senhor Presidente e -
esta noite continue sem um aviso de uma madrugada. Senhores Senadores, que as dicussões sobre a Me-

Muito obrigado. dida Provisória nº 1511/96 estavam, até então, res-
0 SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presi- tritas ao segmento industrial madeireiro, sem que o 

dente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 31 de março últi- setor agropecuário delas participasse. 
mo, realizou-se em Porto Velho, na sede da Federação Discutir objetiva e solidariamente com o setor 
das Indústrias do Estado de Rondônia-F~ero, uma reu- madeireiro e o Setbr agropecuário as restrições que a 
nião C9flVDCada pelo lbama-Diretoria de Recursos Natu- Medida Provisória n2 1511/96 impuseram aos desrna-
rais Renováveis, na pessoa do Dr.Paulo Benincá de tamentos, os efeitos da redução da expansão da fron-
Salles. A pauta preparada para discussão constou de: teira agrícola e as dificuldé.des impostas ao setor de 

a)- acesso aos recursos e manejo de florestas base florestal, pareceu-me necessário e indispensável. 
públicas; Dessa discussão e do entrosamento do setor 

b) - criação do Centro de Desenvolvimento agrícola com o setor madeireiro, acredito que resui-
Tecnológico e de Treinamento de Recursos Huma- tarão propostas mais construtivas, mais ajuizadas, 
nos na Floresta Nacional do Jamari; porque não se pode esquecer que uma das fontes 

c)- treinamento e capacitação de recursos hu- importantes de suprimento de madeira para a indús-
manos para atividades florestais; tria de base florestal é o desmatamento promovido 

d) - descentralização da execução da gestão pelas -pequenas e méaiãs propneaaaes,-põr viaaà - - - -
florestal (pacto federativo). agricultura migratória ("derruba e queima•). 

De acordo com o combinado anteriormente, Participei da Mesa que presidiu o Encontro. 
em Brasília, foram convidados a participar da reu- Este contou com a pr-eSença do Diretor de Recursos 
nião as seguintes lnstituiçõeslEntídaCfeS:-- - ---- -- -- -----Naturais Reilováveis, do- fbama, -Dr.Paulo- Beniricá.- - - ---------

• Ministério do Meio Ambiente, dos Re- de Salles, Dr.Miguel de Souza, Presidente da Rero, 
cursos Hídricos e da Amazônia Legal; Secretário de Estado do Desenvolvimento Florestal-

• lbama- Diretoria de Recursos Natu- SEDAM-RO, Dr.Emerson Teixeira, Sr. Jurandir Go-
rais Renováveis; mes de Almeida, Presidente da AIMARO-Associa-

• Secretaria de Estado de Desenvolvi- ção das Indústrias Madeiro-Moveleiras do Estado de 
menta Ambiental de Rondônia-SEDAM; Rondônia, Superintendente Estadual do lbama, em 

• ~dolbarnaemRondônia; Rondônia, Dr. Raimundo Nonato da Silva, Presiden-
• Federação das Indústrias do Estado te da Federação da Agricultura do Estado do Acre, 

de Rondônia; Dr.Assuero Doca Veronez, Presidente da Federação 
• Universidade Federal do Paraná. da Agricultura do Estado do Pará, representado pelo 

A Universidade Federal do Paraná, por motivos assessor, Dr. Ivo Marca, e o Presidente da Federa-
justificados, não atendeu ao convite do lbama. ção da Agricultura do Estado de Rondônia, Sr.Fran-

Muito embora, Senhor Presidente, tenha esta- cisco Ferreira Cabral. A reunião contou ainda, com a 
do ausente do País, em missão oficial do Senado presença de uns 40 Presidentes de Sindicatos, de 
Federal, no período imediatamente anterior à reu- AsSOciações e érripresãtios dó setor madeireiro. 
nião promovida pelo lbama!Fiero, convidado que fui, um dos pontos quecausolia/gurnasrolibwér5ias 
não pude deixar de atender a este compromiss();-- foi a avaliação do doctimentO"Terrno de AjUste e-com=----- -- -
mesmo porque havia insistido com os Presidentes premissa Estabelecido entre lbama, Governo do Estado 
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de Rondôniae Setor de Base Rorestat", iinnado em 
reunião de 7 de novembro de 1996, em Porto Velho. 

Superadas as divergências entre a Aimaro e a 
Superintendência Estadual do lbama, no que diz 
respeito às declarações de estoque de madeiras nos 
pátios e a liberação das ATPPs- Autorização de 
Transporte de Produtos Florestais, na forma em que, 
documentalmente, o Dr. Raimundo Nonato da Silva 
apresentou números da concessão de ATPPs e que 
mesmo as empresas que não apresentaram declara
ção de estoques, receberam os ATPPs necessários. 
No período de 7/novembro/1996 à 31/março/1997 
toram concedidas 23.418 ATPPs. 

Um outro item da pauta do "Termo de Ajuste e 
Compromisso .. ." foi o Manejo Simplificado. O Diretor 
de Recursos Naturais Renováveis, Dr. Paulo Benin· 
cá de Salles apresentou a Portaria Nº 006/GAB/SU
PES-Ro, datada de 31 de março de 1997, ainda não 
publicada, mas que mereceu a aprovação dos presen· 
tes. O Sr. Jurandir Gomes de Almeida, da AIMARO fez 
uma declaração de que o documento estava, na ínte
gra, como fora discutido em reunião dos dias 11 e 12 
de março, em Brasília, e que merecia o seu "de acor
do", e que acreditava estar se construindo algo de du
radouro, nas relações lbama/Fiero!Setor de Base Ao
restai. Com a Portaria em vigor, surgirá uma solução 
para o suprimento de madeira para as indústrias, aten
dendo as características fundiárias de Rondônia. 

O Governo do Estado de Rondônia foi cobrado 
pelo não-cumprimento dos compromissos assumi
dos, por não ter repassado os recursos de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a capaci· 
tação de mão-de-obra. É absolutamente indispensá
vel, no dizer do Diretor Paulo Benincá de Salles, que 
o Estado de Rondônia se prepare e assuma as suas 
responsabilidades no chamado "pacto federativo", sem 
o que não haverá avanços na delegação de compe
tência lbama!Govemo de Rondônia O Diretor do lba
ma-Diren deu um crédito de confiança. à nomeação do 
Dr. Emerson Teixeira. que deixara a Seplan, para a 
Sedam. 

Na oportunidade, Senhor Presidente, observei 
que a questão florestal na Amazônia é delicada, ten
do em conta não apenas os crescentes reclamos da 
sociedade brasileira, dos ambientalistas, das Organi
zações Não- Governamentais, mas, principalmente, 
as repercussões que os problemas da Amazônia e 
de sua preservação, provocam internacionalmente. 

Destaquei a importância da Amazônia não ape
nas por seus imensos recursos florestais, mas, tam
bém, como futuro provedor de estoques madeireiros, 
para um mundo cada vez mais necessitado deste item. 

Em tese, aprovo a· propozta q•Je será apresentada e 
discutida, pois envolve o tema central da reunião, 
que é o acesso aos recursos e o manejo de florestas 
públicas, particularizando a Roresta Nacional do Ja
mari, onde o Ministério do Meio Ambiente e o lbama, 
se propõem a criar o Centro de Desenvolvimento T ec
nológico e de Treinamento de Recursos Humanos .. 

Aduzi, ainda, a Medida Provisória nº 1511/96, para 
a qual já foi minutada uma preposta de tlexib!lização: 

PROPOSTA: 
Propõe-se a inclusão de dois novos parágrafos 

no Art. 1º da MP n21511/96. Um, tratando da utiliza
ção de pequenas propriedades, e outro, referente ao 
Zoneamento Ecológico-Econômico. 

EMENDAS: 
EMENDA Nº 1 ·Acrescenta-se ao Art. 12 , da MP 

no 1511196, um 32 parágrafo com a seguinte redação: 
Parágrafo 32 - Não se aplica o disposto no pa

rágrafo anterior às propriedades ou às posses em 
processo de regularização, assim declaradas pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria-INCRA, ou pelos Órgãos Estaduais competentes, 
com áreas de até 100 hectares nas quais se prati
que agropecuária familiar. 

EMENDA N2 2 - Renumera-se o parágrafo 3", do 
Art. 12 da MP N21511/96,quepassãaserparágrafo 42• 

EMENDA N2 3 - Acrescenta-se ao Art. 1" da MP 
N21511/96. um parágrafo 5º, com a seguinte redação: 

Parágrafo 52 - Nas áreas onde estiver concluído 
o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala 
1 :250.000 ou maior, realizado segundo as diretrizes 
metodológicas da Comissão Coordenadora do Zonea
mento Ecológico-Econômico do Território Nacional, e 
aprovado pelas Comissões Estaduais de Zoneamento, 
a distnbuição das atividades económicas no Território 
será feita segundo as indicações do Zoneamento, res
peitando-se o limite de no mínimo, 50% de cobertura 
arbórea de cada propriedade, a título de reserva legal. 

O Presidente da Federação da Agricultura do Es
tado do Acre, Dr. Assuero Doca Veronez. fez urna co
locação de que de 1990 para os dias atuais, está ha· 
vendo um entendimento de que é preciso legislar se
veramente sobre questões ambientais, mediante De
cretos, Medidas Provisórias, Portarias. Este entendi
mento e de inspiração ideológica, não se preocupan
do com os impactos que tais medidas legais possam 
causar a economia dos Estados e Municípios. 

É preciso que isso mude. No seu entendimento, 
o novo paradigma pelo qual a floresta é conceituada 
como fator de desenvolvimento ainda é pouco explica
do, e pouco entendido. Discorreu, ainda, o Dr.Assuero 
Doca Veronez, sobre a fertilidade natural dos solos do 
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Estado do Acre, constituído por solos jovens (vertisso
los), que predominam desde o município de Manuel Ur
bano até Cruzeiro do Sul, na fronteira peruana 

O Diretor Dr. Paulo Benincá de Salles, procu
rou estabelecer que a floresta rende mais do que a 
pecuária, e que pode render mais do que a agricultu
ra. Tudo dependerá de uma maior agregação de va· 
lor aos produtos madeireiros, exportando produtos 
acabados (móveis, portas, lambris, etc), ao invés de 
madeira em toras ou pranchões. Comentou o Diretor 
do lbama que a imagem de um Órgão repressor, fis· 
calizador, aplicador de multas e penalizações é coi· 
sa ultrapassada. O lbama cansou, não por não ter 
ânimo, mas por entender que as responsabilidades 
têm que ser divididas com os Estados. Essa divisão 
virá por via do pacto federativo, no qual, as tarefas 
do lbama deverão ser delegadas às Secretarias es
pecializadas, como a Secretaria de Estado de De· 
senvolvímento Ambiental-Sedam. 

O representante do Presidente da Federação 
da Agricultura do Estado do Pará, Dr. Ivo Marca, 
questionou a proposta de flexibilização da MP N2 

1511/96, no seu novo parágrafo 5°: 'Nas áreas onde 
estiver concluído o Zoneamento Ecológíco-Econômí· 
co, na escala de 1 :250.000 ou maior .•. • O Dr. Ivo 
Marca lembra que o Estado do Pará, com uma área 
de 1.253.164 krn2, demandará, comparativamente 
ao Estado de Rondônia, cinco vezes mais recursos, 
ou seja, uns R$ 100 milhões , e necessitará de um 
período de dez anos para concluir o Zoneamento 
Ecológico-Econômíco de todo o Estado. 

Em resposta ao questionamento do repre· 
sentante do Pará, o Dr.Paulo Benincá de Salles, es· 
clareceu que a redação do parágrafo s> dá grande fle
xibilização ao Zoneamento Ecológico-Econômico, isso 
porque qualquer Estado poderá contratar os trabalhos 
do Zoneamento por áreas, elegendo e priorizando 
aquelas mais interessantes e importantes para o disci· 
plinamento do uso das áreas rurais do Estado. 

No que diz respeito ao tema principal da reu
nião, o Acesso aos Recursos e Manejo de Florestas 
Públicas, já tive oportunidade de manifestar-me com 
os discursos do inicio de abril, quando discuti em ter
rr.os gerais, a idéia de conceder em uso as florestas 
públicas (discu;so do dia 2 de abril) e em modo pon· 
tual, a licitação da Floresta Nacional do Jamari, em 
Rondônia (discurso do dia 7 de abril). 

Detalhando o acesso privado às florestas públi
cas. o Dr.Paulo Benincá de Salles adiantou que o 
lbama, não tinha 'receita de bolo' para o acesso às 
fl<lrestas públicas. Esta proposta inovadora do Minis
tério do Meio Ambiente e do lbama é importante 

para o empresariado madeireiro da Amazônia, que 
não dispõe de recursos próprios de florestas para as 
suas atividades. 

É importante, numa perspectiva de futuro, dis
ciplinar, assegurar e proteger as terras da Amazônia 
e a exploração dos recursos florestais. Nos próximos 
três anos, nossos recursos florestais e nossas terras 
poderão estar em mãos do capital transnacional 
(vide a chegada anunciada do grande capital de em
presas da Malásia e da Indonésia). 

Em Rondônia, as Cluas Ao restas Nacionais, a 
de Jamari com 215mil hectares e a deBom Futuro 
com 280 mil hectares, precisam ser ativadas, como 
precisam ser colocadas em uso as Aorestas Esta
auais criadas pelo Governo de RondÔnia, com o 
apoio do Planafloro. 

A Floresta Nacional do Jamari destaca-se pela 
riqueza da infra-estrutura que foi implantada pelas 
mineradoras. A Mineração Jacundá, do Grupo Ces
bra/Brascan, extraí minério de estanho há pelo me
nos 20 a 25 anos na área. Por um lado, as estradas, 
as residencias, alojamentos, posto de saúde, esco
las, usina terrno-elétrica, barragens são um recurso 
de capital que viabilizará rapidamente a abertura da 
Floresta do Jamari ao acesso privado. 

Por outro lado o lbama quer desenvolver um 
relacionamento construtivo com as Mineradoras, que 
possuem um forte esquema de segurança, para pro
teger os seus negócios. São as Mineradoras que 
mandam na área da Floresta do Jamari, pois o lba
ma nunca se interessou pelo processo ou pelo co
mando deste. 

As áreas de lavra e de expansão de lavra de 
cassiterita, darão oportunidade a se proceder corte 
raso nas florestas destas áreas. Já estão detectados 
cerca de 8.500 hectares de áreas degradadas. As 
áreas ocupadªs pelas represas, C!Jnstrufdas para o 
aprovisionamento de água para o beneficiamento do 
minério extraído, alcançam 3.500 hectares. Essas 
áreas possuem uma fauna específica de regiões la-

- i::uStres, ensejando um grande potencial para a pisCi=-
-culfliii~ e pára esttiaos rauriístiCostictiológicos~- -- --

é imprescindíveT que-se atualizeo- inventário 
florestal, feito por ocasião da criação da Aoresta Na
cional do Jamari;(1984). É indispensável, também, 
que seja feito o plano de manejo florestal para a utili
zação da Floresta. Tanto o inventário quanto o plano 
de manejo poderão ser feitos por setores ou glebas. 
Da área total de 215 mil hectares, poder-se-á fazer 
uma divisão em glebas de 30 a 50 mil hectares. Não 
se deverá faier a utiliiãÇã.o de loâá-a-área da Ao
resta Nacional do Jamari. 
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Um tema que foi muito discutido, em tennos de 
uma verdadeira tempestade de idéias ("brain stonn") 
foi a licitação e. planoâe maneji:C Algumas propos
tas apresentadas pelos Presidentes dos Sindicatos 
de Madeireiros, AIMARO e empresários: 

• A duração do contrato poderá ser de 20 a 25 
anos, a depender da volumetria dos recursos madei
reiros. 

• Uma empresa, embora ganhe a concessão 
de uso por um período de 10 anos, será avaliada a 
cada ano. 

• Uma dada empresa extratora que fizesse a 
exploração dos recursos, poderia fazer a comerciali
zação da madeira para empresas consumidoras. 

• É considerado muito perigoso uma empresa 
monopolizar o acesso aos recursos. 

• A industria madeireira de Rondônia está su
cateada ou presa fortemente a financiamentos.. 

• A Flona do Jamari não possui recursos ma
deireiros nobres, como por exemplo, o mogno; só 
tem madeira de lâmina. 

• A Rero estabelecerá a demanda de recursos 
para cada empresa localizada no raio econômico da 
Flona do Jamari. 

• O transporte da madeira é que inviabiliza a 
exploração. O raio económico para o caso da Flona 
Jamari, seria de mais ou menos 60 km. 

• O plano de manejo será feito para cada área 
licitada. 

• A rotação dos cortes deve ser feita em decor
rência das necessidades das indústrias madeireiras. 

Finalizando, Senhor Presidente, é importante 
relembrar a manifestação do Secretario de Estado 
do Desenvolvimento Ambiental-SEDAM, Dr. Emer
son Teixeira, quando constatou que o novo período 
para a política florestal de Rondônia, estaria contan
do com alguns "fatores de sorte•. 

Na oportunidade, ele comentou em primeiro lu
gar, a minha firme determinação na defesa dos inte
resses de Rondônia e a sensibilidade aos ventos de 
mudança, verificada na economia rondoniense. Esta 
mostra-se preocupada com o fato de que: 

• ... este reclamo de sustentabilidade 
tenha uma dose de pragmatismo e rechaça 
todo o ambientalismo exacerbado, como o 
imediatismo aventureiro e depredador". 

Em segundo lugar, destacou, a presença de 
pesquisadores/executivos como o Presidente do lba
ma, Dr.Eduardo Martins e o Diretor de Recursos Natu
rais Renováveis, Dr. Paulo Benincá de Salles, lem
_brando que eles trabalharam por largo tempo, em Ron-

dônia, tendo conhecido as peculiaridades e, a índole 
aguerrida dos migrantes q\je fizeram Rondônia 

Muito obrigado 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Ml) - Sr. Pre

sidente, Sr!'s e Srs. Senadores, 
O jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 

domingo, dia seis de abril, apresenta uma extensa 
reportagem especial sobre a Chapada dos Pareeis, 
em Mato Grosso, destacando o município de Sape
zal, como a nova face da fronteira agríoola brasileira. 

Uma excelente reportagem, prepalada pelo envia
do especial daquele jornal, José Roberto de Toledo, que 
retrata. de maneira detalhada, o dinamismo e as enor
mes potencialidades dessa nova fronteira agrícola. 

A reportagem, Senhor Presidente, mostra o 
quadro de um novo Brasil, um Brasil dinâmico, que 
vem sendo construído pela iniciativa do setor priva
do, em parceria com o setor público, num processo 
que foge ao modelo -convencional de elevada depen
dência dos recursos governamentais. 

O importante, é que a experiência retratada na 
região noroeste de Mato Grosso, no Chapadão dos 
Pareeis, em especial no município de Sapezal, é uma 
experiência, acima de tudo, exitosa que, sem dúvida, 
servirá oomo base e modelo para ampliar as possibili
dades para exploração de uma das regiões de maior 
potencialidade agrícola existente no planeta, da ordem 
de 20 milhões de hectares agricultáveis. 

Senhor Presidente, a reportagem destaca tam
bém o trabalho dos bravos colonizadores daquela 
região, oom especial ênfase ao empresário e Prefei
to de Sapezal, André Antônio Maggi, um dos gran
des responsáveis por essa experiência, graças à 
sua ampla visão e ao seu elevado espírito empreen
dedor, que o posicionou como presidente do grupo e 
ocupa o lugar de maior produtor de grãos do Pafs. 

Senhor Presidente, o jornal Folha de S.Paulo, 
ao publicar essa reportagem, presta, sem dúvida 
uma grande contribuição aos seus leitores, ao diwl
gar uma nova realidade que se desponta nas regiõ
es de fronteira agríoola, tomando-se, portanto, leitU
ra obrigatória de todos os que se preocupam com o 
futuro do nosso País. 

Assim, ao parabenizar a direção da Folha de 
S. Paulo, ao seu enviado especial àquela região, 
jornalista José Roberto de Toledo, solicito que essa 
reportagem seja devidamente transcrita e passe a 
integrar os anais do Senado Federal. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JONAS PINHEIRO EM SEU PRONUN· , 
CIAMENTO: 
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,'\'Q\"0 O~IE Em Saoc:atr.\!TJ, produtores Ião donos da :r rua. 
i os .:anos de a;::ua. cios postei e iiD ener}í!la eietr1ca da cidade 

FROl-iiE!RA .'-GRÍCOLA CRESCE 
'APESAR' DO ESTADO 

JU~t. KUt:H:K I U UZ: I ULtuu 

enviado especial a Sapezal (MT) 

Com o Estado, sem o Estado ou 
apesar cio Estado. Esse é o lema que 
rege a vida na mais promissora 
fronteira agrícola do pais, a Cha
pada dos Pareeis, no noroeste de 
.\lato Grosso. f a maior área 
"agriculturáve!" contínua tio 
mundo. 

Lá. os produtores rurais autofi
nanciaram suas lavouras, assumi
ram obrigações '-!l!e são tradicio
nalmente estatais e desenvolveram 
a região. Os resultados podem ser 
estimados a partir de um estudo 
do governo federal. 

A partir do ano 2000, o 1.5 mi
lhão de hectares plantado no cha
padão deve chegar a 20 milhões de 
hectares e multiplicar a producão 
de grãos de 3,8 milhões de tonela
das para 50 milhões de toneladas. 

A Chaoada dos Pareeis alia topo
grafia phna e regime de chuvas 

perfeito para o cultivo de soja à alta 
tecnologia dos produtores. O re
sultado: picos de produtividade de 
5,5 toneladas por hectare, o dobro 
da média nacionaL 

Com 3.373 habitantes, o municí
pio de Sapezaí é, ao mesmo tempo, 
a mais nova face e a síntese dessa 
região. Desmembrado de Camoo 
Novo do Pareeis em 1994 e instaia
do em janeiro passado. já se pre
tende o pólo regional da chapada. 

Lá, da rede de energia e!étrica à 
torre de transmissão que permite a 
ligação telefónica com o mundo 
externo, tudo foi construído com o 
dinheiro dos empresários, à mar
gem do a parelho estataL 

Estrategicamente situada entre a 
produção e seu escoamento, a ci
dade é porta de acesso ao corredor 
uoroeste: misto de estrada e hidro-
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via que forma a rota mais curta do Produtor e presidente da Câmara 
cerradQ até os_ portos dos países ~1unicipal de Sapezaí. Eleanor 
importadores, na Europa. , . " 

O prefeito de Sapezal é, não P"' Daí M~so defe~de? prefetto. Sa-

ac~i~· o prlr;clpar ~rriJ'r~~~río Cia ··c- =e~r~ J~~s:~oAen~~;- ~~~s~a~~ 
regtao. A~dre_ Maggt, 10, e o novo cou toda a infra-estrutura",diz. 
ret da soJa. Lld~ra_ um grupo que De fato. Em 1991, quando come-
fatura R$ ~so. milhoes po: ano ~-e~- çou a se formar o núcleo urbano, 
tá constrmnao a parte ~tdrov~ana Maggi construiu uma hidrelétrica 
docorredordeeJqJortaçao. que permitiu a eletrificação de to-
. .t: o dono da matar p~rte das das as fazendas da região. Os pro-
areas urban_as (q:re. ele propno lo- dutores só pagavam os postes e os 
teou), da htdreiet~Ica, da re~e de fios. A energia era de graça. 
água 7 ~té do prediO da prefeitura, petalhe: 80% dos municípios de 
que dm~e como s~ fosse un;.a em: Mato Grosso têm problemas de 
presa -mveste 69 )i> da receita e so falta de cletricidade. 
tem8 funcior:à~ios. . . _ Em 1994, quando um plebisdto 

A estrada, umca c~ntnbutçao es· emancipou o município, Maggi 
t~~aí ~o ~esenvo!vtmento da re- fundou a Companhia de Desen-
giao. e eleita p7los produtores co- volvimento de Sapezal. Desde en-
mo seu pr;nctpaí problema. De tão até janeiro deste ano, quando o 
terra e. cheta ?': bu:acos, ela fica prefeito tomou posse, a Cidezal as-
quase mtransttavei JUStamente na sumiu a administração municipal. 
época da colheita. . 

Nesse período, tráfego e chuva , A empresa pe~rou poços arte-
são intensos. Até cem carretas com stanos e constrmu toda a rede de 
soja cruzam diariamente os atolei- água e iluminação da cidade. Além 
ros do trecho de 130 km de terra até deter plantado 10 mil árvores. Tu-
o asfalto mais próximu. Isso custa do fmanciado por Maggi. . 
dinheiro aos agricultores. Do lado empresarial, o grupo 

construiu na cidade um armazém 
com capacidade para estocar. ti7 
mil toneladas de grãos. Os Maggi 
compram a produção e vendem· as 

"A saca de soJa esta ae u~~ :.::.::>u 
1 USS 3,00 mais barata em Sapezal 
Jo que em Rondonópolis (no sul 
Je Mato Grosso). A diferença nun
:a foi maior do que USS !,20", re
:!ama Inácio· Webler, um dos 
naiores produtores da região. 

- - sementes para os agricultores. 
Como prefeito, o principal obje

tivo de André Maggi é resolver o 
problema da estrada. Conseguiu 
transformar a MT -235, que corta o 
município, em BR-364. A vimta
gem é que esta rodovia deve sef,as
faltada oelo governo federal. 

Ele culpa o governo estadual, 
:nas também critica o prefeito de 
5apezal. É que Maggi usou as má
iuinas de suas empresas para me
lhorar a estrada na direção norte, 
rumo à sua hidrovia, mas não fez o 
mesmo na direção sul. 

"Eu o questionei sobre isso co
mo prefeito, c ele me respõnàeti-
(OffiO empresário: disse que no 
mo que vem o preço da soja para o 
norte vai melhorar", afirma W e-
~ ler, um dos pioneiros em Sapczal. 

Mesmo assim, ele diz que a che
gada de grupos grandes como o 
Maggi foi um "mal necessário": 
"A região evoluiu". 

Enquânto- o asfalto não vem, 
Maggi inovou: fez aprovar uma lei 
na Câmara Municipal autorizan~o 
a prefeitura a emprestar cerca de 

· RS !,6 milhão em soja dos maio'ies 
produtores locais. Com o dinhei
ro, vai comprar máquinas para 
melhorar a estrada. 

Dai'Maso resume a atuação de 
Maggi: "Ninguém planta para não 
colher. Mas até agora ele gastou 
multo mais do que tirou. E vai con
tinuar gastando. É o sonho dele". 
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MAIO!UA DOS PRODttfORES VE.lvl DO 
!UO GRANDE DO SUL E DO"PARANA ~ 

até uma semafiaw~~lln~1'Ci'T~---=aiores especialistas em soja do 
do de chuvas (setembro a abril). pa1s. Eleâiz que uma boa prooiüi-------

do enviado esperial a Sapezal (MT) Os pioneiros "limparam" os vida de na chapada está em torno 
campos do cerrado e plantaram de 3,6 toneladas por hectare. 

A Chapada dos Pareeis é, de vá
rias formas, um divisor de águas 
no Mato Grosso. 

soja. No começo, a produtividade A média dos EUA, maior produ-
era haixa, porque o solo -do chapa- to r- riiui:tdiarde soja, nao ultrapas-
dão precisa ser preparado para se saas3 toneladas por hectare. 

Em primeiro lugar, literalmente 
lá que começam a correr as pri
meiras águas que vão desaguar, 
milhares de quíiômetros deoois, 
no rio Amazonas. Ao sul do ch.apa
dao, as terras mais baixas do Esta
do pertencem à Bacia do Prata. 

Do ponto de vista migratório, a 
região também marca uma linha 
divisória no Estado: nos municí
pios da Chapada dos Pareeis pre
dominam gaúchos e paranaenses; 
enquanto nas cidades mais próxi
mas ao Pantanal há uma prevalên
cia de paulistas e mineiros. 

Invariavelmente, a dite do cha
padão tem sobrenomes italianos 
ou alemücs. Famílias como 
Schncidcr, Dal'Maso, Maggi, Wc
bler, Simonetti, Mufatto, Sachetti 
formam até 80% do total de pro
dutores de Sapezal. 

Eles começaram a chegar à re
gião no início dos anos 80. Na épo
ca, não havia estrada e a viagem 
desáe Tangará da Serra, a 230 km, 
no sopé da chapada, podia levar 

tornar fértil. 
"Primeiro a gente queima. De

pois põe 5 toneladas de calcário 
por hectare, de 300 kg a SOO kg de 
fósforo/ha, mais meia tonelada de 
adubolha. Daí é só plantar de 50 kg 
a 90 kg de semente de soja", receita 
Sérgio Sachetti, 39. 

Nascido em Santa Catarina, ele e 
oito irmãos plantam 8 mil hectares 
de soja c algodão em Sapezal. A fa
ml1ia começou na agricultura em 
1973, no Paraná. Dez anos depois. 
mudou para ltiquira (MT). Em 94, 
expandiu a produçüo para Sapezal. 

- - ---------

A história dos Sachctti é a regra 
entre os maiores produtores na 
Chapada dos.Parccis. Eh:s vêm do 
sul do país, têm tradição agrícola c 
investem em tecnologia -o que 
significa tratares. colheitadei ras, 
defensivos c fertilizantes. 

Produtividade 
Pesquisador da Embrapa e dire

tor-técnico da Fundação Mato 
Grosso, Dario Harimoto é um dos 

A roclu -odeSa· ezai-Safra!16197 ' · , ' · ' 

Segundo Harimoto, a vantagem 
da Chapada dos Pareeis é o clima, 
pois "chove como um relógio", e a 
topografia extremamente plana. É 
possível sobrevoar a região por 
centenas de quilômetros sem avis
tar nenhuma eievação no terreno. 

Alia-se a isso o melhoramento 
genético das sementes e o desen
volvimento da técnica adequada 
de manejo do solo. Esse avanço 
tecnológico foi viabilizado pelo in
vestimento anual de R$ 400 mil 
dos produtores nas pesquisas da 

-Fundação Mato Grosso. 
A ambição e a assimilação das 

novas tecnologias agrícolas são 
duas características dos imigran
tes dos Estados do sul que, segun
do eles próprios, os ajudaram a se 
estabelecer na região. 

-~ É raro encontrar um grande pro-
-dutor nascido no Mato Grosso. Os 
nativos formam, em boa parte, a 
mão-de-obra que trabalha nas 
plantações. (JRT) 
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:\0\'0 OFSfE O emprestmo Andn: Maggt mora em casa de maa'etra, 
acorda as 4h e e pre_(erto :rem saiarto de Saoe::ai. 

NOVO REI DA SOJA É 
ANTITESE DO ANTECESSOR 

do envi1do especi.1J .1 S.apeu! 

André Antonio Maggi, 70, o no· 
v o rei da so1a, ta antítese de Olacyr 
de Moraes. seu antecessor no tro
no de maior produtor do grão no 
Brasil. t: avesso a badalações e tem 
um esLilo de vida simples. 

Sempre em mangas de 'Jmisu. 
ele passa 2/3 do- mt:s em Sapczal 
(MT). onde além de empresario é 
também o prefeito. Mora na F•
zenda Tucunaré, numa casa uue. 
ate há algumas sema.n1s. era (éita 
apenas de tâbuasde madeira. 

A resid~ncia estâ passando por 
uma reforma. Estão sendo ergut
das paredes de alvenaria e a sali. es
ttsendo ampliada. 

Enqua.nto isso, o dono conunu:.l 
a morar nela -junto com alguns 
funcionários mais graduados. Não 
hi piscinas nem quadras de tl!nis. 
O único ''luxo" é uma pista dc: 
pouso, a alguns metros da sala. 

O resto dos dias do m~. Maggi 
guta em viagens pelas várias ctda· 
des onde seu grupo mantem em· 
preendimentos: Curüiba e Sãó Mi~ 
guei do Iguaçu, no Pan.ná, e Ron~ 
donópolis, no Mato Grosso. 

Maggi conuma acordar na hora 
que Moraes, um habitu~ de casas 
noturnu, costuma. ir para a cama. 
Está de pé às 4h. Às vezes antes, 
como atestam auxiliares seus aue 
jli foram convocados para uma 
reunião oks 3h30 da madrugada. · 

Nu viagens, nada de jatinhos. 
Usa wn modesto monomotor de 
fabricação nacionaJ. Um modelo 
mais sofuticado, com dois moto· 
res._ caiu t:om cl~ <1 bordo pt.>rto Ju 
aeroporto de Curitiba. há cerca de 
dois meses. 

Maggi ainda usa algunscur<ltivos 
nos braços para proteger pe~uenas 
feridas de queimadura que sobra· 
ram do a~..1.d.:nte. "Eu voltei para 
apanhar mmha modela. AI o motor 
expioúiu e o fogo entrou pt:'la t:al.>i· 
ne", explica. com naturalidade. 

(nqulrído sobre o que havia 1.h: 
tão important~ Jt:"utro da pasta 
que justificasse o ris~o. diz que 
"apc:nas documentos t: anota· 

'iÕC:S". 

<.? fato e: yuc. na madrugado~ se:· 
gumle ao o.u:idc:ute, d~pois de mais 
uns doi$ uu cres vôos. de j.i estava 
~m Sapc:zal (MT), trabaU1ando. 

O peru mom: na vêspera, o ho· 
n1c.:m so morrt!nodict",diz . 
. ElesaUedoqut:tilJa.Em 11)87, so· 
treu um aciclcnte dL• ~oarro yuc lhe 
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custou dois .mos de n:.:uo~ra.:ão. 
Foram oito operaçô ... ·5 p~[.J. o1 im· 
planta..;ão clc: pl<1:cas _Qlt:t<~.ii .. as -~19 _ 
1 ugar dos t>ssos. 

Quando jâ .:onseguia andar, vol-

tou a Sapezal para inspedonar a:. 
obras de uma esuotda que estava 
abrindo. "Era chato porque a mu· 
leta afundava na terra". rdembra. 

A Chapada dos Pareeis. qu~ de:.· 
cobriu em 1984, ~ st:'u xodó. Após 
construir Sapez.U. c.! emanc1pá-ia, 
elegeu-se para a pn:feitura. pdo 
PDT, cm 1996. l'ur.i se ~.:amiidatar, 
fez duas exigênciu: que não hou
vesse disputa e que o prefeito t:' os 
vereadores. por ld, não tivesse:m 
salirios. Assim foi. 

"O município é novo r: prt:clsa 

de dinheiro para tnw:.tir.'' 1:1...- t.::.t.i 
conseguindo o que quer: t~9% dos 
cerca de RS 140 mildarc,dramc:n· 
sal da preftdtura sào g;1sWs em in· 
vestimento. 

Na politica, M.Jggi é u111 c.:mpn.:· 
s.irio. lrrita·~c- com a:. C:X1gCncius 
de fazer licitação p<~r<~ compras J..1 
pn:íeitur.1. Gostaria de: burgauitar 
o preço ~ pagar à vist.J. -· .. onw i..i 
fez váriOJs vezes, nla~ ~.:nm úi!lb-.:iro 
do próprio bolso. 
"~ mais difícil :.cr prch:iln d,1 

que cmpresário.llá muita:, hlllU.t· 
\11'-':. buro,..r Jlt,...J:>" • .ttinuJ. 

Pilr<l u futuro. ele plan~:a t:it.\'.Jr .1 
.in.·a plantada úc sua fazenda c.:m 
So.qJc.tal de .36 mil hectares par.1 60 
mil h ... ·ctarc:s. No ruunícipio. ei ... · di:.! 
qu<.·" ~.11to pude :.t:rdc 162 mll I1c,... 
tu: ... ·~ pl.lnt.J.dos para 500 milha. 

"Eu au~..·dito que a Chapada Jm 
l'.lrL'I.:t:-., 1)or su.J!u ... <iliza~o;.lo e ~Oll· 
diçü<.·.), put.k· prmlm:ir a so;.J. maio. 
lmroll.ldumui\Úu",alirm<:l. 

J!ilhudc pai italianocnml..'.l!c.:Jtl.l. 
~l.1ggi llóiM:cu c:rn Torrt.-,;, no litor<JI 
~;aUchu. De lá. muduu·s~ para Siil1 
Mi~ncl do IJ;Uii\U (1'10. onde, d .. · 
L'mpiJhotdor de tJhttaS numa fTlit 
Jdrdra. pJ:isuu a sO .. :in c. l'lltit· 
guidot, a J«.mo. Nos all~ls 60. ,..oni ,, 
fim do ddo d..t madeira, começou 
<~plantar soja. 

Nos 70, expandiu os n..:gódu:. 
para u sul dc- Mato Grosso, abrindtt 
ilrmaz.!ns e fazendas na região .di..' 
Rondonápolis. Na dl!cada pass;1 
da. ~hct-:ou cl ChJ.po:11..la dos P<treCIS.. 

Tl.'m tres filho.~s e um filho. BIOLiri.J, 
vice-pn.·si<.icnu: do grupo. "Ele: C 
formado em agronom1a c aáttii
nistraçao. Eu só tenho o prim~,, 
ma.s dt1u um banho ndt:' em qg.~. 
tOes a~rkola.)", brin.:-.. : • 

O filho também tem cargos o.t 
politk.a. E suplente tio senador 1ó· 
nas Pinheiro c deve assumir a vo1g.t 
nos duis últilnns -.nos de mando1w. 
"El .. · é plOv.lvd ca~ndklatll41 guvcr 
nadur em .2002". dil u pai. : 

Nilo é preciso per~untar a AnQ.t..: 
l'.tag~i .sede pretc:nde continuo~r~., 
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aüva ~or muito tempo. Seu p.U vui 
compleia.r 99 anos em breve. qo~e 

_ ___ f!_QB;R"I:O DE T:Ol_EOO) • 

"~O PEÃO VAI VIRAR PATRÃO" 

O produtor ga.Ucho Inácio We· 
bler, 52, má preocupado. Em 
1983, ele tinh• 84 hectar"' em To· 
ledo. no Paraná. Hoje. possui 7,4 
mil hectares e é o segundo maior 
produtor de soja de Sapeul. Fatu· 
ra. US$ 3 milhões por ano. 

A preocupaç:io de Webler é com 
01 filhos. "Dos quatro (dois ho· 
mens e duas mulheres}, tr~s váo 
voltar a. ser empregados". diz. re· 
lembrando sua. própria trajetória. 

I! que apenas uma filha trabalha 
com ele na fazenciL ••g meu braço 
direito". A outra foi ser professora. 
9• dois fllhos, pua lu.& decepção, 
viraram caminhoneiros. 

"Para ter sucesso aqui. precisa 
fi~ na tem.,, trabalhar na terra.. ser colono. Mas. pua meus filhos. 
eu •cho oue iuo é uma humilha
Ç!o'',lamtitta~se. 
· "Sua história sempre foi ligada à 
terra.. "Comecei roçando mato 
pan os outros"e Economizou e 
conseguiu comprar 12 hec:tares. 
Plantava trigo, soja e cria.va por
cos. O que ganhava. investia em 
terras . 

Em 1981. aceitou o convite de um 
corretor para visitar o Mato Gros· 
so. N1o tinha intenção de comprar 
nada. Só topou ir porque nunca ti
nha viaiado de aviio e morria de 
vontade de voar. 

. Gostou do chapadão e acabou 
·;;o;>mprando 3 mil hectares por USS 
~.00 por hectàre. Hoje, cada hec
. ~já produzindo nio sai por me
nos de USS I mil. 

"Deixei o Paraná por ambição'", 
uirma w ebler. Eue é um senti
mento que, hoje. ele :dentifica 
mais em estranhos no que nos fi. 
lhos. ~"Tem muito peão ai que vai 
virar patnlo. É só uma questilo de 
tempo". IJRn 

MULHER COORDENA A PREFEITURA 

do enviado espedal 

Jussara Coinete C: uma exccçao 
no mundo predomin3.ntemente 
machista da fronteira. jornaJisla 
de formação, foi para Sapezal para 
ficar dois meses, estudar a forma· 
çáo da. cidade e escrever uma tese. 
Está lá há dois anos. 

Jussara. acumula duas das princi
pais funcóe"i na cidade. F. z. coorde· 
nadara-gerai da prer'eit'.:ra -v 
principal 'ar~o, depoi:. do de pre· 
feito- e assessora pessoal de An· 
dr~ Maggi nas suas empresas. 
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Num m ... ·~~r~o li!z, pode tocar v 
servlt..:t> buru~..1 Jtko d.a Drd'eíturi.l, 
fazer cunt<~tu~ ~o:m HrasÍiia e con· 
versar ~."um u<:. vt:readores par<.~. 
prep.arJ.r a. d!Jl'OV.Jt;ào de um oroie-
tu na Càm .. ua Municipal. · · 

Seu dia. co:7.ecaâ.s Sh30 c: não tem 
hora para acabar ... No primeiro 
~no, chcgu"' " ~crJcr ll kg. Hoje, 
Já ~srou acostuJnadd.",.:u11ra. 

St!u sonho~ vt:r .Sapc:zal se tran~
forrnar no pL>lo d~o·d~s~nvoivimen
to da r:glão. "f-lara bso, pre<.:isa
mos de boas estradas, tdecomuni
t.açót."~. S<iLlJI..' e edu<.:açáo", planeia 
Jussar..I. · 

Com t~mpo I! tt:(noloJ;iJ cht..·garL·· 
mos a .3,5 tor.eiadJ.s oor ht.:ct<Jrc. ' 

Ele cak:uia oue nàà comuensa ul
trapassar a barreira d~ 4 tonc.:!a
dJ;/ha. P.ra obter •••• produtivi· 
dade. os investimento~ passam J 

ser tão grandes que a margem Je 
lucro corneca a t.iiminu:r. 

Como a ffiaioria dos produton.::; 
Ja região, os Dal'Maso não recor
:em a banCO!I. O finandam~nto é 
ciiretO com o furnel..'"eJór. t:m- sac..1s 
desoj01. URTI 

EMPREGADO V AI VIRAR PRODUTOR 
As mc.t.t~ 1..L t:::.tilo sendo pill'Cial

menre OD!IJa,. Em~~. Sapez.ai terá 
t~lc:forua d:~:taJ, na satélite. "As- \Vilson Jose! de Souza, 39, estJ. 
sun que Uc:r, \'Ou instalar a a ui uma - -preStes a se to(n3r_a_ eXó!ção qi.Je --
provedora J..: a:::t'sso à lntcfnet oa~ confirma a rl!gra cm Sapczal. 
ra termos condiç6es de obter ·in~ Agrónomo c: t.Hretor~récnko tio 
formação rapidamente". Grupo Maggi, de -que não é loi· 

A parte de saúde também está ro, nao l<tn olhos claros e é gota· 
!)~ndo pnlvtdl.'nciada. Com finan· no- está pres1cs a ddxar u em~ 
Cldmc:nto do BNOES, a prefeitura prcgoporavirarprodutor. 
c~_racol1'truulcioumhospitalde72 Com o que economizou trJII.l· 
kltos. l'õlccc exagerado para 0 ta· !bando por 12 anos para os Mog~i. 
r.:anhu ~t:.:al Jo município, mas dá Souza já conseguiu comprar l,l 
u::1a ld~1a dt! 4uanto ela espera ou e mil her.:tares ni:l regiàü. 
Sapezal vaicrt!scer. (JRT) · Sua transformação de l!mprcga· 

GAÚCHO ABRE S"A 
2
, FRONTE!RA do cm patrão está programada pa· 

'-' ra o ano 2000. Será então um dos 
do enviado ~~Ptc.J.1I primeiros produtores não·origi· 
Aos 63 anos, o gaúcho Evaldino nários do sul do país em Sapez.al. 

Dai'Maso está desbravando, em Até lá, arrendou suas terras 
Sapez:a.l. a sua segunda fronteira -uma maneira económica de 
agz:coia. N;1 primeira vez. quand,-------"amacíá-las"paraoplantio. 
tmna 20 anos, saiu de Passo Fundo Ele não é o único caso de emprc· 
(RS) para trabalhar no Paraná. gado que progrediu e conseguir 

"Toledo era uma fronteira nova monta~. seu próprio negócio na 
na ~poça. Foi mais difícil do que Chapada dos Pareeis. 
agora, porque tudo era manual, na O paranaense Jonas Schaef(<r 
base da i o ice e do machado". Maggi, 30, começou no Màto 

Também aos 20 anos, seu filho Grosso pesando caminhões numa 
Eleanor, 36. saiu do Paraná, onde balança das empresas do primo 
o pai tinha ido tentar a sorte, para Ande.! Maggi. 
ser pioneiro no Mato Grosso. Ha bilitou-sc como piloto de 

A família chegou a Sapezal em avião e. dez anos depois, tem uma 
81, quando só havia meia-dúzia de em prosa de aviação agrícola com 
colonos. "A maior parte da terra cinfo ;H:ronavt:!s. Ele pulveriza a., 
do Estado na eooa era devoluta. E pl•nraçOcs de 54 produtores ,.m 
parentes dos governadores eram Sapc,ai. 
os possdros~~, conta Eleanor. hojt: E:;sas histOrias de vitôri;.i pl."~:,.u.d 
presid"nt" da CJ.marade Sapelai. suo unt estimulo para o gaúcho 

Ele diz que pagaram o cquivalC'n~ Gil mar Zanata, .30. Técnico agi-ico· 
te a dua; sacas de soja por hectare la. de chegou a Sapc:zal há apcna> 
para obter a posse da tl:rra. "l'ilra -iS· dias. 
legalizar a papelada no [ncra cus· 1rabalha para os Maggi com um 
tau o dobro", conta. contrato provtsório, mas está ani· 

Atuaimenre. os Dai'Maso plan· mado. Atualmente, ganha o dobro 
Iam 2,7 mii hectares de >oju e tem do que ganhava no Rio Grande d<> 
uma produtividade de 3.2 wnda- Sul. "O principi<> é trabalhar. 
das Por hectar~!. "Tc-mos muita~ Comprar terra~ Um di.1, que:m ,:,.1. 

á.rc:as no\'aS (em 1"-' ou 2~,~ pluntiu). hc ... ", ORn 

Janeiro 1997 
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O SR. ARTUR DA TÃVOLA (PSDB-RJ)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o mundo reme
morou o grande compositor Johannes Brahms no úl
timo dia três de abril, data do centenário de sua mor
te. O fato merece um reconhecimento ainda que bre
ve do Senado, no Brasil. 

Repetem-se com Brahms as marcas misterio
sas do dom, das graças do talento e ou da genialida
de. A três de abril de 1967 fez cem anos da sua 
morte, menos de um ano depois de haver comoare
cido ao enterro da mulher de sua vida, Clara Schu
mann, viúva de Robert Schumann. 

Nascido em lar humilde na zona pobre de 
Hamburgo em 1833, filho de um músico inexpressi
vo com uma mulher vários anos mais velha, infância 
humilde embora precoce do ponto de vista musical; 
irmão de outro músico sem qualquer talento e inve
joso, menino cedo fora da escola habitual, ledor in
veterado desde rapaz, homem severo e turrão que 
jamais cortejou pessoas ou êxito, solteirão de amo
res vários subordinados ou reativos ao amor maior 
de sua vida Clara Schumann, viúva do grande Ro
berto Schumann, músico exigente, flor de introver
são, Brahms concilia a estrutura clássica da música 
germânica com o romantismo tardio que o tomou 
alvo de críticas e ao mesmo tempo consagra e eter
niza o domínio do sentimento introvertido, sua marca 
maior. É o grande Brahms, mestre de melodias e de 
complexas harmonias, autor de meditações com sua 
religiosidade leiga, monumento ao espírito humano. 

Pode-se sintetizar-lhe a infância e adolescên
cia em alguns pontos: a família muito pobre. A mãe 
amantíssima, trabalhadora, diligente zelosa, dezes
sete anos mais velha que o pai. Este, um músico 
honrado sem especial talento, bom chefe de família, 
trabalhador, interessado no futuro do filho no qual 
antevia talento e dividido entre deixá-lo aprofundar
se no estudo da música ou tê-lo desde cedo como 
profissional para ajudar o sustento do lar e granjear 
o aplauso fácil. Dois irmãos: uma irmã e um irmão, 
este menor, invejoso, complicado. Precocidade e ta
lento musical. Muitas veladas notumas com o pai, in
clusive a tocar profissionalmente para ajudar em 
casa, até em estalagens e grosseiros bares de mari
nheiros e prostitutas no Porto de Hamburgo, ao lado 
dos estudos sérios de música com os professores 
no Porto de Hamburgo, ao lado dos estudos sérios 
de música com os professores Cessei e Marxsen. 
Alguns recitais deveras aplaudidos nos quais apre
sentou obras de Mozart, Haydn, Beethoven e outros 
compositores hoje esquecidos, mas importantes na 
primeira metade do século dezenove. Abandono dos 

estudos formais mais sólida formação literária e mu
sical. Muitas leituras. 

Na juventude, conhece o violinista húngaro Re
menyi que lhe propõe uma gira pela Alemanha. 
Aceita. Saem os dois jovens. Brahms bem mais 
moço a tocar em dupla. Logo descobre o caráter dú
bio de Rememnyi e seu narcisismo, traços contrários 
ao temperamento introvertido e sério de Brahms que 
acaba por deixá-lo. Rca, porém, dessa experiência, 
a certeza de sentir-se com talento suficiente para só
lida carreira posterior. Nessa fase, dá largas a uma 
tendência insistente desde a infância: a composição. 
Em público, porém, apresenta-se apenas como pia
nista solista ou acompanhante. 

Se de Remenyi restou para Brahms a constata-
. ção da diferença de temperamentos e até de caráter, 

ficou-lhe, porém, um regalo. Por seu intermédio conhe
ceu outro violinista, húngaro também, Joachim, esta 
pessoa séria e de altíssima competência e que viria a 
ser, não apenas o seu grande amigo de juventude e 
maturidade (até uma briga muitos anos depois), como 
uma espécie de protetor e incentivador, que o apre
sentou a Schumann, reconheceu seu talento e de 
certa forma sempre apoiou-lhe a carreira. 

Joachim rrereceria, anos depois a oferenda do 
famoso Concerto de Brahms para Violino e Orques
tra no qual, inclui, ademais da dedicatória, no último 
movimento, trechos de uma dança húngara. 

O Concerto para Violino e Orquestra uniria e 
simbc''· ,.na, po1s, dois temperamentos díspares, 
unificados pela visão madura do romantismo: um, 
Joachim, húngaro, o violinista virtuoso e expressivo, 
dos maiores do século dezenove e, outro, Brahms, 
alemão quase nórdico de Hamburgo, o pianista por
tentoso mas recolhido, e compositor capaz de apro
fundar-se na introversão dos valores românticos, 
sem transformar-se em epígono do movimento da 
"tempestade e sonho', o romantismo, nem, por outro 
lado, transformar-se em um de seus deformadores 
pela exageração na utilização dos recursos senti
mentais. Antes, foi Brahmn capaz de mesclar as só
lidas raízes do classicismo alemão, com uma con
cepção de elevado teor musical na técnica e na ins
piração, e um sentido profundo do lirismo ao qual 
transformou em discurso musical que foi a exata me
dida entre sentimentos humanos, melodias, harmo
nias, orquestrações e valores éticos. 

Aos vinte anos, munido da carta de apresenta
ção escrita pelo amigo querido, o violinista Joachim, 
para Robert Schumann, ir à procura do mestre. Du
vidou dessa decisão pois tempos antes, quando de 
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visita de Schumann a Hamburgo, Brahms deixara
lhe no hotel um manuscrito com obras suas, devolvi
do sem leitura por falta de tempo. 

A esta época Johannes é um jovem de feições 
bonítas, nada obstante baixo em seus apenas um 
metro e sessenta e cinco de altura, perscrutadores e 
belos olhos azuis, cabelo ruivo. Assim o descreve 
um amigo de Joachim, aliás, futuro bió!ogo de 
Brahms, Wasielevski. 

Supera a timidez e a frustração de haver deixado 
com eles - sem resposta - como vimos - anos antes, 
partituras suas, o que de certo modo o decepcionara. 
Por outro lado, sentia estar ali a alma irmã e a influên
cia inicial de sua obra. Vai ter com os Schumann. 

Com os Schumann 

Os frutos da estada de Brahms do lar dos 
Schumanns em Düsseldorf marcariam sua vida. A 
afinidade espiritual, o calor de família, um casal e 
seis filhos, o centro irradiador de um pensamento 
musical, Schumann tê-lo ouvido. Idem Clara. E, 
além da amizade espontânea e vital, o fato de ter 
sua música avalisada por um líder da altura de 
Schumann, àquela altura acatado em toda Alema
nha como um eminente teórico do romantismo e fes
tejado compositor, apesar de que, em 1853 estives
se, já, próximo das sombras da insãnia e da morte, 
nos •.rês anos que se seguiriam. 

Schumann escreve, então, após anos de silên
cio jornalístico um artigo em sua Nova Gazeta Musi
cal, mais ou menos o seguinte sobre Brahms: 

"Chegou, enfim, um jovem em cujo berço vela
ram as graças e os heróis. Seu nome é João 
Brahms e traz os signos de um eleito. Ademais, 
como pianista é genial: transforma o piano num con
junto de vozes que concomitantemente exultam de 
júbilo e gemem de tristeza• 

"Se ele vier a mergulhar a sua mágica batuta no 
abismo ou na massa de coros e da orquestra e lhes em
prestar a sua potência poderemos esperar o surgimento 
de extraordinárias e ainda mais maravilhosas visões ex
pressivas dos mistérios do mundo dos espíritos." 

O artigo é maior mas tem aqui a síntese de 
como Schumann aos 43 anos, via o nascimento da
quele que talvez viesse a ser o sucessor de Beetho
ven nos altos patamares da genialidade musical, na 
grandeza de espírito e na elevada concepção ética 
da música como da vida. 

Ali Brahms passa a ser convidado por alguns 
dias, conhece alunos de Schumann e de Clara, um 
dos quars Alberto Dietrich logo toma-se bom amigo. 
Conhece a Senhora Batina Brentano, que fora ami-

ga de Goethe e-a. quem; depoiS aedfcaria algumas
canções do seu Opus 3. 

Os anos que se seguem ao cantata inicial de 
Brahms com o casal Schumann, caracferizam-sé 
pela influência deste na alma, na inteligência e no 
coração do jovem Brahms. Deixando-<Js para tempo
rada rápida em Hannover com o amigo violinista 
Joa,chim e outros músicos. Faz breve visita aos pais 
em Hamburgo por ocasião do Natal, o que os enche 
de orgulho e alegria. O pai, feliz com o êxitos do fi
lho, a mãe, que lhe escrevia semanalmente, feliz 

-com a presença do filho. Logo, porém, princípios de 
janeiro de 1854 volta a Hannover para encontrar-se 
com o grupo de amigos, ocasião em que vem a co
nhecer Hans von Büllow, pianista já notável, depois 
maestro, amigo, à época de Liszt e Wagner. Deste, 
depois se afastaria enojado após ter a sua mulher, 
Cosima, filha de Liszt, raptada emocionalmente por 
Wagner, por quem se apaixona. 

No verão de 1854, porém todos eles, Brahms, 
Joachim e Hans Von Büllow são amigos queridos, 
músicos entrosados que ensaiam juntos, discutem 
música e filosofia e cultuam Roberto Schumann que 
pouco depois chegaria a Hannover para assistir à 
estréia de obras suas. 

Embora feliz, Schumann já estava ferido de 
morte pelas trevasaaperturbação mental que em 
dois anos o levaria a uma tentativa de suicídio, à in
ternação, ao cantata delirante com o que afirmava 
serem espíritos de outros planos astrais, inclusive 
Schubert e Mendelssohn, já mortos e a morte aos 46 
anos no Sanatório de Endenich, perto de Bonn. 

Pouco depois da internação de Schumann, 
mas antes de sua morte, nasce Feliz (nome dado 

-em memória deMendelssohn) sétimo filho de Robert 
e Clara Schumann. É desse período, o Trio para pia
no e cordas o Opus 8. 

No Brahms de vinte anos, normalmente seria, já o 
explodir de alguma paixão. Seu cantata com as mulhe
res foi até então contraditório. Se mereceu o carinho in
tegral de sua mãe, ao tempo de rapaz a tocar como ser
viço, às vezes com o pai nas cervejarias e bares notur
nos do Porto de Hamburgo, teve muitas vezes a seu 
lado as prostitutas. Ele mesmo diria, anos depois: 

"Meio desnudas elas me sentavam em seu 
colo, e entre as danças a que eram obrigadas pela 
profissão, elas me acariciavam, me beijavam, em 
suma me aborreciam. Esta foi a primeira impressão 
que tive do amor." Imaginemos o jovem tímido, intro
vertido, preocupado com a seriedade de seus estu
dos e de sua música, no contato precoce com as 
mulheres das tabernas onde tocava com o pai, para 
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conseguir parte do sustento. Tudo aquilo por certo o 
assustava. Não era a sua visão do amor. 

Parece não ter havido marcas amorosas em 
sua amizade com a jovem Lischen Gieseman, quan
do, aos 14 anos passou tempos na propriedade 
campestre do pai dela, deu-lhe aulas de piano, saiu, 
passeou e tanto conversou com ela. 

O impacto poderoso foi o de Clara Schumann: 
14 anos mais velha (lembremo-nos de que o pai de 
Brahms casou-se com mulher com 20 anos a mais 
que ele), 14 anos mais velha, eu dizia, mulher de 
seu ídolo da juventude, Roberto Schumann, enamo
rada pelo marido e mãe de sete filhos. Quando? 
Onde? Corno? Não se sabe. Sabe-se, sim, que em 
todos os 43 anos que se seguiriam, Clara Schu
mann, viria a ser o marco mais alto de sua relação 
com o sexo feminino, para muitos a paixão única de 
sua vida, nada obstante o solteirão Brahms haver vi
vido casos e impactos amorosos inclusive uma série 
e frustrado noivado com Julia Schumann, a filha de 
Clara mais parecida com a mãe. 

Clara, porém, seria, sempre, o marco, a mãe, a 
mulher desejada, (teriam sido amantes anos depois 
da morte de Schumann), a busca, a procura. a cul
pa? Clara, enfim, havendo ou não transformado em 
relacionamento sexual seu envolvimento com 
Brahms, Clara seria a mulher de sua vida, uma linda 
e sempre honrada história de amor. Com Clara de
clarou-se enamorado. Com Clara confidenciou. Com 
Clara brigou. Com Clara consultou-se como músico 
e como homem. Com Clara, Brahms vive o mistério 
de seu celibato e a grandeza do seu sentimento. 

Exemplo dos impactos amorosos de Brahms em 
sua música está em várias de suas peças mais den
sas, belas e difíceis, escritas anos depois dos fatos de 
seus verdes vinte anos, corno, por exemplo, suas qua
tro sinfonias e o Quinteto para ClaJinete e Corrias. 

Ao ser subitamente preterido no coração de Ju
lia Schumann, filha de Clara, pelo Conde Marmorito 
di Radicati, em testemunho de seu caráter, sua no
breza e seu sentimento introvertido, Brahms dedica 
ao casamento a belíssima Rapsódia para Contralto, 
coro masculino e orquestra, Opus 53. Da frustração 
à sobranceria apenas um passo: o que só é dado 
por homens dignos. 

Por mais que se dividam os biólogos de Brahms 
sobre " verdadeiro sentido da palavra amor para expfi
car a relação dele com Clara, a posteridade registra 
um emaranhado amoroso de difícil elucidação. 

É fora de qualquer dúvida a veneração dele por 
Schumann. E a sinc"!~<:iade de sua presença quan
do, nos meses finais da enfermidade, foi quem, com 

o violinista Joachim mais perto dele permaneceu, VI

sitando-o -na casa de saúde para perturbados men
tais em que se finou. O rígido caráter de Brahms, 
sua sólida formação moral, sua nenhuma adesão a 
atitudes para uso externo, tudo o que viria a ser o 
seu futuro, autorizam-nos a crer em profundidade no 
respeito t~tal pelo homem que o iniciou nos cami
nhos da consagração musical e nele viu, com dons 
proféticos, o herdeiro do pendão do romantismo. 

Ora Schumann morreu em 1856 e é de 1854 
pouco depois de conhecê-lo, uma carta de Brahms a 
Clara (que se encontrava em excursão artística), na 
qual afirma: • Ah, se Deus me permitisse dizer-te 
pessoalmente que te amo até morrer em vez de per
mitir-me tão somente fazê-lo por escrito". 

É evidente que nessa carta um arroubo de pai
xão ao qual Clara sem corresponder diretarnente, de 
certo compreendeu e muitos anos após a morte de 
Schumann, manteve com Brahms a complexa rela
ção que não se tem como classificar: amizade amo
rosa, amor platónico, relacionamento íntimo cercado 
da mais completa discrição e privacidade. 

No ano seguinte, logo em janeiro de 1855, 
Brahms ainda com 21 anos, assim se dirige de novo 
a Clara: "Nada consigo fazer sem pensar em você, 
ler e reler as suas cartas e contemplar a sua ima
gem. O que fez você de mim? Será que não pode 
fazer cessar em mim todo esse sofrimento? Ah 
como desejava poder colocar no papel o quanto te 
amo. E te amo tanto, tanto que dizê-lo é muito pou
co ... Tu meu amor, tu minha divina Clara.• 

Como classificar essa efusão? Arroubos de um 
jovem de 21 anos por uma mulher de 35? A explo
são desordenada de afeto dos seres tipo sentimento 
introvertido, segundo a classificação de Jung, pes
soas fechadas em si mesmas, com pouca versatili
dade para o uso da função sentimento e que quando 
a vivem, o fazem de maneira explosiva ou desastra
da? A manifestação sincera do sentimento que com 
diversos matizes e alternâncias acompanharia 
Brahms por toda a vida? Difícil responder com visõ
es acompanhadas, maliciosas ou incapazes de per
ceber a intensidade energética e empática que unia 
aquelas especialíssimas pessoas, Brahms, Schu
mann, Clara, o violinista Joachim. 

O fato é que ao longo da vida Brahms e Clara 
trocaram muitas cartas e de comum acordo queima
ram várias. Nelas taivez estivesse a explicação da 
natureza da relação entre ambos mantida, porque o 
conteúdo desta representa uma das mais intensas e 
belas relaÇõeS entre o amor, a paixão e a amizade 
possível entre dois seres, tudo isso sempre a consi-
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derar a intensidade e a verdade do sentimento de Cla
ra por Chumann. Ele foi a grande paixão de sua ado
lescência. de sua idade adulta e foi Clara, mãe de sete 
filhos de Schumann que por cerca de quarenta anos 
após a morte do marido dedicou-se a divulgar-lhe a 
obra por toda a Europa, excelsa pianista que foi. 

Por outro lado Brahms jamais se casou. Tam
pouco Clara, a quem não faltavam admiradores. 
Brahms teve várias namoradas como já vimos, inclu
sive um episódio de enamoramento por Júlia, a filha 
de Clara que mais a ela se parecia e segundo cons
ta mais bela. A nenhuma dedicou a verdadeira aten
ção do matrimônio, antes dele sempre fugiu. Seu re
lacionamento pessoal e epistolar com Clara contém 
uma das maiores alternâncias de estados de espíri
to, possíveis apenas aos seres de grande beleza e 
complexidade. Amizade, ciúmes, consultas musicais 
e humanas, declarações de amor, brigas, admiração 
funda, constância. inconstância. A vida inteira de 
Brahms, dos 21 aos 63 anos (quando morreu Clara), 
passou-se em tomo dessa relação deslumbrante e 
desconcertante, sobre cuja natureza profunda o mis
tério se abateu, sem, contudo tirar-lhe a beleza, 
quanta vez transposta para a música corno no caso 
da imortal Sonata para Violino e Piano Opus 38 ou 
do definitivo e deslumbrante Concerto nQ 2 em Si Be
mol para Piano e Orquestra, obras nas quais a den
sidade amorosa é vivida na plenitude da inte
riorização de um autêntico sentimental introvertido, 
por isso mesmo, profundo. 

O Brahms adulto e turrão 

Os anos posteriores à juventude, Brahms vi
veu-os exclusivamente em função da música Com
pondo e (ao precisar de dinheiro) aluando como pia
nista. Foi, ademais, diretor de coros. Sua vida exter
na não possuiu lances de destaque. A interna, po
rém, os possui -e como! - podendo assim ser sinte
tizada: solitário e solteirão. Aguda autocrítica. Doce, 
sincero e leal com os próximos, turrão e seco com 
estranhos principalmente se bajuladores ou fracos 
de caráter. Leitor inveterado. Amante da natureza e 
da mesa farta e do tabaco. Descuido com a aparên
cia. Rigoroso consigo mesmo e com os demais. 
Dado a episódio de fúria ou de grande delicadeza 
dalma. Trabalhador severo. Alheio a diatribes e de
bates teóricos que o envolveram, principalmente 
com os Wagnerianos. Intelectual consciente dos 
acontecimentos políticos envolventes. Músico por 
excelência, em quem a qualidade musical das obras 
sempre predominou sobre estilos, sobre teses e so
bre modismo. Moderno para seu tempo, nada obs
tante conservador (Schõenberg, anos depois da 

morte de Brahms, descobriu-lhe a modernidade intrin
seca. hamlônica e sonora. oculta para muitos numa 
fonna que buscava os grandes cânones do classicis
mo e os gêneros tradicionais como sinfonias, abertu
ras, obras corais, lidere, e peças de càmara). 

A intensa, profunda e maravilhosa (embora atri
tada) relação como Clara Schumann ocupa toda a vida 
de Brahms, entre brigas, amores, paixão, amizade e 
contradições. Sua decisão celibatária jamais seria ven
cida por nenhum dos casos amorosos mantidos princi
palmente com cantoras. Nenhuma concessão aos po
derosos 01:1 ao jogo de interesses. Completa serenida
de diante do êxito que lhe veio em vida Parecia profe
rir o respeito e o mérito ao sucesso mundano. 

Tudo isso está presente em sua música à qual 
se soma, ademais, corno entidade envolvente, a alta 
dignidade estética e pessoal, o sentido elevado da 
existência humana que juntamente com a qualidade 
musical o tomam um dos maiores gênios da música 
de todos os tempos. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PSDB- PE) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, sempre que 

. ocorre uma tragédia, envolvendo vidas humanas, a 
comoção toma conta do povo brasileiro. E como não 
poderia ser diferente, a mesma emoção também é 
compartilhar pelos membros desta Casa. Afinal,. a 
vida é um bem insubstituível e direitos humanos são 
v11fores universail; que, en1 sã consciência, ninguém 
ousa contestar. 

E como esta emoção penetra no Parlamento? 
Em primeiro lugar, por intermédio dos discursos vi
brantes e bem intencionados que são realizados em 
Plenário e nas Comissões. em segundo, com a 
apresentação de propostas e matérias legislativas, 
quase sempre objetivando corrigir distorções do nos
so arcabouço jurídico. Em terceiro , com a declara
ção pública em favor de esforço concentrado para 
aprovar projetes há muito apresentados no Congres
so e que, infelizmente, costumam dormitar anos a fio 
nas gavetas de relatores e das Comissões. 

A questão da Justiça Militar é uma delas. O as
sunto está em pauta há vários anos na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, mas em nenhum 
momento aqui foi possível construir, com coragem, 
uma maioria parlamentar para romper de vez com 
um dos últimos estoques do lixo autoritário do regi
me militar, infelizmente não removido pela Assem
bléia Nacional Constituinte. e nesta questão, o cla
mor da democracia sempre acabou sufocado por in
teresses menores de corporação e por lobbies políti
cos disfarçados que têm como meta única. não de
fender a vida humana. mas manter estruturas e apa· 
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ratos de poder e de repressão nos estados, sem o transigência, él.neeessidade de urna ll1eihor adequa-
devido controle da Justiça. ção das forças de segurança ao império da lei e aos 

Há cerca de um ano, depois de um quadro--oe ditames dos valores humanos. Lembro também mais 
comoção nacional marcado por massacres incomi- uma vez que a Justiça Militar, da forma como está 
náveis como o de Carandíru, Eldorado dos Carajás e concebida, foi produto do pacote de abril, editado 
dos meninos da Candelária, só para citar alguns deles, pelo General Presidente Ernesto Geisel, peça que 
o Senado Federal aprovou lei dispondo sobre homicí· faltava à época para fechar um jogo de xadrez que 
dios dolosos contra civis praticados por policiais milita· preconizava a interaÇao das polícias militares com a 
res. Mesmo que tenha sido proclamada como uma vi- repressão política. Tal distorção, no quadro do esta-
tória contra os abusos policiais, na verdade, aquela de- do democrático de direito, não~13 mais Jlen:fu'ªr.._ ____ _ 
cisão foi inócua quando consideramos que, no·caséí;o - -- ----Eprecjso, de uma v~~r_t~. d~mif~a 
crime só seria repassado à alçada da Justiça comum seguranÇa pública. A iiJÕção da polícia militar, quando 
depois de tipifiCado o dolo em inquérito sob responsa- no-exeroíCiO da segurança públiCa; é garantira cidada-
bilidade da própria Justiça Militar. O resultado não po- nia e o cidadão e não tomá-los reféns do medo. 
deria ser diferente: o corporativismo e o acobertamen- A segurança pública não é urna questão militar 
to sempre impediram que os atos violentos de policiais e, por isso, podemos chegar a uma primeira propos-
fossem rigidamente punidos. ta: excluir da apreciação da Justiça Militar todo e 

O interessante de tudo isso é que poucos me- qualquer ilícito praticado por quem quer que seja 
ses antes, um substitutivo de minha autoria, transfe- nas atividades de Segurança Pública. Assim, a Justi-
rindo para a Justiça comum o julgamento de todos ça Militar, mantida, deve se ater única e exclusiva-
os crimes praticados por militares cometidos contra mente ao julgamento dos crimes tipicamente milita-
civis, havia sido derrotado de forma acachapante. res, aliás como determina a nossa Constituição. com 
Elaborado a partir de projeto oriundo de uma CPI da esta atitude estaríamos sepultando de uma vez por 
Câmara dos Deputados, que investiga violência con- todas a impunidade que se origina do corporativismo 
tra crianças e adolescentes, o nosso substitutivo, castrense e se explicita por intermédio do pernicioso 
que definia os crimes cometidos por policiais. milita- e já conhecido jargão processual, o "embargo de ga-
res quando no exercício de funções de segurança veta", quando o militar criminoso acaba sendo absol-
pública como crimes civis e não mais militares, era vido pelo instituto da prescrição. 
uma excelente oportunidade para obtermos resposta Além desta importante iniciativa, acredito que o 
efetiva no enfrentamento do problema. É importante debate enseja outras soluções paralelas. Defende-
lembrar: ele tramitou e foi rejeitado antes do massa- mos, por exemplo, a unificação das polícias civil e 
cre de Eldorado dos Carajás. A sua derrota e a apro- militar - como aliás é regra nos pafses mais civiliza-
vação de um paliativo e insuficiente projeto de lei, de dos e democráticos -, constituindo uma única erga-
alguma forma, apontaram para os insanos de plan- nização, mesmo que parte uniformizada e esta coo-
tão que a bestialidade da violência, seguida de im- tando com especial corpo armado. Ao mesmo tern-
punidade, podia continuar. po, visando a unificação das investigações e inquéri-

As cenas chocantes da Favela Naval, em São tos criminais, seria fundamental que resgatássemos 
Paulo, repetidas no Rio de Janeiro, e as notícias o projeto derrotado na ConstitUinte, da vinculação da 
acerca do massacre ocorrido contra uma família no polícia judiciária ?O Ministério Público. 
interior de Tocantins, que demonstram não ser fatos Acreditamos que o Executivo, ao criar a Se·::-e-
isolados mas uma infeliz e permanente realidade, taria dos Direitos Humanos, dá importante passo na 
trazem novamente a questão da Justiça Militar à baila. direçáo de acabar com a impunidade e a violência 
E não tenham dúvida, se esta Casa, se o Congresso policial. E o Congresso tem obrigação de também 
Nacional não encarar com responsabilidade o tema dar a sua contribuição em todo este processo e, por-
colocado em pauta com mais sangue de inocentes e tanto, não pode procrastinar o debate e o encarni-
pela violência da polícia militar, outros massacres e nhamento de_ soluções legais para apenas quando 
episódios de desrespeito a seres humanos continua- ocorrau_manQva e draroáticatragédia. 
rão a ocorrer e a ceifar a vida particularmente daqueles Com esta posição não estamos condenando a 
menos favorecidos economicamente, que não conse- polícia militar enquanto instituição. Temos um caso 
guem gozar do direito pleno de cidadania. concreto, Sergipe, cuja Secretaria de Segurança Pú-

Como já o fiz por ocasião da derrota do substi- blica é presidida por um comunista e onde a polfcia 
tutivo por mim elaborado, volto a defender, com in- militar tem agido em consonância com os direitos ' 
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humanos. Entretanto, urna corporação armada, que 
normalmente pode arvorar o papel de juiz da vida ou 
da morte, não deve depender apenas da consciên
cia democrática de quem está em seu comando. Ela 
deve estar submetida a urna estrutura legal capaz 
de coibir, e com rigor, a insanidade daqueles que 
vêem a vida corno bem descartável. 

Esta Casa já teve sensibilidade para reagir a 
desatinos e a Lei sobre tortura recentemente apro
vada é um exemplo. Agora, chegou a vez de encarar 
a questão da Justiça Militar. 

E esta bandeira não tem cor ideológica, não é 
da direita nem de centro nem da esquerda. É urna 
exigência da consciência democrática que, em prin
cípio, flui em todas as correntes ideológicas. 

Vamos ajudar a construir um Brasil mais huma
no e com menos violência. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL - SE) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Senadores, transcorreu, na últi
ma segunda-feira, 7 de abril, as comemorações do 
Dia Mundial da Saúde, e 1997, conforme já anun
ciou o Senhor Presidente da República, quando do 
lançamento recente do Plano de Metas para o setor, 
será o • Ano da Saúde no Brasil'. 

Este projeto é da maior importância para a me
lhoria dos indicadores da saúde em nosso País, cuja 
população vem se ressentindo dos efeitos perversos 
da crescente perda de organização e eficiência do 
setor, representando urna grande esperança para 
que se restaure a credibilidade do atendimento em 
saúde, urna das mais importantes prioridades para a 
promoção do bem-estar em nossa sociedade. 

A minha simpatia pelo Plano de Metas é muito 
mais pelo aceno de um grande esforço em termos 
de racionalidade e organização do sistema de saúde, 
nos três níveis de Governo, e no direcionarnento para o 
atendimento da clientela, do que, propriamente, pelo 
anunciado aumento de recursos financeiros, ainda in
suficientes, pois os gastos federais continuarão abaixo 
dos 3"k do PIB, e o Brasil ainda continuará sendo um 
dos países mais avarentos do mundo no que se refere a 
despesas com saúde, quando, a exemplo de outras 
nações de economia semelhante à de nosso País, 
poderia aplicar até mais de 5% do PIB. 

Mas considero extremamente importante que 
se racionalize o funcionamento do setor para que se 
possa aumentar os recursos e assim promover a 
progressiva melhoria dos resultados. 

Com 20,3 bilhões do Governo Federal, 6,2 bi
lhões dos Estados e 4,6 bilhões das prefeituras, o 
Ministério da Saúde pretende com estes 31,1 bilhõ
es, em esforço conjunto, promover radicais rnelho-

rias no atendimento e, no desempenho dos hospi
tais, postos de saúde e demais atividades de saúde 
preventiva, e assim, conseguir, também uma redu
ção substancial na taxa de mortalidade. 

Com estes r~1,1rsos previstos para 1998, o Mi
nistério vai investir em um elenco de objetivos de re
visões profundas no funcionamento da saúde, pro
curando garantir a estabilidade dos financiamentos 
ao setor; a descentralização com o aumento da fis
calização e controle; a saúde familiar com visitação 
de médicos de família e agentes comunitários de 
saúde; melhoria da gestão do _atendimento básico 
pelos municípios; a implantação de farmácias com 
medicamentos essenciais gratuitos; combate às en
demias e maior universalização das vacinas; mudan
ças importantes nos resultantes do atendimento à 
saúde da mulher e da criança; ampliar a habilitação 
dos municípios à gestão plena; redirecionamento da 
clientela, no que diz respeito ao atendimento básico, 
visando a redução das filas nos hospitais; expedição 
de certificado de qualidade para hospitais de melhor 
desempenho; melhor controle sobre doenças como 
o câncer e o diabetes; revisão da tabela do SUS; co
brança do atendimento feito pelos planos de saúde 
por parte da rede pública; fortalecimento dos conse
lhos e fundos municipais de saúde, e até um disque
saúde nacional, para o recebimento de reclamações, 
sugestões, informações e denúncias. 

Medidas adrrinistrativas, aparentemente simples, 
questão de definição de prioridades, mas que podem 
funcionar, e o sistema já está realmente em colapso, na 
un, filas enormes nos hospitais. queda na qualidade do 
atendimento, crescimento dos surtos de doenças endé
micas corno a febre amarela, a dengue, e outras, focos 
de corrupções e tragédias que acontecem com preocu
pante freqüência, corno os casos do Santa Genoveva, o 
Hospital de Hemodiálise de Caruaru e os bebês de Ro
raima, refletindo ausência do Estado em suas funções 
de provimento, auditoria, fiscalização e controle. 

Com a ampliação do número de agentes de saú
de de 44 mil para 100 mil, e a contratação de 3.000 
equipes de médicos de família- ainda pouco, conside
rando o número de municípios brasileiros - e a esque
matização do atendimento básico, pretende-se dar 
atenção a 17 milhões e meio de residências e assim 
desafogar os hospitais que no ano passado tiveram 
cerca de 12 milhões de internações, muitas delas ab
solutamente áJSpensáveis, quando se gastou 8,2 bilhões 
incluído as despesas ambulatórias, casos que pode
riam, em grande parte, ser resolvidos nos postos de 
saúde e mesmo em casa, com o atendimento domici
liar, segundo justificativa do Ministério. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 503 

Evidentemente, quando menor o recurso maior a 
economia que se terá de fazer, o que é válido, porque, 
na realidade, em 1998, o dinheiro novo será, realmen
te, muito pouco, a melhoria dos resultados, será, corno 
disse antes, muito mais pelo esforço de organização, 
trabalho, frscaflzaçãó e controle nas funções de gerên
cia do setor, do que pelo reforço orçamentário. 

Não haverá, aparentemente, aumento de re
cursos orçamentários pelo Governo Federal com re
lação a 1997; pesquisa do IPEA estima que os Esta
dos já gastam de 6 a 8% com saúde, e os municí
pios entre 9 a 11%. Com alterações na Proposta de 
Emenda Constitucional nº 169, que tramita no Con
gresso. O Governo pretende, nesta parceria triparti
te, visando melhorias substanciais no atendimento à 
população, estabelecer uma participação orçamentá
ria vinculada de no mínimo 1 0"/o para os Estados e 
12"/o para os municípios, recursos que deveriam ser 
reservados nos respectivos orçamentos para gastos 
em saúde, e que seriam reforçados com repasses da 
União e um certo redirecionamento do atendimento. 

Duas outras importantes medidas, que eu já vinha 
defendendo em pronunciamentos anteriores, dizem res
peito à revisão da Tabela do SUS, completamente defa
sada e que precisava de uma reclassificação nos seus 
itens de procedimentos que apresentavam distorções; e 
a cobrança dos planos e seguros de saúde dos serviços 
prestados à sua clientela, hoje de cerca de 40 milhões 
de pessoas, referentes às 880 empresas que movimen
tam cerca de 10 bilhões de reais e oneram a rede públi
caem pelo menos dois bilhões. 

Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Se
nadores, considero de fundamental importância que 
se estabeleça também para a União um percentual 
mínimo do seu orçamento para a saúde, para que 
de futuro se evite variações como as que ocorreram 
a partir de 1989, quando os recursos neste ano fo
ram de 11,4 bilhões, caíram para 9,5 em 1990; 7,9 
em 1991, 6,6 em 1992,8,8 em 1993, só começando 
a se recuperar a partir de 1994. 

O que não pude observar no Plano de Metas 
da Saúde foi um aspecto que considero essencial e 
dele depende o sucesso desse projeto, pois se refe
re ao pessoal especializado que executa, em nível 
superior, as ações de saúde, que são os médicos 
que atuam na rede pública, e, de um modo geral, os 
profissionais de saúde, inclusive os que atuam assa
lariadamente no mercado, mesmo na rede privada. 

Embora a população venha sofrendo nas filas 
dos hospitais públicos e postos de saúde, ou pagan
do altas mensalidades para ter um atendimento mais 
personalizado e em menos tempo de espera, a 

maior parte dos médicos, considerando os seis anos 
de faculdade em tempo integral, os sacrifícios de 
mais três anos de residência médica e outros cursos 
de especialização, comparativamente a outros pro
fissionais, eles estão ganhando muito pouco, tanto 
no serviço público, quanto nos salários privados, e 
devo ressaltar que não estou me referindo aos que 
têm clínica própria. 

Documento preparado para o I Congresso 
SUS, Século XXI, Saúde Todos, realizado em Joinvi
le, Santa Catarina, no final de julho passado, patroci
nado pelo Ministério da Saúde, Conselho Federal de 
Medicina, Federação Nacional dos Médicos e Asso
ciação Médica Brasileira, revela uma situação preo
cupante no meio desses profissionais, que são, na 
realidade, os realizadores das ações diretas de saú
de junto à população, e argumenta que a "eficiência 
não é prerrogativa: do setor privado e, no setor saú
de, pode-se dizer que tem gerado mais desacertos 
do que acertos•, contribuindo para o aumento das 
desigualdades existentes. 

Diz o documento que •.nós médicos temos per
manecido atónitos•, diante da evolução da realidade. 
Cerca de 75% dos médicos têm idade inferior a 45 
anos: o perfil profissional é caracterizado por múlti
plos vínculos empregatícios, evidenciando o assala
riamento da profissão; 50% possuem entre três a 
quatro atividades distintas; a maioria, 70"/o, trabalha 
no setor público; 60% também atuam no setor priva
do; 70% têm programa de residência médica; 57% 
possuem título de especialista; mas a qualificação 
não corresponde à remuneração adequada; 37% 
dos médicos recebem no máximo até mil reais; se 
for considerada uma faixa de renda de até 2.000 
reais, é o que chega a receber 72"/o dos médicos no 
Pars, com os empregos que mantêm. 

E ÕIZ, ainda, o documento "Encontramo-nos, en
tão, oomo assalariados na rede pública, e mal remune
rados enquanto combalidos profissionais liberais atre
lados e submissos aos diversos planos de saúde". 

E ainda, 70% dos médioos estão insatisfeitos 
com a profissão, desgastados, empobrecidos e em 
condições desfavoráveis de trabalho. 

A esperança mais modesta. mais singela, da 
classe, era o projeto de lei aprovado pelo Congresso 
que fixava o piso salarial dos médicos, em tomo de 
mil e trezentos reais, mas, lamentavelmente, vetado 
pelo Executivo, causando prejuízos e frustrações à 
categoria, justamente no ano em que o governo afir
ma ser o "Ano da Saúde no Brasil". 

Considero importante que se procure restaurar, 
também, o prestígio da classe médica, que, por con-
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ta do sucateamento que vinha ocorrendo I]O se~QL 
saúde. também foi sacrificada. e é preciso que se 
lhe faça justiça. 

-~_queza de_ bem-estar para a _Nação brasileira. que. 
juntamente •com as outras congenefes-·do rriuriào;·-

-também celebrou no último dia 7, segunda-feira, o 
Dia Mundial da Saúde. Finalizando; Senhor Présiaehte; goS!afia. -desta 

tribuna do Senadc, de cumprimentar o Senhor Minis
tro da Saúde, Dr. Carlos Albuquerque, e sua equipe, 
pela formulação deste Plano de Metas manifestando 
a esperança de que estas medidas venham, real
mente, de forma concreta e objetiva, encaminhar as 
soluções mais urgentes para os complexos proble
mas da Saúde, pois a saúde do povo é a principal ri-

Era o que tinha a dizer Senhor Presidente. 

Muito obrigado. 

. -o sf.C-PRESIDE-NTE -\Canos 'Pafiócíriio) 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar os tiabalhos, designando para a sessão deliberaíi
va ordinária do próximo dia 15, terça-feira, a seguinte 

Prop<lS<<;~o 

~l_o_é~Qri~~ml 

1 
ReqU<:r:m<:n\0 ,. 
125,4 .. !')97 

Waldeel Q!'n('[:L~ 

' 
,:_;.,, Req~~<:rimcncc ,-

232, de 19~1 

Josê Scl"''3 

3 
Rcquenmen1o ,. 
:!17,dc: 1997 

F~ce[ano Pcrt:ln 

ORDEM DO DIA 

Soltelta. nos tcnnos rcgtrnem.atS • .a Lnomlt:.u;.io c<lnJUnl~ d11~ Vouç.io. cm to.J!no unu:o, 
PrOJCtos de: Ld da Cimu:a. n• 197, de 199:'1. c :l7. de 199(). 
por ""''sarem soO<<= ~"''"i<> <lu :igu:a:; p<H" L:.n~3mC'!I<O eSc 
petróleo. 

So~u;:íta., nos termos rcguncnW$, que. sohrc: o Pro;cto de 
Lei do Scn..~do n• 37, de 1997. de autoria do Senador l..:~u 
ro ~pos. que aum~nra c puit~rkl má.r:imll de pUU{Ifii·~ 
de sq,urc·dcumprt:go, além dOI Comisslo ccr.suntc do 
despacho iniei.a! de distrib1liçio. seja ouv1da. t.ambéln, a de 
As~usnos Econémicos 
Sohata.. nos telllloS regtmenws. a- d~g:~açio de Ulllll 

Comtss.io Tempod.:ia E.l.tcna compos~ per três Senado
res. p.ar.l rcprescnaroScru.do no III Eneontto·Empresmal 
das Américas c na DI Reuaiio de MinisttOS de Comt:rcio 
das AmCncas. eventos que serio realiu.dos em Belo Hori-

Votação. cm turno tinieo. 

•v ouç!o, em tt!mo Untco. 

··----. 7.0fliC,çl.;_ !3 a 17 Qe maio_ de 1297. 
Autori7..a .& RepUblica f.c:der.ltlva do Brud a coat~W' a"Pc. 
(:!Çio de crédito externo no valor de c::znqUcnu c um bi· 

Dtseussão. cm wrno ti nico .. 
ProjctCl de Rcs.>lu· 
ç.i.o n' J9. de 1997 

Com1~Qc, de A~un
IOS &omi!lliC'Q$ 

Comiss.jo de Co· 
misS<io de ConsmuJ
ç.io, Ju~11ça c Ctd:l.· 
danra 

• P:ueo::r n• III. de 
1997 

\:~~q:~~ ~~~~::~::: d~n:i:i:~: 
amcric.ano~ destinad-1 ao fin:r.nciarnc::tU'CI d<1 Projeto de 
Dufllu;:ay3ô da Rodovia São Paulo-Curítiha·Fiurianópllll~. 

Ap!<;l'C!II~_Q ~mQ ÇQ!J_ç!uclo do P:ue,:_er n• 94197-CI\_G.. 

Sobre a M~ a• 15_9. de 1"987 (n• 9J/S7. ~erigem), 
pcl:z q11.1l o Senhor Prestdo:Me da República submete t. de
li~ do Scn.ulo Feder.d o pedido de ratifi~ de tli· 
ena9io do imóvel -~ Baía de Pedra-, situ:ado no 
Municlpio de O=. no E.sudo de Mato Gc-oss<l, conclu· 
indo pelo indeferimento do pedido de r.niíicaç:io. 

Sobre .1 Mensagem n" 58. de 1997 (n" 14ÕI97. u ongc:m-), 
de 29 de j:zndro do eoaentc. peta qual o Senbor Presidente 
d..1 República submete i deli~ do Senado .a =o!h& 
do Senbor Paulo Oyrccu Pinheit-o 9=1 a;erccr. cm li:COD-

Diseus:s:io; em IU!liO üaico. 

Dí$C:Usslo. em tumo únieo. 

(Voação mnnin.al) 

Comt~s.io de A!:Sun- duçi-o. o eugo de Cor~Selheiro do Con:;elho Adminisu:lli~o 

tos &:on,ómi''"'~"---~'';i"':;;'-_rcs:a:'··;'f.'E-eo:;. ·';"":':!'m':i"::a~-:,';C;'A:,CD:"EC~;-;:r.~Y"O::C==-.,-==-cc~.,..,..,-
SI:lbrc a Mensagem n• 58. de 1997 (n• : ~.: ··~ _--..;,.Q;or,em), Doscuss.âo:cm wrno únicO. 

Parecer n" I II·A, 
dei997 

Comtz.lo de Assun· 
lOS EconÓmiCOS 

de 29 de j:tneiro <lo corrente.. pela q=l o~.,::-:;,,,. :·,~~~~~e 
dl. República submete .Z deliber.tç.:io do S.::-~,,.., a =ctt.~ 

~~ ~::;~r:ur~=h:o ~~::~::u~:~c~: or:;~ 
Eeon~.i=. CADE 

\V<:IUÇionomuW.) 

O SR. PRESIDENT (Carlos Patrocínio) 
encerrada a sessão. 

Está 10-4-97 
-- au1nta-feira 

(Levanta-se a sessão às 18h21min.) 

(OS..tlSZ:t/97) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

11:30- Senhor JoseAugusto Marques, Presidente 
da ABDIB - AssociaÇ:a.6 Brasileira para o 
Desenvolvimento das Indústrias de Base 

12:00 - Senhor Hon Doug Kidd, Presidente do 
Parlamento da Nova Zelândia 

15:30 - Sessão Oeliberativa Ordinária do Senado 
Federal 
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Ata da 37ª Sessão Não Deliberativa 
em 11 de abril de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Nabor Júnior 
Valmir Campe/o, Eduardo Suplicy e Levy Dias. 

(Inicia-se a sessão ás 9h} 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercício Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

Nº 23/97, de 4 de abril do corrente, do Ministro 
de Estado Extraordinário de Política Fundiá.na, refe
rente ao Requerimento n• 161, de 1997, de informa· 
ções, do Senador Ademir Andrade. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 

N2 149/97, de 3 de março do corrente, do Mi
nistro de Estado do Planejamento e Orçamento, re
ferente ao Requerimento n• 94, de 1997, de informa
ções, do Senador José Eduardo Outra. 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa. 

PROJETO RECEBIDO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N218, DE 1997 
(N2 4.797194, na Casa de origem) 

{De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça} 

Dispõe sobre a reestruturação da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da 1• 
Região, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 Ficam criadas, com os respectivos car
. gos'âe-Juil:" l=ederarê dê Juiz· Federal substituto, 
trinta e cinco Varas na Justiça Federal de Primeiro 

~·-~G_ra.u~da-1•-Re.gião, assim distribuídas: 

I - dezesseis na Seção Judiciária do Estado de 
Minas Gerais; 

11 -doze na Seção Judiciária do Estado da Ba-
h ia; 

III - seis na Seção Judiciária do Estado de 
Goiás; 

IV - uma na Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas. 

Parágrafo único. As Varas de que trata este ar
tigo serão implantadas por ato do Tribunal Regional 
Federal da 1• Região. 

Ait. 22 Ficam criados no Quadro Permanente 
de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias 
da Justiça FederaLde f>rimeiro Grau da 1 ~ Região os 
cargos constantes do anexo desta Lei. 

Art. 32 Poderá o Tribunal Regional Federal da 
1A Região, mediante ato próprio, especializar Varas 
em qualquer matéria, estabelecendo a respectiva lo
calização, competência e jurisdição, bem como 
transferir sede de Varas de um Município para outro, 
verificados, em ambos os casos, os aspectos da 
conveniência e da necessidade de agilização da 
prestação jurisdicional. 

Art. 42 As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta das dotações on;amentá
rias consignadas à Justiça Federal de Primeiro Grau 
da 1~ Região. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em con-
trário. ·· · ···- ·· · ------ - · - - ·· · · 



506 ANAIS DO SENADO fEDERAL Janeiro 1997 

ANCXO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 

11 REGIÃO- QUADRO PERMANENTE DE 

PESSOAL- PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO 

(Art. ZO da Lei n• , de de 199) 

Grupo Cltryos C6dlgos 

Direção e Assess:loa- Diretorde Secretaria JF-DAS-101.5 

convemencia e- da necessidade de agilização da 
prestação jurisdicional. 

Art. 42 As despesas decorrentes da execução 
_ desta lei correrão à conta das dotações orçamentá

rias consignadas à Justiça Federai de Primeiro Grau 
da 1! Região. 

_ _ Art. §º Esta lei eot..ra em viaQLD.?- data da_;>>J.U~.<a!._ __ 
pUblicação. 

-~Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

m-rt> ~ (JF- Diratorde Núcleo ANEXO 
DAS-1001 Jf-DAS-101.2 

"""-=""'-"'-""---~---·-~- ---_JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEiRO GRAU oÁC~~~~c~cc~~-
Attvldades de Apoio Técnico JudM::iário JF-AJ.021 
Judiciário iJF-A.Hl20) Au>CiliarJudiciário JF·A.Hl22 11 REGIÃO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL-

A>lrxierE..u:lr::iáli:> JF-A.Hl23 PROVIMENTO EFETJVO E EM COMISSÃO 
Agente de Segurança 
Judiciána JF-A.Hl24 70 Art. 22 da Lei n• de de de 1994 
Oficial de Justiça 

-"-"aliador ____ JF-A.I-0=:25:-_ ___ _,_,1I"'-'5 .. 

Outras AlJvidades de Técnico de ContabiU· JF-NM-1042 2 
Nível Méáo (JF-NM- dade 
1CXXl) Auxili:ãf ÓperaÓonal 

de_se!li>ÇOs Dive=s JF-NM-10Q6 06 ... 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre a reestruturação da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da 1! 
Região e da outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º São criadas, com os respectivos cargos 

de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto, 35 (trin
ta e cinco) Varas na Justiça Federal de Primeiro 
Grau da 1ª Região, assim distribuídas: 

1-16 (dezesseis) na Seção Judiciária do Esta
do de Minas Gerais; 

11 - 12 (doze) na Seção Judiciária do Estado da 
Bahia; 

III- 6 (seis) na Seção Judiciária do Estado de 
Goiás; 

IV- 1 (uma) na Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas. 

Parágrafo único. As Varas de que trata este ar
tigo serão implantadas por ato do Tribunal Regional 
Federal da 1" Região. 

Art. 22 São criados no Quadro Permanente de 
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da 1• Região os 
cargos constantes do Anexo desta, lei. 

Art. 32 Poderá o Tribunal Regional Federal da 
1" Região, mediante ato próprio, especializar Varas 
em qualquer matéria, estabelecendo a respectiva lo
calização, competência e jurisdição, bem assim 
transíerir sede de Varas de um município para outro, 
verificados, em ambos os casos, os aspectos da 

Có<ügoa 

Direção e Assessora- DirerordeSecre<ana JF-DA5-1Q1.5 
.. meõio Supenores o.iêtor ae Núd~-'JF~As:iõ12-
JSDAS 100 

A!Mdade de Apoio Técnico Judiciário JF-Al.Q21 
Judiciário (JF-!1.1.020) Au>Ciliar Judiciário JF-Al-022 

Atenclente Judiciário JF~.AJ~23 
Agente de -S09urança 
Judiciária JF-AJ-024 
Oficial de Justiça 
Avaliador JF-Al.Q25 

175 
315 
105 

70 

175 

Outras Alividades de Médico JF·NS-901 31 
nivaJ Superior Psicólogo JF-NS-907 14 
(JF-NS-900) Odontólogo JF-N5-909 14 

-Ouiiiis---;i.tivKl;idii$ ile-Ati>iiirde~. JF-NM-1001 31 
Nivel Médio Té::ricodeConoi:ii:lade JF-NM-1042 02 
(JF-NM-1000) Au>Ciliar Operacional 

de Serviços Diversos JF-NM-1006 06 

. :.-Justificação 

O presente ant13_projeto de lei tem porfinalidade 
a criação de 35 novas Varas Federais na Justiça Fe
deral de Primeiro Grau da 1" Região - Seções Judi
ciárias dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e 
Amazonas -, com os respectivos cargos de Juiz Fe
deral e Juiz Federal-Substituto e o conseqüente au
mento do quadro de pessoal, com o objetivo de pos
sibilitar condições mínimas indispensáveis ao regu· 
lar funcionamento das atividades forenses e os 
meios suficientes para o desempenho de uma efeti
va prestação jurisdicional naquela região. 

O aumento do volume dademandaprocessual, 
decori-enie-de proble-mas sociais diVersos, tem em 
muito influenciado na atividade judicante, resultando 
·em uma-cobiàngaêfetiva·no tôCà.nfe-à éeleridade da 
. prestaÇão ít.irisCflcionâCcolocan"doem cheque a ativi-
dade c.to Podei- Judiciário.--- - - · · - -
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Em face da notória dificuldade que enfrenta a triunífaÇão à quantidade media razoáve(Cie funcio~ 
Justiça Federal, pela escassez do número de juízes nários por vara, permitindo, assim, o bom desempe-
e de servidores e, vale repetir, da quantidade sem- nho da prestação jurisdicional, além de dotá-las de 
pre crescente de processos distribuídos, é impres- quadro próprio de servidores ligados à área de saú-
cindível sua ampliação nos termos propostos por - - de e·decontâbilidade. 
este anteprojeto, para que a sociedade não sofra os Destaque-se, por oportuno, que dentro da poli-
danos advindes de uma deficiente e morosa distri- tica de interiorização da Justiça Federal adotada 
buição de justiça. com o-aavenro-aa LelrlºT5a:r,·ae~6-de--Jünnode 

Estas circunstâncias já motivaram a reestrutu- 1987~ algumas das varas propostas. a teor do art. 32 

ração da Justiça Federal de Primeiro Grau, na Se- do anteprojeto, poderão ser instaladas, inclusive, em 
ção Judiciária do Distrito Federal e Pará (Lei nº cidades do interior dos Estados onde a demanda da 
8.251/91), na 29 Região (Lei n2 8.535/92), rla--3ª AS- -----préstilÇãàJLú1SaTCiOOàrãsSim O exigir.-- ------ ·---
gião (Lei n2 8.416/92), na 4~ Região (Lei nº 8.424/92)- -- --Por-últímo, impende assinalar que-oPiano Piu-
e na 5ª Região (Lei n2 8.495/92). rianual, 199311995, contém previsão para atender às 

Dados estatísticos do Tribunal Regional Fe- despesas que decorrerão das medidas propostas 
dera! da 1 ~ Região revelam a existência de 88.567 neste a:r:tEfptofeto:- -
processos em tramitação na Seção Judiciária de (A Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
Minas Gerais, resultando em uma média de 5.209 dania) 
feitos por juiz. Na Seção Judiciária da Bahia trami- PARECER 
tam 35.422 processos, com uma média de 3.935; e; PARECER-N;1-23, DE 1997- - -- ---
nas Seccionais de Goiás, 23.592 processos, com 
uma média de 3.932, e do Amazonas, 7.012, com 
uma média de 2.337 processos por magistrado. 

Como se vê, de acordo com a estatística, a 
média de processos por magistrado está muito além 
do que recomenda a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional {Lei Complementar n2 35/79, art. 106, § 12), 

que permite o aumento do número de cargos de juí
zes quando a média de 300 processos distribuídos 
por juiz for ultrapassada. 

Nesse sentido, os trinta e cinco cargos de Juiz 
Federal e igual número de Juiz Federal Substituto 
destinam-se a suprir as necessidades das varas ora 
propostas. Igualmente ocorre em relação aos cargos 
de Diretor de Secretaria (DAS), pois se destinam a 
estruturar as Secretarias das Varas a serem criadas. 
Trata-se, assim, de providência necessária para ga
rantir o funcionamento dessas unidades. 

A criação dos quatro cargos de Diretor de Nú
cleo explica-se pela necessidade de reestruturação 
dos serviços administrativos daquelas Seções Judi
ciárias, reconhecidamente defasados, que reclamam 
estruturas organizacionais compatíveis com o seu 
volume de trabalho, vindo a consolidar os meios de 
que precisam os magistrados para que possam de
sempenhar suas funções com maior celeridade, de
safog · ', em conseqüência, os serviços da Justiça 
Fede1~ 

No tocante à criação de cargos efetivos, os nú
meros oroposios visam, sobretudo, melhor estruturar 
os serv1cos iuc·. _,,._,,,~ daquelas Seccionais, de 
modo a c"Jr:Jpatib:t:zctr ·.J número-de processos em 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre o Ofício "S" n2 22, de 1997, do 
Exm2 Sr. Governador do Estado de Ala
goas, encaminhando ao Senado Federal 
o Te_rmo Aditivo de R~ficação ao 
Contrato de Abertura de Crédito, celebra
do com a Caixa Econômica Federal e 
com garantia da Uniao nos tennos das 
Resoluções n2s 70195 e 12197, do Senado 
Federal a fim de dar prosseguimento ao 
Programa de Incentivo à Exoneração Vo
luntária. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

1- Relatório 

O Exm2 Sr. Governador do Estado de Alagoas 
submete à apreciação do Senado Federal o Tem·.o 
Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de 
Crédito, celebrado com a Caixa Económica Federal, 
com a garantia da União, em 1 O de dezembro de 
1996. 

Pretende-se com esse aditivo alterar o valor do 
crédito que a Caixa Económica Federal abriu ao Es
tado de Alagoas, em 1 o de dezembro de 1996, no 
valor original de R$100.000.000,00 (cem milhões de 

-- rE!ãis)~para R$135.000.000,00 (cento e tnnta e clnco 
milhões de reais). Com isso, visa-se a dar prosse
guimento ao Programa de Incentivos à Exoneração 
Voluntária levado a efeito pelo Estado no âmbito do. 
Programa de Apoio a Reestruturação e ao ajuste tis-
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cal dos Estados, nos termos dos Votos do Conselho 
Monetário Nacional n2s 162195 e 175/95. 

Como informado no Ofício OG- 042/97..01-1, 
do Sr. Governador do Estado de Alagoas, os 
R$100.000.000,00 liberados originalmente pela Cai
xa Económica Federal foram utilizados para o paga
mento de indenização a servidores estaduais que 
aderiram ao PDV. O êx~o obtido com esse Progra
ma, com cerca de um terço dos servidores a ele 
aderindo, é inquestionáveL Sua continuidade e con
seqüente eficácia na promoção da necessária redu
ção dos custos financeiros da folha de pessoal do 
Estado estão na dependência da liberação desses 
recursos financeiros. 

11- Voto do Relator 

Operações financeiras inseridas no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, como essa pretendida pelo Es
tado de Alagoas, estão subordinadas às Resoluções 
n2s 70, de 1995 e 12, de 1997, do Senado Federal. 

Nos termos do art. 1° da referida Resolução n2 

70/95, o contrato de abertura de crédito firmado en
tre a Caixa Econômica Federal e o Estado de Ala
goas, em 1 O de dezembro de 1996, não apenas es
tava previamente autorizado pelo Senado Federal, 
como também, em conseqüência, havia sido dispen
sado do cumprimento de uma série de exigências e 
condições estipuladas peta Resolução n2 69, de 
1995, do Senado Federal, notadamente do cumpri
mento dos limites de endividamento previstos em 
seu art. 42 , inciso I. 

Foi com esse entendimento e em conseqüên
cia dessas disposições que o Banco Central encami
nhou ao Senado Federal todo um conjunto de Pare
ceres relativos à contratação de operações de crédi
to ou de refinanciamento firmados pelos diversos 
Estados ao amparo do Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Ainda, até 
então, sem o abrigo da citada Resolução n• 12/97, e 
a despeito da prévia autorização concedida pela Re
solução n2 70/95, o Senado Federal já vinha proce
dendo a apreciações específicas concedendo as 
respectivas autorizações. , 

Por seu turno, com a Resolução n2 12, de 
1997, que altera a Resolução n2 70/95, dando res
paldo legal a uma prática que vinha ocorrendo, é de
terminado que as operações de crédito de interesse 
dos Estados, levadas a efeito no âmbito do Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados, sejam submetidas à apreciação do Se
nado Federal; ao mesmo tempo, essa Resolução 
mantém inalterado o rito processual próprio e espe-

-- · ---.Jai:!erroT997 

cifico estabelecido para essas operações de crédito 
pela referida Resolução n2 70/95. 

EXige areferfda Resolução n2 70, de 1995, que 
os Estados observem os seguintes dispositivos da 
Resolução n9 69, de 1995, do Senado Federal, por 
ocasião da assinatura de contratos de financiamento: 

- - 1) Autorização Legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

2) Certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declãraÇãoae ádimplência junto ao Sistema Finan
ceiro Nacional e aos credores externos; 

3) Comprovação de cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar ne 82, de 1995, assim como do pleno 
exercício da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal. 

Exige-se ainda o cumprimento do limite de en
dividamento estipulado no art. 32 da Resolução n2 

69/95, qual seja, que o montante de operações de 
crédito realizado pelo Estado em um exercício não 
poderá exceder ao montante das despesas de capital 
focadas na Lei Orçamentária Anual correspondente. 

Note-se, portanto, que nos termos da Resolu
ção n2 70/95 do Senado Federal, a realização da re
ferida operação de crédito pelo Estado de Alagoas 
subordina-se tão-somente ao cumprimento e com
provação das exigências e condições mencionadas. 

Atendendo a recomendações contidas no Estu
do nº 52, de 1997, da Consultaria Legislativa do Se
nado Federal, o Governo de Alagoas encaminhou as 
certidões de adimplência e de regularidade do Esta
do junto ao lNSS, FGfS; "tributos Feder;ais e ao Sis
tema Financeiro Nacional. 

O Governo do Estado de Alagoas declara, ade
mais, que aplicou, no exercício de 1996, 17% de sua 
receita em educação, e que vem despendendo cer
ca de 76,7% com a folha de pagamentos dos Três 
Poderes, valores esses em desacordo com o que 
determinam os dispositivos constitucionais acima re
feridos. 

Como já mencionado, não há também compro
vação pelo Estado do cumprimento e da observân
cia do limite definido no caput do art. 32 da Resolu
ção n2 69/95, e no art. 167, inciso III, da Constituição 
Federal. 

Não é demais enfatizar, todavia, que a opera
ção de crédito pretendida pelo Estado de Alagoas, 
inserida no Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados, corresponde a meca
nismo que objetiva adequar os gastos com pessoal 
do Estado aos limites estabelecidos em legislação 
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própria. Sem dúvida, tais procedimentos são de vital 
importância ao ajuste fiscal do Estado. 

Ressalte-se ainda que a operação de crédito 
em exame trata, na verdade, de um aditivo a um 
contrato de abertura de crédito ao Estado, já deferi
do pelo Governo Federal e pela Caixa Econômica 
Federal, e que incorpora condições de prazos de 
amortizações e de encargos financeiros amplamen
te favoráveis relativamente aos prevalecentes no 
mercaco; amortizações em até 36 meses, e encar
gos lim1tados ao custo de captação média da CEF, 
acrescido de 0,5% ao mês. 

É de se frisar, porém, que, para todos os efei
tos legais, aditivos contratuais que impliquem eleva
ção dos valores mutuados, como pretendido pelo 
Estado de Alagoas, são considerados operações de-
crédito e, enquanto tais, sujeitas às normas constan
tes das resoluções acima explicitadas. 

Nesse contexto, diante da natureza estratégica 
que a operação de crédito sob exame representa 
para a sustentação do Programa de Estabilização 
em curso, e para o ordenamento das finanças públi
cas estadual, cujos esforços de ajuste efetivo podem 
ser avaliados da análise dos documento a anexos, 
somos pela autorização deste Senado Federal à ce
lebração da Operação de Crédito em tela, nos ter
mos do seguinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 47, DE 1997 

Autoriza o Estado de Alagoas a con
tratar operação de crédito sob a forma de 
tempo Aditivo de Rerratificação ao Con
trato de Abertura de Crédito celebrado 
em 10 de dezembro de 1996, junto à cai
xa Econômica Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de Alagoas autorizado a 

contratar operação de crédito sob a forma de Termo 
Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de 
Crédito celebrado em 10 de dezembro de 1996 com 
a Caixa Econômica Federal. 

Parágrafo único. A operação de crédito de que 
trata o Caput corresponde a aditamento, no valor de 
R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), ao 
Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as 
partes, em 10 de dezembro de 1996, no valor de 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos ter
mos do disposto no Voto n2 162, de 1995, alterado 
pelo Voto n2 175, de 1995, do Conselho Monetário 
Nacional. 

Art. 2º A Operação de Crédito referida no artigo 
anterior observará as condições financeiras constan-

tes da Unha de Crédito li, estipulada na seção III do 
Voto nº 162, de 1995, do Conselho Monetário Nacíonai. 

Art. 3º e 42 vide Anexo 
Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala da Comissão, 8 de abril de 1997. 

TEXTO APROVADO PELA COMIS
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS EM 
DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PRO
POSTAS PELO SENADOR VILSON KLEI
NÜBING, DEVIDAMENTE ACOLHIDAS 
PELO SENADOR NEY SUASSUNA, RELA
TOR DA MATÉRIA. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 1997 

Autoriza o Estado de Alagoas a con
tratr operação de crédito sob a forma de 
Termo Aditivo de Rerratificação ao Con
trato de Abertura de Crédito celebrado 
em 10 de dezembro de 1996, junto à Cai
xa Econômica Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Alagoas autorizado a 

contratar operação de crédito sob a forma de Termo 
Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de 
Crédito celebrado em 1 O c'e dezembro de 1996 com 
a Caixa Econômica Federal. 

Parágrafo único. A operação de crédito de que 
trata o Caput corresponde a aditamento, no valor de 
R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), ao 
Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as 
partes, em 10 de dezembro de 1996, no valor de 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos ter
mos do disposto no Voto nº 162, de 1995, alterado 
pelo Voto n• 175, de 1995, do Conselho Monetário 
Nacional. 

Art. 2º A Operação de Crédito referida no artigo 
anterior observará as condições financeiras constantes 
da Unha de Crédito 11, estipulada na seção III do Voto 
n2162, de 1995, do Conselho Monetário Nacional. 

Art. 3º Os recursos de que trata esta Resolu
ção serão utilizados exclusivamente para os fins do 
Programa de Incentivo à Exoneração Voluntária. 

Parágrafo único. A utilização para fins diversos 
do autorizado implicará no vencimento imediato da 
totalidade da operação de crédito de que trata essa 
resolução, sem prejuízo das sanções legais perti
nentes ao caso. 

Art. 42 Fica o Estado de Alagoas obrigado a 
encaminhar ao Senado Federal, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da 
presente resolução, demonstrativo sintético das me-
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didas adotadas e dos resultados efetivos esperados, 
de modo a enquadrar-se nas determinações da Lei 
Complementar n2 82, de 1996. 

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. ~ 

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997. -
José Serra, Presidente - Ney Suassuna, Relator
Freitas Neto - Francelina Pereira - Bello Parga -
Beni Veras - Eduardo Suplicy - Osmar Dias -
Waldeck Omelas - Teotonio Vilela Filho - Ger· 
son Camata - Carlos Bezerra - Vilson Kleinübing 
-Onofre Quinan- Ramez Tebet. 

OF/CAE/01 0/97 

Brasília, 8 de abril de 1997 

limo. Sr. 
GUSTAVO JORGE L LOYOLA 
Presidente do Banco Central do Brasil 
Brasílía-DF 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Senhoria a remessa imediata 

de parecer técnico, em consonância com o disposto 
no Artigo 32 e 13, IX da Resolução n• 69, de 1995 do 
Senado Federal, acerca do Ofício •s• n• 22, de 
1997. (Ofício OG-nº 042197.01.1, de 19-2·97, na ori
gem), que •encaminha ao Senado Federal o Termo 
Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de 
Crédito, celebrado com ·a Caixa Econõmica Federal 
e com garantia da União, nos termos das Resoluçõ
es n2s 70/95 e 12/97, do Senado Federal, a fim de 
dar prosseguimento ao Programa de Incentivos à 
Exoneração Voluntária no Estado de Alagoas'; a fim 
de complementar a instrução da matéria a ser apre
ciada pelo Plenário do Senado Federal. 

Atenciosamente, - Senador José Serra - Pre
sidente. 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNI
CO, DO REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
APRECIAÇÃO DO OFíCIO S/22 DE 1997 

GOVERNO 
DO ESTADO DE ALAGOAS/CAIXA ECONÓMICA 

FEDERAL 

Reunião de 8-4-97- Às 10h30min 

Presidente: Senador José Serra 
Relator. Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Então, 
passamos ao segundo item da pauta, cujo Relator é 
o Senador Ney Suassuna. 

É o Ofício n2 S-22, de 1997. Encaminha ao Se
nado Federal o Termo Aditivo- aqui tem um neolo
gismo interessante, rerratificação ao contrato de 
abertura de créditos, celebrado com a Caixa Econó
mica Federal, com garantia da União, nos termos 
das Resoluções n2 70/95 e 12197 do Senado Fede
ral, a fim de dar prosseguimento ao Programa de In
centivos à Exoneração Voluntária. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Governador Divaldo Suruagy encon
trou um Estado em completo caos. Só para se ter 
uma idéia, a folha de pagamento de pessoal equiva
lia a 113% da arrecadação. Os Poderes estavam to
dos desalinhados em relação.aos seus gastos, e há 
realmente uma série de distorções, que está sendo 
difícil serem consertadas. 

No PDV, Plano de Demissão Voluntária, foi ne
gociado com o Governo Federal, a Caixa Económica 
Federal, R$100 milhões, e chegou-se à conclusão 
de que esses R$1 00 milhões não foram suficientes. 
E vejam só: o Estado caía de 113% para 76,7%. 
Lembrem-se de que a Lei Camata diz que são 60%. 
No entanto, é um sacrifício sobre-humano: o Gover
no conseguiu diminuir na folha, em pouco tempo, 
36,6% e está num plano gradativo para chegar à Lei 
Camata. 

Esse contrato já foi realizado. Apenas está 
sendo pedido um suplemento, um termo aditivo, 
que já foi aprovado pelo Ministério da Fazenda, 
pelo Tesouro Nacional e também pelo Conselho 
Monetário Nacional. Fiquei perplexo porque, por 
mais que queiramos cumprir à risca a lei, neste 
caso é impossível. E é impossível por quê, Sr. 
Presidente? Porque cairíamos num círculo vicioso: 
não aprovaríamos porque eles não chegaram no 
nível da Lei Camata; mas, se não aprovarmos, 
eles nunca vão poder chegar à Lei Camata, por
que estão fazendo das tripas coração para atingir 
esse nível. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Senador Ney 
Suassuna, pelo que senti aqui, isso aí vai ser unâni
me. Se V. Ex" pudesse concluir ... 

O SR. NEY SUASSUNA - Estou concluindo, 
mas gostaria de dizer as precauções que tomamos. 
Pedimos a complementação da documentação, e 
veio toda ela, exceto o cumprimento da Lei Camata. 
Fomos ao Ministério da Fazenda e conversamos 
com o Sr. Pedro Parente, que disse: 'apesar de não 
termos atingido o nível, pelo plano, vamos chegar e 
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precisamos ajudar". O Ministério é favorável. Fomos 
ao Tesouro, que disse exatamente a mesma coisa. 

Então, é um dinheiro necessário, porque esses 
funcionários já estão demitidos há oito meses, por
que aceitaram a demissão, sem receber. ·É uma coi
sa realmente de urgência e de necessidade e que 
tem a aprovação do Ministério, do Conselho e do 
Tesouro. 

Enfim, por essa razão, nosso voto é favorável, 
porque, desta forma, tiraríamos o Estado do caos 
em que se encontra, dando condição para que ele 
continue na irreversível marcha que está seguindo 
para colocar a Casa em ordem. 

Este é o nosso parecer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Em dis
cussão o parecer do Relator Ney Suassuna. 

Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinü· 
bing. 

o SR. VILSON KLEINÜBING -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, vou votar favoravelmente ao pedido 
de Alagoas, mas quero fazer algumas observações. 

Em primeiro lugar, a nossa assessoria nos in
forma que o Estado reduziu, com esse Plano, esses 
36% de que falou o Senador Ney Suassuna. Mas o 
Estado ainda ficou devendo alguns esforços. Ele 
tem servidores não-estáveis, e não foi feita uma pro
posta concreta de demissão desses servidores não
estáveis; houve um acordo com o Tribunal de Justi
ça, e multa gente não concordou com esse acordo -
um dinheiro um pouco exagerado. 

Em função disso, gostaria de fazer uma única 
observação, que tem de valer para Alagoas e tem de 
valer para todos os Estados, até porque esses Pro
grama não vai ficar aí. O programa é bom, vale a 
pena e vai resolver um problema estrutural sério que 
o Estado tem. 

Agora, eu queria acrescentar, na resolução do 
Senador Ney Suassuna, dois artigos. O primeiro di
zendo que esses recursos sejam aplicados exclusi
vamente neste programa. Se, por acaso, a nossa 
auditoria mostrar ou soubermos que esse dinheiro 
tenha sido aplicado com outra finalidade, o progra
ma tem de ser resgatado imediatamente, como é o 
caso dos precatórios. 

E. por último, que ele nos mande, mande para 
a nossa Comissão um documento sobre essa redu
ção de despesa de pessoal, especificando as metas 
que ele pretende atingir. Se não cobrarmos isso, ne
nhum Governador se preocupará em fazê-lo. E é 
nosso dever fazer com que uma lei votada por nós. 
como a Lei Rita Camata, seja cumprida. Então, va-

mos dar um prazo para V. E,c- acrescentar isso no 
seu projeto de resolução. 

Meu voto é favorável à matéria, até porque se 
trata de um programa interessante. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, eu 
apenas 'gostaria de dizer que as duas coisas já es
tão incluídas. EXiste urri plàno em anexo que mostra 
que se chegará a 54% da área de pessoal. Isso está 
sendo acompanhado, rigidamente, pelo Ministério da 
Fazenda. Isso foi o que me informou o Sr. Pedro Pa-
rente. -

Em segundo lugar, quero dizer que esse di
nheiro é carimbado e está na Caixa Econõmica ape
nas com a finalidade de marcar os salários dos oito 
meses. 

O bR. PRESIDENTE (José Serra)- No ante
rior PDV, houve desvio de aplicação. 

O SR. NEY SUASSUNA - Mas não nesse. 
Nesses 35 mil. .. 

O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Naquilo 
que foi dado, já houve desvio. Perdoe-me. Não es
tou falando agora como Presidente. Aeho isso perti
nente, embora pareça redundante. 

O SR. NEY SUASSUNA - É redundante. Mas 
vamos acatar essa decisão, porque o que abunda 
não prejudica. Mas, realmente, isso já está no projeto. 

O SR. FERNANDO BEZERRA- Sr. Presiden
te, sobre essa discussão e a colocação pertinente 
feita pelo Senador Vilson Kleinübing, eu gostaria de 
informar que esses recursos sequer vão para o Te
souro do Estado de Alagoas ou de qualquer outro 
Estado. Esses recursos ficarão retidos na Caixa 
Económica Federal e serão liberados a partir do efe
tivo desligamento de cada servidor. De modo que a 
colocação é pertinente. 

O SR. TEOTONIO VILELA ALHO - São pa
gos diretamente ao servidor. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - O Senador 
Teotõnio Vilela me lembra que são pagos diretamen
te ao servidor. 

De modo que não há divergência com relação 
à colocação do Senador Vilson Kleinübing, mas in
formamos a esta Comissão que o programa já foi 
corrigido, no sentido de que os recursos sequer en
trem no Tesouro do Estado mutuante. 

O SR. PRESIDENTE {José Serra) - Há uma 
questão que foi colocada aqui pela consultaria. Te
nho o deve de trazê-la à Comissão. 

As Resoluções nQs 12, de 1997, e 70, de 1995, 
que autorizavam os programas de ajuste fiscal dos 
Estados, determinam que o Banco Central deve rea
lizar uma análise do processo, consubstanciado em 
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um parecer. Nessa operação que está sendo anali
sada agora, não há esse parecer. O Banco Central, 
segundo o Governo de Alagoas, julgou dispensável 
esse novo parecer, pois já se manifestou quando da 
análise anterior. 

Além disso, o projeto e o aditivo já estavam en
caminhados quando a Resolução n2 12, de 1997, de 
alguma maneira, determinou o seu reexame, atrope
lando o processo. Mas a posição da Consultoria é a 
de que essa resolução não poderia ser aprovada 
sem o parecer do Bacen. Estou levantando essa 
questão, porque se trata de um parecer de que to
mamos conhecimento agora. 

Portanto, eu solicitaria ao Relator Ney Suassu
na que formalmente fizesse um contato em nome da 
Comissão, para que o Bacen reapresentasse esse 
parecer antes da nossa votação em Plenário. 

O SR. NEY SUASSUNA - Rcaria aprovada 
aqui, ad referendum, a apresentação desse relatório, 
até porque há dois pareceres. Um desses pareceres 
diz que isso seria necessário, e o outro diz que isso 
não seria necessário. 

O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Mas para 
evitar problemas no futuro, creio que esse parecer 
deveria ser apresentado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Tomaremos essa 
providência, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Aprova
mos o parecer, ad referendum, mas, antes da vota
ção em Plenário, o parecer deve ser apresentado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Perfeito. É um bom 
encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Em vota
ção o parecer. 

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

Aprovado. · 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI COMPLEMENTAR N2 82 DE 27 DE MARÇO 
DE 1995 

Disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma 
do artigo 169 da Constituição Federal 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 As despesas totais com pessoal ativo e 

inativo da Administração direta e indireta, inclusive 
fundações, empresas públicas e sociedades de eco-

nomia mista, pagas com receitaS correntes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não 
poderão, em cada exercício financeiro exceder: 

I - no caso da União, a sessenta por cento da 
respectiva-receita corrente líquida, entendida esta 
como sendo o total da receita corrente, deduzidos os 
valores correspondentes às transferências por partici
pações constitucionais e legais, dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios na arrecadação de tributos de 
competêntia da União, bem como as receitas de que 
trata o artigo 239 da Constituição Federal, e, ainda, os 

- valores correspondentes às despesas com o paga
mento de benefícios no âmbito do Regime Geral da 
Previdência Social; 

11 - no caso dos Estados, a sessenta por cento 
das respectivas receitas correntes líquidas, entendidas 
como sendo os totais das respectivas receitas corren
tes, deduzidos os va.tore$ das frarisférências por parti
cipações, constitucionais e legais, dos Municípios na 
arrecadação de tributos de competência dos Estados; 

III - no caso cio Distrito Federal e dos Municípios, 
-a: sessenta poYcemó-déiS respectiVaS receitas correntes. 

§ 12 Se as despesas de que trata este artigo 
excederem, no exercício da publicação desta Lei 
COmplementar, aos limites nele fixados, deverão re
tomar àqueles limites no prazo máximo de três exer
cícios financeiros, a contar daquele em que esta Lei 
Complementar entrar em vigor, à razão de um terço 
do excedente por exercício. 

§ 22 A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios publicarão, até trinta dias após o en· 
cerramento de caãa · mês, demonstrativo da execu
ção orçamentária, do mês e até o mês, explicitando, 
de forma-individualizada, os valores de cada item 
considerado para efeito do cálculo das receitas cor
rentes líquidas, das despesas totais de pessoal e, 
conseqüentemente, da referida participação. 

§ 32 Sempre que o demonstrativo de que trata 
o parágrafo anterior, no que tange à despesa acu
mulada até o mês, indicar o descumprimento dos li
mites fixados nesta Lei Complementar, ficarão veda
das, até que a situação se regularize, quaisquer revi
sões, reajustes ou adequações de remuneração que 
impliquem aumento de despesas. 

Art. 22 Esta Lei Complementar entra em vigor 
no primeiro exercício financeiro subseqüente ao da 
data de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presi

dente da República - Luiz Carlos Bresser Pereira. 

Publicado no OSF, de 14-4-97 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente tido vai à publicação. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 260, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 

requeiro tenham tramitação em conjunto os seguin
tes projetes: Projeto de Lei do Senado n~s 219 e 7, 
de 1995-Compfementares, que já tramitam em con
junto, com o Projeto de Lei do Senado n2 53, de 
1997-Complementar. 

Safa das Sessões, 11 de abril de 1997. - Lú
cio AlCântara. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O re
querimento lido será publicado e, posteriormente, in
cluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, in
ciso li, alínea c, item VIII, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Tendo 
em vista a leitura do Requerimento, a Presidência 
unifica os despachos dos Projetes de Lei do Senado 
n2s. 7 e 219/95-Complementares, que tramitam em 
conjunto, e do de n°. 53/97-Complementar, que ver
sa sobre assuntos correlates, encaminhando-os ao 
exame das Comissões de Constituição, Justiça e Ci
dadania e de Assuntos Economicos, nesta ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O Proje
to de Resolução n° 47, de 1997, resultante de pare
cer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa du
rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, 11, •t•, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n2 89/97 (n2 405/97 na 
origem), de 10 do corrente, pela qual o Senhor Pre
sidente da República comunica que se ausentará do 
País no período de 21 a 24 próximo, a fim de reali
zar visita de Estado ao Canadá. 

O expediente lido vai à publicação. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N2 89, DE 1997 
(N2 405197, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federai, 
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de infor

má-tos de que deverei ausentar-me do País no pe
ríodo de 21 a 24 de abril corrente, com c objeti\IO qe_ 
realizar visita de Estado ao Canadá. 

2. As relações entre o Brasil e o Canadá têm
se alçado, nos últimos anos, a um novo patamar 
de cooperação, caracterizado por significativa con
vergência no trato de questões de interesse mú
tuo. Em atendimento a convite que me foi formula
do por ocasião da visita que o Primeiro-Ministro 
canadense, Jean Chétien, realizou ao Brasil, em 
janeiro de 1995, minha presença naquele país tem 
o objetivo de aprofundar o diálogo político bilate
ral, consagrando a prioridade que ambos os Go
vernos conferem ao incremento da cooperação en
tre nossos países. -

3. Iniciarei minha viagem àquele pais, no dia 
21 de abril, pela cidade de Ottawa, onde serei rece
bido pelo Governador Geral do Canadá, Romeo Le
Bianc, e pelo Primeiro-Ministro Jean Chéretien, com 
quem manterei encontro de trabalho. No dia 23, na 
cidade de Toronto, manterei reunião com o Premier 
da Província de Ontário, Michael Harris, e participa
rei do encerramento de Seminário sobre Meio Am
biente, bem como da inauguração de exposições do 
Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais e do Pro
jeto "Tarnar". Comparecerei, igualmente, a encontros 
com assOCiações empresariais, entre as quais a Câ
mara de Comércio Brasil-Canadá, acompanhado de 
expressiva comitiva de empresários brasileiros. Ain
da no dia 23, reunir-me-ei com o Premier da Provín
cia de Québec, Lucien Bouchard, na cidade de Mon
treal, antes de regressar, no dia 24, ao Brasil. 

Brasília. 1 O de abril de 1997.- Fernando Hen
rique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que, em 28 de ju
nho de 1995, foi lido o Aviso n2 176, de ·,995, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, enca
minhando cópia da Decisão n2 279, de 1995, ado
tada pelo referido Tribunal, na Sessão Ordinária 
do Plenário de 21 de junho de 1995, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamen
tam, dando ciência ao Congresso Nacional, para 
as providências cabíveis, que a competência atri
buída àquele Tribunal, relativamente à fiscalização 
das contas nacionais da empresa ltaipu Binacional 
encontrava-se prejudicada. 

O referido expediente, à época, foi anexado 
ao processado da Medida Provisória n2 1.020, de 
1995, que versa sobre Sistemas de Controle Interno 
e de Planejamento do Poder Executivo. 

A Presidência, tendo recebido o Aviso n2 142, 
de 4 do corrente, do Presidente do Tribunal de Con
ta~ _da Uoião, encaminhando cópia da Decisão n2 
124, de 1997, adotada pelo mesmo Tribunal, na 
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Sessão Ordinária do Plenário de 24 de janeiro do na Silva, de quem -recebemos diversas emendas e 
ano em curso, bem como dos respectivos Relatório sugestões, que muito contribuíram para o aprimora-
e Voto que a fundamentam, solicitando informações menta do texto do projeto. __________ _ 
sobre possíveis providências adotadas pelo Go-n- - --- - - Estou--convencido --de que aquela Comissão 
gresso Nacional em razão daquela decisão, e tendo deu uma grande contribuição para que o Brasil te-
em vista que a Medida Provisória n2 1.020/95, reedi- nha uma necessária legislaçã,o para estabelecer me-
lada sucessivas vezes, até a presente data, ainda --canlsmos de-proteção de-cultivares. Uma necessária 
não examinada, quanto aos aspectos de admissibili- e oportuna iniciativa com amplos reflexos no setor 
dade, constitucionalidade e mérito pela Comissão agropecuário nacional, no momento em que o Brasil 
Mista, determinou o desentranhamento do Aviso nº promove a crescente abertura de sua economia, 
176/95-TCU e, juntamente com o Aviso nº 142197, acelera as relações de trocas e expõe os diversos 
encaminhou as matérias às Comissões de Relações selares produtivos do País a um processo acirrado 
Exteriores e Defesa Nacional; e de Fiscalização e de competição, na expectativa de que a adoção da 
Controle e, em cópia, à Comissão Mista de Planos, Lei de Proteção de Cultivares provocará um incre-
Orçamentos Públicos e Fiscalização. (Diversos nº menta nos níveis de investimento, principalmente no 
19, de 1997) setor privado, tendocomo conseqüência o desenvol-

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce- vimento de novos cultivares mais adaptados às exi-
do a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, para gências do__rnomenl9 atua1. _ 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco mi- Acredito que, com essa legislação, aumentarão 
nutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regímen- as possibilidades de instalação de novas empre-
to Interno. sas privadas, de pesquisas e novos investimentos, 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Para o que provocará a elevação da concorrência no 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) setor, o aumento do número de empregos e, o que 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, agra- é sumamente importante, o aumento da disponibili-
deço a compreensão dos nobres Senadores inseri- dade de novos cultivares melhorados para os agri-
tos, mas, em função da urgência da matéria e pelo cultores. - - -- -- --
fato de ter uma viagem para ltacoatiara, no Estado Também, é importante ressaltar os reflexos fa-
do Amazonas, marcada para daqui a pouco, tomo a varáveis que a Lei de Proteção de Cultivares poderá 
liberdade de fazer esta comunicação. provocar nas entidades públicas de pesquisa no tra-

Trata-se do projeto de lei aprovado ontem, tamento do sistema Embrapa com os ingressos de 
aqui, no Senado Federal, que trata da proteção de recursos decorrentes do exercício dos direitos sobre 
cultivares. os cultivares que-desenvolve e o-aceleramento do 

A Comissão de Assuntos Econômicos do Se- processo de parceria com o setor privado através de 
nado Federal aprovou, em sua última reunião, reali- novos arranjos no campo comercial. 
zada no dia 3 de abril do corrente, o parecer sobre o Isso posto, a existência da Lei de Proteção 
Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 1996, a chama- de Cultivares no Brasil permitirá que os diversos 
da Lei de Proteção de Cultivares, com inclusão ao cultivares desenvolvidos, muitos pelo sistema Em-
texto original de 14 emendas. brapa com recursos públicos, possam ser reco-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na condição de nhecidos e remunerados no País e no exterior, 
relator, no âmbito daquela Comissão, tive a oportuni- onde atualmente não é possível pela inexistência 
dade de analisar, de forma detalhada, o texto do de acordos internacionais que resguardam o prin-
projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, todos cípio da reciprocidade. 
os depoimentos das audiências públicas realizadas Outro aspecto positivo, Sr. Presidente, é que 
naquela Casa, bem como os diversos documentos ampliarão as possibilidades de intercâmbio tecnoló-
disponíveis sobre a matéria. gico entre os países, dando, com a proteção, maior 

A Comissão teve, também, o especial interesse credibilidade mútua, pelas restrições à "pirataria" e 
e cuidado de ouvir diversos especialistas das dite- ao uso inadequado de materiais genéticos intercam-
rentes correntes e deles recebeu importantes escla- biados. 
recimentos, ponderações e sugestões. Dentro da ética internacional, a Comissão en-

Nesta Casa, pudemos discutir a matéria com tendeu, também,_glJ_~a_é!doçãodes_ta legislação de 
diversos parlamentares e, de maneira mais profun- p-roteção de- cultivares possibilita que o Brasil au-
da, com o Senador Osmar Dias e a Senadora Mari- mente a sua inserção no campo internacional, avan-



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 515 

çando mais um passo em direção à modernização 
das suas estruturas produtivas e ao aprimoramento 
das suas regulamentações. 

Neste particular, o Brasil estará dando cumpri
mento aos acordos internacionais firmados e viabili
zando as condições para que possa aderir à Con
venção de 1978 da União Internacional para a Prote
ção de Obt!tnções Vegetais- UPOV, e, assim, se in
tegrar, automaticamente, a um sistema internacio
nal. do qual participam grande parte dos países com 
quem mantém relações comerciais, inclusive os par
ceiros do Mercosul. 

É importante ressaltar que a Lei de Proteção 
de Cultivares se complementa à Lei de Propriedade 
Industrial, recentemente aprovada, impossibilitando, 
pela sua existência, que possam vir a ser adotadas 
práticas de patenteamento nesse campo, com pre
juízos para o setor agropecuário. 

Enfim, encaminhado ao Plenário este projeto 
de lei, a solicitação de urgência no dia oito último e 
aprovado, o projeto mereceu importante contribuição 
da Comissão de Educação e Tecnologia, na pessoa 
do eminente Senador Lúcio Alcântara, que o relatou 
no dia de ontem nesta Casa, recebendo voto favorá
vel de ampla maioria desta Casa. 

Este projeto retoma à Câmara Federal, onde 
esperamos urgente apreciação das modificações 
aqui aprovadas, de forma que, até o próximo dia 29, 
o Executivo possa sancioná-lo, pois nessa data es
tará sendo realizado em Genebra, Suíça, reunião da 
UPOV, quando deveremos estar inserido na Con
venção da UPOV de 1978 e não permitindo o alija
mento do Brasil no processo de modernidade da 
nossa agricultura. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

V. Ex'! dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso:) - Sr. Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, nos dias 25 e 26 deste mês de abril, 
em Brasília, estará acontecendo o V Seminário Inter
nacional da Escola de Pais do Brasil, seção do Dis
trito Federal. 

A Escola de Pais do Brasil é uma sociedade ci
vil sem fins lucrativos. De origem cristã, foi criada 

. em São Paulo, em 1963, por iniciativa da Madre Inês 

de Jesus, e divulgada às famílias brasileiras pelo Pe. 
Uonel Corbeil, educador emérito e seu presidente de 
honra. 

Está filiada à Federação Internacional para a 
Educação dos Pais, que tem sede em Paris e faz 
parte da Federação Latino-Amerieana da Escola de 
Pais. No Brasil, é reconhecida como de utilidade pú
blica pelo Decreto n2 72.220 e tem registro social no 
Ministério da Educação e do Desporto sob o número 
262.234, de 1975. 

Atualmente, em nosso País, encontra-se pre
sente em muitas capitais de Estado e em cidades do 
interior, onde grupos de pais se agregam em esco
las, igrejas, clubes e centros comunitários para ana
lisar temas e experiências relacionadas à função pa
terna e materna. 

Seus recursos humanos, Sr. Presidente, são 
os próprios pais, esp"ecificamente treinados em 
Cursos de Aprofundamento e Treinamento- CAT, 
sob a coordenação, supervisão e orientação de 
uma Comissão Executiva Nacional. A atualização 
é um trabalho e uma preocupação constante e 
ocorre por meio de reuniões de estudo, de deba
tes de livros, de pesquisas, revisões semestrais, 
seminários e congressos nacionais e estaduais. 
Destaca-se em seus quadros o Conselho de Edu
cadores, formado por médicos, religiosos, psiquia
tras, "psicólogos, pedagogos, sociólogos e educa
dores de todo o País, de cuja experiência, dedica
ção e pesquisa provêm o embasamento e o mate
rial psicopedagógico necessário ao conteúdo do 
trabalho desenvolvido. 

Os recursos materiais são diversificados e se 
constituem de uma variada gama de livros, filmes, 
slides, cartazes e técnicas que facilitam a dinâmica 
de grupo, a participação e a troca de experiências 
entre os pais. 

É um movimento particular, constituído de vo
luntários que prestam serv1ços gratuitamente. Para 
participação em seus quadros, não há restrição 
quanto a credo religioso, opção política, raça ou 
condição social. Tem por finalidade básica aprimo
rar a formação dos pais para o exercício proficien
te de suas funções educativas na família e na so
ciedade. 

É importante sublinhar que a metodologia utili
zada para concretizar o aprimoramento dos pais não 
se fundamenta em academicismos, mas na prática 
confrontada com a teoria, na vivência analisada à 
luz dos avanços proporcionados pelas descobertas 
da modema psicologia. Trata-se de aprendizado em 
ação, envolvendo os pais enquanto educadores e · 
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responsáveis pela formação dos filhos e dos cidadã
os de hoje e de amanhã e visando encontrar alterna
tivas para a compreensão e a solução dos proble
mas típicos do relacionamento entre pais e filhos. 

A Escola de Pais executa um trabalho preventi
vo, cujas características se configuram como reforço 
à família e compreensão do papel da paternidade e 
da maternidade, como estudo do mundo em cons
tantes mudanças e obtenção de conhecimentos bá
sicos de psicopedagogia e como técnicas educati
vas, com a conseqüência prática da reformulação de 
conceitos e melhoramento da qualidade da convi
vência entre pais e filhos. 

Na busca de seus objetivos, a Escola de Pais 
desenvolve um processo de educação permanente, 
em um sistema de atuação cooperativo, solidário, 
responsável e comunitário. 

A riqueza das abordagens feitas nos círculos 
de estudos pode ser verificada mediante o título dos 
temas, tais como a educação no mundo atual, amor 
e segurança- alicerces de um desenvolvimento sa
dio; mãe, esposa e mulher - sua atualidade; o pai e 
o exercício da paternidade; a maturidade dos pais 
na vivência familiar; ação educativa na meninice e 
na adolescência; sexualidade humana e outros as
suntos, escolhidos de acordo com os interesses e a 
história dos grupos específicos de pais. 

Durante o Seminário, que será realizado em 
Brasília nos dias 25 e 26, será estudado e debatido 
o sugestivo tema "Pais e Filhos: investindo com 
amor na família do século XXI". 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejei 
apresentar essas considerações em apreço ao gran
de e silencioso trabalho que a Escola de Pais do 
Brasil vem executando, à valiosa contribuição no 
campo da pesquisa psicopedagógica preparada e 
oferecida aos pais para que entendam e executem 
sua função cada dia mais conscientemente, vista 
como necessária e indispensável à realização do ser 
humano e, conseqüentemente, à construção da so
ciedade e da Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha 
Uma. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. 

V. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, •exorto o Brasil a aceitar seu papel 
no sistema económico global. • 

Essa exortação, de grande importância para o 
nosso País, é do Professor Emérito da Universidade 
de Harvard e Prêmio Nobel de Economia, John Ken
neth Galbraith, em livro recentemente publicado, de
nominado "A Sociedade Justa- Uma Perspectiva 
Humana•, em que dedica um prefácio especialmente 
ao Brasil. 

O que realmente significa para o Brasil •aceitar 
seu papel no sistema económico global"? 

Significa, primordialmente, desempenhar o pa
pel que lhe cabe na economia mundial, construir 
uma sociedade mais justa, mais solidária, mais aber
ta social e economicamente, modernizar sua econo
mia e suas relações sociais, aperfeiçoar suas insti
tuições, revogar regras econõ'micas e sociais arcai
cas, ultrapassadas e cartonais; significa, resumida
mente, aperfeiçoar as nossas instituições econômi
cas, sociais e políticas e estabelecer as bases para 
tomar realidade o sonho de nos transformarmos 
numa grande nação no plano internacional. 

Evidentemente, isso não se faz de maneira glo
bal e instantânea: trata-se de um processo de longo 
prazo, em que muito esforço é requerido. 

O Brasil precisa de uma economia mais livre, 
mais requintada, competitiva, mais racional, menos 
regulamentada, mais eficiente. 

O Brasil precisa de menos monopólios, de me
nos oligopólios, de menos cartéis e outras formas de 
distorção e subversão da concorrência. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Mi
nistério de Minas e Energia recentemente adotou 
importantes decisões na direção correta, no rumo 
da verdadeira modernização, seguindo o caminho 
da desregulamentação, da diminuição da interfe
rência estatal na livre iniciativa empresarial e, dessa 
forma, ampliando nossas possibilidades de investi
mento produtivo, de geração de renda e emprego e 
de melhoria dos níveis de produção e eficiência da 
economia. 

Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, o que 
me traz hoje à Tribuna do Senado Federal é o deba
te desses importantes assuntos da área de atuação 
do Ministério de Minas e Energia, principalmente o 
problema da distribuição de combustíveis e suas re
percussões ná·economia nàcional. 

A enorme dependência do Brasil em relação 
ao transporte rodoviário e seus elevados custos 
realçam a importância de uma adequada distribui
ção de combustíveis neste País de dimensões con-
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tinentais, com cerca de 25 postos distribuidores de 
combustível. 

Trata-se de um setor vital para a economia na
cional, com uma receita anual aproximada de R$20 
bilhões, principalmente levando-se em consideração 
a atual configuração da matriz energética brasileira, 
fortemente dependente do petróleo. 

O Departamento Nacional de Combustíveis -
DNC, responsável pela regulação e fiscalização do 
segmento de combustíveis, vem realizando um im
portante trabalho de modernização dessa área, ten
do em vista a inserção da economia brasileira na 
economia do futuro, na economia do século XXI, na 
economia globalizada. 

Diversas medidas importantes têm sido adota
das pelo DNC, a fim de reduzir a interferência gover
namental nas operações comerciais dos agentes do 
sistema, destacando-se o realismo de preçvs, a eli
minação de ressarcimentos e subsídios aos fretes, a 
desequalização e a gradual liberação de preços dos 
principais combustíveis. 

Consoante essas diretrizes e orientações que 
norteiam essa política modemizante foram liberados 
os preços para o consumidor do querosene de avia
ção na quase totalidade do mercado. Houve equipa
ração aos preços internacionais para o produtor do 
querosene de aviação. Foi liberado o preço da gaso· 
lina e do álcool combustível hidratado, para o consu· 
midor, em 98% do mercado. Foi anipliãda a dese
qualização do preço do diesel, com a incorporação 
das despesas de transporte ao preço do produto, 
dando maior transparência e evidenciando a realida
de em termos de custos do produto. Foi reduzido o 
subsídio ao álcool hidratado e ao álcool anidro e foi 
eliminado o controle governamental das margens de 
distribuição, revenda e fretes do gás liquefeito de pe
tróleo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse 
importante conjunto de medidas, componentes de 
uma estratégia de ação modemizante do setor de 
combustíveis, foi recentemente reforçado com 
uma decisão histórica do Sr. Ministro de Minas e 
Energia, Raimundo Brito. Trata-se da Portaria n2 

9, de 16 de jar.eiro de 1997, que altera a antiga 
sistemática vigente na área de revenda varejista 
de combustíveis. 

Isso significa uma medida corajosa, oportuna, 
perfeitamente adequada ao atual quadro de inserção 
do Brasil na economia mundial, quebrando monopó
lios, oligopólios e cartéis de distribuidores de com
bustível, as quais mantêm os milhares de postos dis
tribuidores de combustível num regime de relação 

comercial arcaico, ultrapassado, um verdadeiro 
"mercado cativo". 

Evidentemente, essas distribuidoras beneficiá
ria!;-desse-sistema arcaico e cartorial são contrárias 
à medida adotada pelo Ministério de Minas e Ener
gia, pois seus interesses consolidados em quase 60 
anos são contrariados em benefício do interesse pú
blico, o que é compreensível, porém, não admissí
vel, em função do bem comum. 

O Professor John Kenneth Galbraith, na obra 
anteriormente citada, apresenta uma douta explica
ção que se aplica adequadamente ao problema que 
estamos analisando. 

- --- "Faz parte da natureza da posição pri
vilegiada que ela desenvolva a própria justi
ficação pelíticáe, corri freqüência, a doutrina 
econômica e social que lhe seja mais conve
niente. Ninguém gosta de acreditar que seu 
bem-estar pessoal está em conflito com a 
necessidade pública maior. Inventar uma 
ideologia plausível ou, se necessário, mode
radamente implausível em defesa do inte
resse pessoal é, assim, uma caminho natu
ral. Um corpo de artesãos dispostos e talento
sos está disponível para essa tarefa E esta 
ideologia ganha bastante força à medida que 
os favorecidos aumentam em número. 

Aqui, no Brasil, como nas outras socie
dades industriais - inclusive aquelas asso
ciadas ou incluídas na ex-União Soviética, 
bem como agora a China -, o sistema de 
mercado é a principal força econômica. Isso 
agora é aceito. Nada disso toma o governo 
menos necessário ou reduz seu papel na 
sociedade mOdema ( ... )Além disso, é preci
so apoiar e controlar o sistema de mercado, 
tudo pelo interesse maior( ... ) exorto o Brasil 
a aceitar seu-papel no sistema econômico 
global. Apelo que aqui, como em outros lu
gares, isso não signifique o sacrifício da le
gislação de serv'iços e assistência-social. É 
preciso um compromisso inteligente e huma
no entre essas duas grandes tendências e 
necessidades mundiais e sociais. 

A história econômica recente do Brasil tem sido 
a história das reservas de mercado, dos monopólios, 
dos oligopólios, dos cartéis, da concorrência imper
feita, das manipulações de preços para subverter 
uma oferta adequada e transparente. 

O cartorialismo econômico e a ausência da 
verdadeira concorrência, naturalmente só poderiam 
ter como efeito uma economia fechada, ineficiente, 
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operando a custos elevados e prejudicando o cida
dão, o consumidor e o contribuinte. 

Com esse quadro, o Brasil não tem podido ex
pandir adequadamente seu mercado, que funciona 
geralmente contra os interesses do consumidor, pois 
muitas vezes não conseguimos, na impossibilidade 
de "concorrência perfeita", sequer uma 'concorrên
cia aceitável', com um mínimo de eficiência no con
junto da economia. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é che
gado o momento, e 'até já passou a hora, de o Bra
sil dar um salto qualitativo em sua economia, reti
rando as amarras do cartorialismo, das reservas 
de mercado e outros instrumentos que reduzem a 
eficiência de nossa economia. Um dos setores em 
que mais existe a necessidade de se romper es
sas amarras é o setor de distribuição de derivados 
de petróleo. 

Desde 1938, o Brasil convive com um sistema 
arcaico de relação entre distribuidoras e postos de 
gasolina, com uma pesada reserva de mercado de 
cada marca de combustível, em que os postos distri
buidores são obrigados contratualmente a manter a 
chamada 'fidelidade" às distribuidoras. 

Trata-se, evidentemente, de uma grave distor
ção de mercado, em que não podem existir relações 
normais de concorrência, pois a liberdade de contra
tar, constitucionalmente assegurada, foi substituída 
nesses últimos 60 anos, por contratos leoninos entre 
distribuidoras e postos de gasolina, em prejuízo do 
consumidor e do cidadão. 

Esse problema apresenta maior gravidade em 
decorrência do tipo de 'mercadoria', o combustível, 
que constitui um produto de 'consumo forçado', que 
entra como insumo em praticamente todos os sela
res produtivos de bens e serviços. 

Todos sabemos que até mesmo o verdureiro 
da esquina é capaz de justificar o aumento de preços 
da alface em decorrência do 'aumento da gasolina". 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha 
presença hoje, na tribuna do Senado Federal, tem 
por objetivo manifestar meu apoio a uma das mais 
importantes providências adotadas pelo Sr. Ministro 
das Minas e Energia: a expedição da Portaria nº 
009, de 16 de janeiro de 1997, que possibilita aos 
postos distribuidores de combustível adquirirem o 
produto de qualquer distribuidora. 

Trata-se de uma decisão histórica, que certa
mente produzirá enormes efeitos positivos para nos
sa economia e contribuirá para incluir o Brasil no rol 
dos países de economia mais aberta, mais transpa
rente, mais concorrencial e mais racional. 

São muitos os efeitos positivos dessa impor
tante medida, destacando-se: praticar a liberdade 
contratual constitucionalmente assegurada, porém 
muitas vezes prejudicada, negada e quase que proi
bida em termos práticos; contribuir para o desenvol
vimento de um mercado efetivamente concorrencial, 
quebrando monopólios, oligopólios, cartéis e outras 
formas de distorção e subversão das forças de mer
cado. 

No momento em que qualquer revendedor de 
combustível exerce a livre concorrência, por meio 
de compras daquela distribuidora que melhor aten
da aos seus interesses, teremos um benefício 
para o consumidor final, pois a tendência é o de
saparecimento de lucros extraordinários decorren
tes de exploração monopolística ou oligopolística. 

Existem, no Brasil, aproximadamente, 25 mil 
postos revendedores -de-combustíveis. Noventa e 
três por cento desse mercado é cativo de apenas 
cinco grandes distnbuidoras. As demais distribuido
ras, aproximadamente 50, dividem apenas 7% do to
tal do mercado, caracterizando uma grave distorção 
em termos de concorrência, certamente com prejuí
zos para o consumidor final. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, a admi
nistração pública brasileira tem sido acusada de ine
ficiente, cartorial e elaboradora de normas não eqüi
tativas, geralmente em prejuízo dos mais pobres e 
dos menos afortunados. 

No momento em que o Ministro Raimundo Brito 
terro a coragem de enfrentar essas forças muito bem 
estabelecidas e poderosas que trabalham em bene
fício do aumento de seus lucros sem visão dos obje
tivos públicos, é dever de todos nós, homens públi
cos, democratas e defensores de uma sociedade 
mais justa, apresentar o nosso apóio a uma medida 
dessa natureza. 

Quero deixar registrado de maneira enfática o 
meu apoio incondicional a essa importante decisão 
do Ministro de Minas e Energia, neste momento em 
que o Brasil se prepara para cumprir importante pa
pel na economia do século XXI. 

Tenho a convicção de que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso dará todo apoio necessário 
para que o Brasil, efetivamente, cumpra o papel que 
lhe está reservado na economia do futuro: uma eco
nomia mais aberta, mais justa, mais racional, mais 
eqüitativa e mais produtiva. 

Esse é o meu pensamento, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo, 12 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. LÚDIO COELHO {PSDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje trago ao conhe
cimento desta Casa e da Nação brasileira as dificul
dades pelas quais passa o novo Estado do Mato 
Grosso do Sul. O nosso Estado foi criado há menos 
de 20 anos, sob as maiores esperanças da famílía 
daquela região. Trata-se de um Estado bem situad~ 
geograficamente, hoje privilegiado pelo Mercosul. U
mita-se com a Bolívia e com Paraguai e está perto 
da Argentina. Aqui, no Brasil, limita-se com São 
Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Mato Grosso. 

No entanto, depois da criação, nosso Estado 
não recebeu o apoio necessário da Nação brasileira 
Os governantes que assumiram sucessivamente o 
Governo aplicaram recursos próprios, endividaram o 
Estado enormemente para fazer a infra-estrutura mí
nima necessária ao seu funcionamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso Esta
do gastou muito com instalações, com escolas, com 
rodovias; assumiu responsabilidade sobre rodovias 
federais, como a que liga Corumbá à Bolívia, e não 
obteve ressarcimento por parte da União. 

A Lei Kandir, tão importante para as exportaçõ
es brasileiras, retirou dos Estados incentivos aos 
produtos primários. Trata-se de lei importante para a 
Nação brasileira. Mas o ressarcimento que os Esta
dos deveriam receber pela retirada do ICMS não 
correspondeu à realidade. O nosso Estado está pas
sando por grandes dificuldades decorrentes da per
dadolCMS. 

Trago esse assunto ao conhecimento da Casa, 
porque, a meu ver, é importante que os Estados 
mais velhos pensem no que está acontecendo com 
o seu caçula. Somos um Estado muito importante 
geograficamente, de terras boas. Temos dado enor
me contribuição à Nação brasileira através da produ
ção de produtos primários. 

O Presidente do BNDES colocou à disposição 
do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul as ações 
que foram vendidas à Vale do Rio Doce, há anos, da 
Usina de Urucum. Com tristeza, percebi que muito 
provavelmente o nosso Estado não vai ter condições 
de adquirir de volta essas ações; muito provavel-

mente, não teremos recursos para que se dê cum
primento a esse desejo da famílía dos dois Estados 
do Mato Grosso. 

Ainda, assim, quero dizer algo de bom princi
palmente à população do meu Estado: o financia
mento para a Ponte do Rio Paraguai, que liga Mato 
Grosso do Sul à Corumbá, à Bolívia e, futuramente, 
ao Pacífico, está sendo viabilizada. 

Há outras preocupações relativas ao meu Esta
do: as informações de um corte linear no Orçamen
to, na área do DNER, é muito preocupante. Os Esta
dos produtores de soja, de milho, os Estados criado
res de boi dependem muito dos transportes. A agri
cultura mato-grossense e a agricultura brasileira têm 
grandes dificuldades de concorrer na área mundial. 
O nosso País não dispõe de praticamente nenhum 
transporte fluvial, e o transporte ferroviário no nosso 
Estado está em condições muito precárias. Portanto, 
se não contarmos com um sistema rodoviário ade
quado, a nossa concorrência se toma extremamente 
difícil. 

Penso que o agricultor brasUeiro é um herói, 
porque não se pode concorrer com paí~es que s_ut;r 
sidiam a agricultura de diversas mane1ras: subs1d1a 
diretamente mediante empréstimos a juros menores 
e subsidia também nas exportações. As nações 
mais desenvolvidas subsidiam a agricultura no siste
ma de exportação. Aqui, não temos condições de 
subsidiar nem diretamente o agricultor e muito me
nos nas exportações. Com a implantação do Plano 
Real, isso se acentuou. O preço estabilizado d?s 
produtos agrícolas, durante quase três anos, e os JU
ros altíssimos trouxeram grande penalidade aos Es
tados produtores do setor de agricultura. 

No entanto, há dias em que penso que algum 
beneficio ocorreu à Nação brasileira. Aperfeiçoamos 
o nosso desempenho, e, hoje, temos produtores tra
balhando muito bem, terceirizando em grande parte 
os seus custos, produzindo com competência tanto 
no setor de grãos quanto no setor de pecuária. Acre
dito que, no fim, vai dar certo. O preço da soja me
lhorou, bem como o do boi. Como eu disse, aperf~
çoamos o nosso desempenho, procuramos reduZir 
os nossos custos. Enfim, é isso. 

Era essa a notícia que eu queria trazer. 
Quando mencionei que estava inscrito, o Sena

dor Jefferson Péres perguntou-me sobre o que eu 
iria falar. Disse-lhe: "não sei; explique-me o que 
devo dizer, e tlU o farei ao Senado Federal". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
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V. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - (PSDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a exem
plo do que fizeram outros Senadores na sessão ple
nária de ontem, eu não poderia deixar sem registro a 
viagem de três dias que o Presidente da República 
fará, a partir de hoje, a três Estados da Amazônia 
Ocidental. 

O Presidente tem sido criticado sob a acusa
ção de que apenas cuidaria da estabilidade da moe
da e nada mais. Outras vezes, como vi ainda ontem 
em coluna de um grande órgão da imprensa paulis
ta, era criticado também porque faria apenas cerimô
nias de marketing no Palácio do Planalto para 
anunciar promessas, e não realizações. 

Pois bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o Presidente, hoje, está indo à Amazônia e não 
chegará lá de mãos vazias, para fazer apenas pro
messas. Sua Excelência vai inaugurar e anunciar, 
em três capitais regionais - Boa Vista, Manaus e 
Porto Velho -, obras e serviços da maior importância 
para o desenvolvimento daquela região periférica do 
nosso País. 

Em Boa Vista, vai liberar recursos para concluir 
o asfaltamento da BR-174, estrada que liga Manaus 
a Caracas, capital da Venezuela. Com isto, dentro 
de poucos meses quebrará o virtual isolamento em 
que vive o Estado de Roraima, no extremo setentrio
nal do País, que, por essa rodovia, ficará ligado tan
to à Venezuela, como ao Estado do Amazonas, re
solvendo os graves problemas de abastecimento 
que aquele Estado sofre nas épocas de vazante do 
Rio Branco. 

Ainda, na capital roraimense, o Presidente, jun
tamente com o Presidente Rafael Caldera, da Vene
zuela, dará a público o edital de licitação das linhas 
de transmissão que conduzirão a energia da hidroe
létrica de Guri, na Venezuela, para Boa Vista e ou
tras cidades de Roraima, eliminando assim, dentro 
de dois anos, o grave problema de estrangulamento 
energético que sofre também aquele Estado. Com 
essas duas obras de infra-estrutura, o atual Governo 
resolverá, a curto.prazo, os dois fatores limitantes do 
desenvolvimento do Estado de Roraima. 

Em ltacoatiara, cidade vizinha de Manaus, o 
Presidente Fernando Henrique vai inaugurar o im
portante complexo do terminal graneleiro que será a 
ponta da hidrovia Madeira/Amazonas e que pennitirá 
o escoamento da produção de soja do Estado de 
Mato Grosso, mais exatamente da região de Chapa-

da dos Pareeis, por um corredor multimodal oe 
transportes- rodoviário e hidroviário. 

Isso pennitirá um barateamento de R$30,00 
por tonelada no custo de transporte da soja, ocasio
nando a expansão da produção desse grão, com 
vistas ao mercado externo. Ao mesmo tempo, criará 
um pólo de crescimento num Município estagnado e 
pobre, como é o de ltacoatiara, na medida em que 
vai gerar uma cadeia produtiva, com a instalação de 
fábricas de rações, de fertilizantes e de esmagamen
to de grãos para produção de óleo vegetal, e, na ou
tra ponta da cadeia, fomentará o criatório de frango 
e suínos. 

Em Porto Velho, capital de Rondônia, o Presi
dente inaugurará outro terminal graneleiro, que é a 
ponta inicial da hidrovia do Madeira, e também a últi
ma etapa da hidroelétrica de Samuel, que resolverá 
por alguns anos o grave problema de energia elétri
ca do Estado de Rondônia. 

Portanto, Sr. Presidente, repetindo, essa via
gem do Senhor Presidente da República é de 
grande importância para aquela região e para o 
meu Estado em particular, razão por que, dentro 
de algumas horas, estarei viajando para Manaus, 
a fim de recepcionar Sua Excelência. Esse é o de
ver de todos nós, políticos da região, meu em par
ticular, que tantas vezes tenho criticado o Presi
dente da República, e não deixarei de fazê-lo 
quando me parecer que Sua Excelência toma me
didas erradas. No entanto, também não poderei 
deixar de me incorporar aos outros membros da 
Bancada para manifestar ao Senhor Presidente da 
República a nossa satisfação com as realizações 
que, hoje, tomará públicas e prestigiará, com sua 
presença, em meu Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Geraldo Melo, 1" V"JCe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Vafmir Campefo. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Valmir Campefo, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Antonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 
(Pausa.) 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
gostaria de fazer uma troca com o Senador Ramez 
Tebet, porque S. EJcll vai viajar. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Nos Estados Unidos, com o Presidente Roose-
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, por veH, também houve plano de desenvolvimento regia-
permuta com o Senador Laura Campos. nal com intenso êxito. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB -=- MS. Pronun- Vemos, portanto, que os bons governos não 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - confiam na espontaneidade dos mecanismos quan-
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, bem governar dose !ralado grave pr:oblemado d~uilibrio regio-
um país é arte de muitas facetas. Certamente, uma nal, dos vazios de desenvolvimento. 
delas é saber equilibrar as desigualdades espaciais, __ pode-SE!_ pen§ar,_ no_ entanto, que o mundo 
isto é, não permitir vazios ou atrasos de desenvolvi- aluai da globalização e da competição económica 
mento de certas regiões em relação às outras. Esse não comporte mais esses redirecionarnentos delibe-
é quase que um princípio universal. rados. Entendo que muitos se enganam quando 

Todos os bons governos que a História registra pensam dessa forma. Hoje, na Europa Ocidental 
cuidaram de compensar o atraso das regiões mais globalizada e competitiva, é fortíssima a preocupa-
pobres, de promover ativamente o seu progresso. ção e a ação dos governos com respeito a regiões 
Em qualquer país, regiões mais pobres significam que sofrem de defasagem económica. O próprio 
desequilíbrio estratégico, uma debilitação nacional, o Mercado Comum Europeu, a -par de trazer suces-
enfraquecimento de toda a nação. so e forte crescimento para certas regiões, prejudi-

Esses pensamentos nos ocorrem ao constatar- cou outras. Não é só a Alemanha que trata de 
mos que, segundo estudos recentes, persistem no soerguer aceleradamente a antiga Alemanha 
Brasil graves desigualdades regionais. E mais, o Oriental. Vários governos nacionais promovem pc-
País, que por muitas décadas teve políticas regia- líticas ativas de reequilíbrio. A Suíça e a Holanda, 
nais de separação, de desigualdades, de ocupação por exemplo, países pequenos, não toleram as re-
de vazios geográficos, hoje não as tem. Já são mais lativas dificuldades económicas estruturais de ai-
de 10 anos sem políticas regionais no Brasil. gumas de suas áreas e têm programas de elimina-

Entendo que essa é uma deficiência imensa no ção de disparidades regionais. Esses governos 
nosso projeto nacional, e todos sentimos que isso atacam o problema de frente. 
fere o nosso senso de justiça. Quando olhamos ao Não podemos, portanto, deixar de notar que 
redor e examinamos o panorama internacional, ve- as desigualdades que preocupam esses países 
mos que foi e é generalizada a preocupação e a são muito mais suaves do que as nossas. 
ação dos bons governos com respeito ao desenvol- Pois bem, no Brasil, o Nordeste tem um terço 
vimento equilibrado. Isso, nos mais diversos tipos de da renda per capita do Sudeste. O Piauí tem um 
países, estágios de desenvolvimento e modelos polí- décimo de renda per capita do Distrito Federal. 
ticos e ideológicos. É muito instrutivo, em especial; Nossas desigualdades são muito maiores. O Brasil 
ver como trataram e tratam o problema os países é um País de dimensão continental. Portanto, es-
mais industrializados. sas desigualdades estão a exigir muito mais ur-

Em 1909, na Inglaterra, por exemplo, foi insti- gência do nosso Governo, políticas específicas 
tuído um Fundo de Desenvolvimento que, por meio para o reequilíbrio regional, políticas dignas de um 
de verbas a fundo perdido, destinava-se a beneficiar bom governo. Essas políticas, programas e ações 
a economia rural. Tratava-se de fornecer crédito a devem mesmo ser específicos para cada região e para 
pequenos negócios, de promover treinamento, de in- cada sub-região. 
centivar o turismo rural e de apoiar entidades asso- E aí me permito fªlar da minha região, falar do 
ciativas e cooperativas. Centro-Oeste, do seu PIB per capita, algo menos 

Essa mesma Inglaterra, em 1945, baixou a Lei de dois terços da Região Sudeste, caso menos gra-
de Redistribuição Industrial, e ali, naquele país, os ves que outras comparações que podemos fazer. 
governos não só forneciam incentivos fiscais e finan- Mas é uma Região, o Centro-Oeste, que não temos 
ciamento subsidiado para promover a desconcentra- dúvida de que, estimulada por ações desenvolvi-
ção industrial, mas, mais do que isso, impunham mentístas específicas, dará rapidamente uma contri-
restrições à implantação de novas indústrias nos pó- buição de peso para todo o País. Em especial esse 
los económicos tradicionais, concentradores de ren- é o caso de Mato Grosso do Sl.il. 
da. Essa política foi usada em Londres e nos éliredo- - - Vemos q-ue ocenário Tntemacl<)nal no5ensTria ___ _ 
res de Paris e foi uma política bem-sucedida nesses que devemos ter f)olítieas regionais. Podemos então 
países. perguntar: qual é a trajetória do Brasil nessa ques-
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tão? A resposta é que tivemos no passado boas po
líticas regionais. No presente, elas teriam que ser re
formuíadas para que pudessem ser igualmente efeti
vas no novo contexto em que vivemos. 

Já foi maior que hoje, no passado, a preocupa
ção nacional com a formulação e com a prática do 
combate ao desequilíbrio entre as regiões. Foram 
muitos e louváveis os esforços para vitalizar os es
paços nacionais económica e socialmente mais va
zios e vulneráveis. No primeiro Governo Vargas o 
Programa "Marcha para o Oeste" estimulou a cria
ção de pólos agrícolas como no Mato Grosso do Sul, 
Dourados e Terenos. 

A década de 50, de grande consciência de
senvolvimentista, viu surgir a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene. 
Mais tarde, foram criadas a Sudam e a Sudeco. 
Esta última, que diz respeito ao Centro-Oeste, já 
extinta há alguns anos, no Governo do ex-Presi
dente Collor. A essas superintendências de de
senvolvimento regional vieram juntar-se bancos 
federais regionais: o Banco do Nordeste e o 
Banco da Amazônia. Foram marcos de políticas 
que promoviam um desenvolvimento menos hetero
géneo em nosso País. 

Esses programas com incentivos fiscais, al
guns dos quais existindo até hoje, obtiveram muitas 
vitórias, mas também com o tempo contaminaram
se com alguns vícios e distorções. Hoje, uma política 
para as regiões periféricas brasileiras, para o Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, teria de ter como base os 
novos paradigmas que orientam a política macroe
conômica. No passado, era natural e aceitável um 
modelo protecionista, autárquico, estatizante e de~ 
vassado tecnologicamenté. Já o paradigma de de
senvolvimento do mundo moderno pressupõe a libe
ração económica e o fortalecimento da economia de 
mercado, a renovação e a inovação tecnológica, a 
inserção competitiva nos mercados internacionais. 
Pressupõe, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, 
um Estado mais leve e mais promotor e integrador 
das ações de terceiros. 

A meta das políticas regionais deve ser para 
superar as insuficiências dos poucos mecanismos 
de mercado, as deficiências estruturais e explorar e 
ressaltar o potencial de desenvolvimento próprio de 
cada região. 

O Centro-Qeste é uma Região com dinamismo 
natural, sedenta de apoio para crescer. É como uma 
criança em fase rápida de crescimento que necessi
ta de cuidados especiais, roupa e alimentação mais 
ader:uadas. O Centro-Oeste não pode dispensar 

programas de desenvolvimento regional bem dire
cionados. Suas limitações são os mercados locais 
ainda acanhados, as grandes distâncias aos merca
dos consumidores nacionais e internacionais, carên
cias em programas de captação profissional. 

Já se esboça, todavia, a parceira entre gover
nos, sociedade e empresários, mas esse princípio 
deve ser reforÇado: Ã grande deficiência, no tocante 

· à aplicação de políticas regionais à Região Centro
Oeste, entendo, é a falta de institucionalização ade
quada. 

Hoje temos, por exemplo, o Fundo Constitucio
nal do CentrQ-Oest~ o~erado pelo Banco do Brasil, 
sob a orientação da Secretaria Especial de Políticas 
Regionais do Ministério do Planejamento e Orça
mento. Esse Fundo é operado pelo Banco do Brasil, 
porque o Centro-Oeste é a única Região deste País 
que não possui um banco regional; é a única Região 
deste País que não tem uma agência regional de de
senvolvimento. 

Recentement~,jáque falei _no Fundo Constitu
cional de Desenvolvimento, ganhamos um conselho 
deliberativo, após intensa luta da Bancada do Cen
tro-Oeste, que foi um avanço. Mas quero dizer que é 
um avanço insuticiente, pois esse Conselho Delibe
rativo sequer foi instalado. 

Recentemente~ . sr: Presidente, endereÇamos· 
um requerimento de informações, que está no Minis
tério do Planejamento desde 25 de março, aguar
dando uma resposta, sobre os recursos hoje exis
tentes do Fundo do Centro-Oeste, que não estão 
sendo aplicados no desenvolvimento da nossa re
gião; estão paralisados no Banco do Brasil. Então, 
esse Conselho Deliberativo precisa ser instalado 
porque é através dele que nós, os Governos do 
Centro-Oeste, junto com o Governo Federal, junto 
com a sociedade, junto com as federações das in
dústrias, dos empresários e dos trabalhadores, ire
mos estabelecer as prioridades para a Região Cen
tro-Oeste. 

Falta, portanto, uma clara, eficaz e aplicada po
lítica de desenvolvimento regional, na qual o Gover
no Federal passe a liderar as ações dos Estados, 
dos Municípios e da iniciativa privada. Não faltam 
elaborações teóricas sobre o que deveria ser tal po
lítica. Para tanto, temos organismos perfeitamente 
adeQuac:i_Qs~Q JP~. PQr J!Xernplo, produz estudos 
úteis, mas falta transformar esses estudos e essas 
elaborações teóricas em uma política consistente, 
coerente e bem institucionalizada. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me-me V. 
Ex! um aparte, nobre Senador Ramez Tebet? 
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O SR. RAMEZ TEBET- Pois não. 

O Sr. Jefferson Péres - Desculpe-me a inter
rupção do seu pronunciamento. Mas, realmente, V. 
EJc!l aborda esse tema de importância inegável, que 
é o dos desequilíbrios inter-regionais, que existe em 
quase todos os países. V. EJc!l mesmo mencionou o 
caso dos Estados Unidos - potência económica que 
é - e, no entanto, enfrentou o grave problema do 
subdesenvolvimento da região do Vale do Tennes
see, obrigando o Governo Roosevelt, nos anos 30, 
no contexto do New Deal, a criar uma autarquia fe
deral, a TVA, que promoveu investimentos maciços 
do Governo americano naquela região paupérrima 
dos Estados Unidos, o que permitiu seu enorme de
senvolvimento nos últimos 60 anos. Até mesmo, Se
nador Ramez Tebet, em um país como a Itália, que 
é altamente industrializado, há um enorme desequilí
brio entre o norte e o sul. E apesar de todos os in
vestimentos feitos pelo Governo italiano, no cha
mado mezzogiorno, até hoje permanecem as dis
paridades, a tal ponto que o norte, industrializado 
e rico, hoje alimenta uma corrente política, a Liga 
Lombarda, que prega até a secessão da Itália, 
porque acham que eles, como região mais desen
volvida, devem se livrar daquele peso que seria o 
sul, o pobre sul. Então, num país de dimensões 
continentais como o Brasil, evidentemente, as dis
paridades regionais vão acontecer sempre. Entre
tanto, Senador Ramez Tebet, é claro que se não 
tivermos políticas efetivas de desenvolvimento re
gional - inexistem essas políticas ou são fragmen
tárias e descontinuas - essas diferenças tenderão 
a se acentuar, tomando-se abissais. Portanto, nós, .. 
das regiões mais pobres - e falo da Amazônia -, 
não podemos renunciar à cobrança do Governo 
Federal para que essas políticas se efetivem, pelo 
menos, para minimizar ou reduzir essas diferenças 
que são grandes. O pronunciamento de V. Exª vai, 
portanto, nessa direção e lhe dou os parabéns por 
isso, porque jamais poderemos silenciar e aceitar a 
inexistência dessas políticas. 

O SR. RAMEZ TEBET - V. Exª, Senador Jef
ferson Péres, que tão bem representa o Estado do 
Amazonas, sabe quão importante é termos essa po
lítica. E mais, para que ela não fique assim em reta
lhos, como V. Exª afirma, é preciso institucionalizá
la É P""'"iso institucionalizar as políticas de desen
volvimE .. , regional. 

Lanço algumas idéias. Por exemplo: o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social -
BNDES que, penso " t .. nho defendido isso, deveria 
ter uma filial especifica em cada região deste País, 

principalmente na região a que pertenço, que é a 
Região Centro-Oeste. Ele poderia reproduzir, em 
termos, o desenvolvimento regional, dando grandes 
injeções de estímulo económico, que já efetuou na 
Região Sudeste, nas décadas de 50, 60 e 70, com 
tão bons resultados para aquela região e para o pró
prio País. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex' in
terrompê-lo mais uma vez? 

O SR. RAMEZ TEBET- Pois não. Permita-me 
apenas concluir o meu raciocínio. 

Outra possibilidade específica do Centro-Oeste 
seria a criação de uma agência de desenvolvimen
to que superasse as restrições de ação pouco 
abrangentes e acanhadas que, hoje, tem o Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste. Por que ter so
mente a Sudam e a Sudene? Por que não ressus
citar a Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste? Por que relegar o Centro-Oeste 
que tem terras agricultáveis? Por que relegar o 
Centro-Oeste a uma situação de inferioridade? Eu 
não sei o que estava na cabeça do Presidente Fer-

. nando Collor quando extinguiu a Superintendência 
do Centro-Oeste - extinguiu a Sudesul também. 
Agora, ainda tivemos sorte porque ele manteve a 
Sudam e a Sudene, pois acho que ele queria era 
acabar com tudo. 

Hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a 
Região Centro-Oeste é a única que não tem uma 
agência de desenvolvimento, e é uma região que 
pode prestar relevantes contribuições ao nosso 
País. Com efeito, vejam bem o que está acontecen-

. ·do, hoje, no Centro-Oeste: qual é um dos grandes 
projetas do Governo - e, aqui, o meu aplauso ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso que con
substanciou um sonho, um desejo de muito tempo 
que era o acordo entre o Brasil e a Bolívia para ex
plorar o gasoduto daquele país. São 720 quilómetros 
no território sul-mato-grossense. Nós vamos servir 
de corredor para o transporte do gasoduto que terá 
uma extensão de mais de 3.000 quilómetros, para 
servir a todo o Brasil, praticamente a todas as regiõ
es brasileiras. Mas qual é a política de desenvolvi
mento que se tem? Será que estão ouvindo o Go
verno do Estado do Mato Grosso do Sul? Será que 
está havendo efetivamente uma política de integra
ção? Será que o Governo não poderia pensar, por 
exemplo, em estabelecer uma diferenciação do pre
ço da energia elétrica para industrializar o Estado de 
Mato Grosso do S~I'LJá.que ess_e.lmportante ele
mento-energético, nãopoluente, vai percorrer um 
Estado que eSt1Ú1ecessitando de auxilio do Governo. 
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Federal, que precisa deixar de ser mero exportador 
de grãos e mero exportador de carne, procurando, 
no mínimo, as agroindústrias, procurando industriali
zar-se; será que o Governo não deveria dar esse in
centivo? 

Temos lutado por isso, e até agora a Petrobrás 
não deu resposta para Mato Grosso do Sul. É preci
so unir esforços entre Mato Grosso e todas as Uni
dades da Federação. Estou dando exemplo de um 
projeto concreto, de uma ação concreta, efetivada 
agora no Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

O Sr. Beni Veras - Pennite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET- Vou conceder, Sena
dor Beni Veras, porque já havia me solicitado, ao 
Senador Jefferson Péres, mas logo a seguir, com 
muita honra, concederei a V. Exª o aparte. 

O Sr. Jefferson Péres- Senador Ramez Te
bel, desculpe-me essa minha segunda intervenção -
e, acredito, será desnecessário porque, afinal, o Se
nador Beni Veras pediu o aparte. Apenas para lem
brar a V. Exª, já que falou em BNDES, que há uma 
proposta concreta, na forma de um projeto de lei do 
Senador Beni Veras, que toma obrigatória a aplica
ção de um percentual de recursos do BNDES nas 
regiões mais pobres. Inclusive, Senador Ramez Te
bel, S. Exª, inteligentemente, o fez já prevendo que 
esses recursos não seriam aplicados por falta de de
manda de créditos que, nesses casos, quando isso 
acontecer, os recursos previstos irão aumentar o ca
pital dos bancos regionais de desenvolvimento. Mas, 
passo a palavra para o Senador Beni V eras. Apenas 
temi que S. Exª, com sua proverbial modéstia, ficas
se calado. 

O SR. RAMEZ TEBET - Agradeço, mais uma 
vez, a V. Exª, e ouço com muito prazer o Senador 
Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS - Senador Ramez Tebet, 
a questão da política regional, que V. Exª tão bem si
tua, deve-se ao fato de o Brasil ter passado de um 
extremo a outro, ou seja, de um País que tudo pla
nejava, nos idos de 64, a um País que nada planeja 
atualmente. Então, é um País que não se olha, não 
se vê, e, ao não se ver, deixa passar as melhores 
oportunidades de fazer o crescimento harmônico 
desta Nação. Existem regiões como o Nordeste, 
como V. Exª citou, que têm um atraso secular e que 
poderia ser desfeito se houvesse um programa de 
investimento certo do Governo Federal, buscando 
diminuir o desequilíbrio inter-regional. Então, sugeri
mos que o BNDES seja mais ativo na sua ação con-

tra o subdesenvolvimento regional. Elaborei um pro
jeto, mediante o qual 40% dos recursos do BNDES 
serão, obrigatoriamente, aplicados nas regiões sub
desenvolvidas. Se não forem aplicados, serão incor
porados aos bancos regionais para aplicação no tra
balho contra o subdesenvolvimento dessas regiões. 
E gostaria de parabenizar V. Exª pela colocação que 
faz e até pela clareza com que cita o caso de que, 
se as aplicações são mal feitas - como hoje algu
mas são -, um exame melhor pode tomá-las boas. 
Deve-se corrigir essas aplicações de maneira que se 
possa trabalhar melhor para o desenvolvimento re
gional brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Beni V eras, 
o aparte de V. Exª não só enriquece o meu discurso, 
como estimula-me, dando-me oportunidade de para
benizá-lo. 

Eu ia citar o projeto de V. Exª, para que o 
BNDES atenda as regiões menos desenvolvidas 
deste País. Ainda ontem, conversava com o Sena
dor Waldeck Omelas, da Bahia, sobre isso. 

Quero dizer a V. Exª que, há poucos dias, na 
Comissão de Assuntos Econõmicos, tive oportunida
de de apreciar, como Relator, projeto oriundo do Po
der Executivo, no valor de US$300 milhões a serem 
contratados com c Eximbank, no Japão, para aplica
ção em -projetes muffissetoriais a serem g-eridos e 
administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social. Então, fiz um apelo de
monstrando elementos que embasassem o meu pro
nunciamento, dizendo ·que o BNDES tem aplicado 
muito mais, ou quase só, na Região Sudeste. O que 
nós temos que lamentar profundamente e exigir 
essa correção de rumo. 

Hoje, o BNDES está bem dirigido pelo Dr. Men
donça, com quem conversei pessoalmente. Não te
nho qualquer dúvida quanto a isso. 

Vejam V. Exªs: em Mato Grosso do Sul, o 
. BNDES não consegue aplicar em projeto nenhum. 
Por quê? Porque não tem uma agência lá. Os ban
cos particulares não querem ser agentes financiado
res de projetas do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social. Isso sugere o quê? Su
gere políticaS de desenvolvimento regional; sugere 
ação integrada entre o Governo, os Estados, os Mu
nicípios e a iniciativa privada, mas com atuação de
cisiva do planejamento - como V. Exª acentua. É 
preciso realmente evitar o que se chama de 'colcha 
de retalhos'. E vou dar um exemplo ... 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - No
bre Senador RamEl~ Tebet, OIJSO interromper o bri
lhante pronunciamento de V. Exª para dizer que o 
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seu tempo já foi extrapolado em mais de 5 minutos. 
Solicito que conclua o seu discurso. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, solici
to a V. Exª que me conceda mais 2 minutos para 
que eu conclua. 

O Sr. lris Rezende - Antes que conclua, per
mite-me v .• Exª um pequeno aparte, com a com
preensão da Mesa? 

O SR. RAMEZTEBET- Um momento, Senador. 
O Senador Lúdio Coelho esteve aqui e disse, 

acertadamente, reclamando em nome do meu Esta
do, que fomos prejudicados. O sistema produtivo 
do Brasil foi favorecido pela Lei Kandir, mas Esta
dos produtores, como Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Goiás, estão sendo prejudicados na sua 
arrecadação. Quando não se tem uma economia 
diversificada - produzimos praticamente grãos e 
carne, que estão isentos do ICM - baixa a arreca
dação do Estado. 

Este País só fala em transporte rodoviário. A 
rede ferroviária, no trecho que passa por Mato 
Grosso do Sul, está privatizada. Temos a Ferronor
te, que também está sendo construída a passos len
tos. Temos a navegação fluvial, pela Hidrovia Para
ná/Paraguai, que vai encurtar tremendamente a dis
tância e reduzir consideravelmente o preço dos cus
tos até chegar a Buenos Aires e, de lá, a outros paí-
ses. 

É preciso que haja um planejamento integrado. 
Hoje, por exemplo, se fala em turismo de forma dife
rente. Mato Grosso do Sul e Goiás possuem regiões 
extraordinárias. O turismo rural no Brasil está co
meçando pelo meu Estado; mais de 100 proprietá
rios rurais estão se organizando em função dessa 
prática. Temos o nosso Pantanal: são 160 mil Km• 
em território sul-mato-grossense. É uma dádiva de 
Deus! Ora, isso exige ação do Governo Federal. 
Precisamos federalizar os recursos, porque o 
Pantanal é um ecossistema. Não adianta aplicar 
num lugar em detrimento do outro. Isso tudo vem 
sugerir a tese que defendo aqui: de uma rápida 
e eficiente política de desenvolvimento regional 
para as regiões brasileiras, notadamente para· o 
Centro-Oeste. 

Concedo o aparte ao nobre Senador lris Re
zende que, muito mais do que eu, conhece o assun
to e é sobre ele versado. 

O Sr. lris Rezende - Não apoiado, Senador 
Ramez Tebet. Mas agradeço a generosidade de V. 
Ex" e da Presidência da Casa pela atenção em me 
conceder um tempo para o meu aparte, que será 
curto. Não queria que V. Ex!' concluísse o seu pro-

nunciamento sem que eu, como representante tam
bém do Centro-Oeste, manifestasse o meu aplauso 
pela oportunidade do seu pronunciamento, nesta 
sessão de sexta-feira. Na verdade, temos no Brasil 
grandes e renomados técnicos que buscaram aper
feiçoamento, curso de doutorado nas mais qualifi
cadas universidades do mundo, sobretudo da Eu
ropa e dos Estados Unidos. Mas acontece, Sena· 
dor Ramez Tebet, que tem faltado a esses técni
cos, que muitas vezes elaboram os planos de go
verno, um conhecimento mais profundo da realida
de brasileira. O mundo deles é o Centro-Sul; des
conhecem a realidade do Norte e do Centro-Oeste 
e até de considerável parte do Nordeste brasileiro. 
O Brasil é territorialmimte muito grande e, por 
essa razão, nem sempre os planejamentos de paí
ses europeus se adaptam à nossa realidade. Te
mos muitas realidades, tenho insistido nisso, e o 
pronunciamento de V. Exª, nesta manhã, serve 
para sacudir os responsáveis pelos planos de go
verno de nosso País, para que eles voltem as 
atenções para as demais reqiões brasileiras, a fim 
de que conheçam realmente as potencialidades do 

' Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste; que não fi
quemos aqui a viver e a experimentar essas pro
fundas desigualdades sociais. V. Exª tem razão 
quando, com ênfase, ocupa a tribuna do Senado, 
porque nós, do Centro-Oeste, ao longo dos anos, te· 
mos sido relegados. A Sudam está lá no Norte; a 
Sudene, no Nordeste; mas onde está o órgão de de
senvolvimento do Centro-Oeste, do qual V. Ex" foi 
um grande presidente? Simplesmente foi extinto. 
Onde está o Banco de Desenvolvimento do Centro
Oeste, criado pela Constituinte de 1988? Está sim
plesmente a ocupar ali um artigo da Constituição e 
nada mais, quando o Centro-Oeste seria a grande 
saída para a solução de muitos dos problemas brasi
leiros. De forma que quero apenas registrar o meu 
reconhecimento pela oportunidade do pronuncia
mento histórico que V. Ex" faz, nesta manhã de sex
ta-feira, neste Senado Federal. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, talvez 
tenha me alongado porque faltava ao meu discurso 
a fala do grande Líder do Centro-Oeste, o Senador 
lris Rezende. E, se isso não bastasse para que eu 
me tranqüilizasse com relação ao meu pronuncia
mento, só ocupo esta tribuna agora pela generosida
de de um representante do Centro-Oeste, o Senador 
Laura Campos, que permutou comigo seu lugar na 
lista de oradores e a quem agradeço por isso; agra
deço ao Senador Beni V eras, .um homem do Plane
jamento, o aparte. E; para coroar, a sesSão- é presi-
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dida pelo Senador Valmir Campelo, que, por ser do 
Centro-Oeste, poupou-me da grande crítica de ter 
ultrapassado o tempo e abusado da paciência dos 
Srs. Senadores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ramez Te
bet, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência agradece a V. E~ e também reconhece, 
na figura do Senador lris Rezende, duas vezes Go
vernador de Goiás, um dos maiores líderes da Re
gião Centro-Oeste. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO - PT/DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há vá
rias décadas, ouço a crítica a mim dirigida de que eu 
seria uma cassandra, um pessimista. Realmente, 
sempre mantive uma postura crítica diante de nosso 
tempo e de nossa sociedade. 

Comecei a criticar e a me convencer de que 
esta seria a postura correta, não ao ler Marx, não ao 
ler Engels, não ao ler Lênin ou Trotski, leituras a que 
me dediquei durante muitos anos. mas, no princípio, 
nos anos 50, quando, depois de estudar Direito pas
sei para Economia e tive acesso, como professor da 
Universidade Federal de Minas Gerais, a uma leitura 
que era especialmente composta de autores ortodo
xos, neoliberais franceses e, posteriormente, ameri
canos. 

Embora quando eu tivesse três anos de idade, 
meu pai tivesse adquirido •o Capital', de Karl Marx, 
os três volumes num só tomo em papel bíblia - e ti
nha na biblioteca de meu pai, também professor ca
tedrático da Universidade de Minas Gerais, obras, 
trabalhos desses autores críticos da sociedade capi
talista e de sua economia-, eu comecei a perceber 
que realmente o capitalismo se fundava em bases 
inaceitáveis, desumanas, a partir da própria leitura 
crítica dos grandes mestres neoliberais, do próprio 
Keynes e dos neokeynesianos. 

Uma sociedade que coloca e fez escrever em 
mais de oitenta constituições nacionais, logo após 
1936, o objetivo do pleno-emprego. Pleno-emprego, 
uma maravilha! Pleno-emprego, todos o queremos! 
E me iludi durante algum tempo em que a luta pelo 
pleno-emprego era uma luta digna, quando percebi, 
em uma das setenta e duas leituras que fiz da Teo-

ria Geral de Keynes, que, na realidade, o pleno-em
prego capitalista não passa de uma situação em que 
os lucros são máximos e o salário é mínimo. Existe 
uma correlação unívoca e inversa entre o volume de 
emprego e o salário que ganha uma unidade de tra
balho, diz Keynes. E, portanto, ao aumentar o volu
me de emprego, divido a falsa lei dos rendimentos 
decrescentes; digo eu: 'quando aumento o volume 
de emprego, o salário que ganha uma unidade de 
trabalho deve, necessariamente, diminuir, e os lu
cros aumentar." 

Quando aumento o volume de emprego, os sa
lários têm que cair e os lucros aumentar. É uma si
tuação de lucro máximo e de salário mínimo. O ple
no-emprego, o auge da economia capitalista, só tem 
isso a oferecer à sociedade dos trabalhadores. 

São essas e tantas outras coisas que se en
contram no subsolo obscurecido, essa realidade in
terna e oculta pela ideologia, por esses conceitos 
falsos, que não foram quebrados pela mente crítica. 
Então, obviamente, eu, descrente da teoria neoclás
sica, descrente da teoria neoliberal, descrente da 
prática keynesiana que se funda - isso Keynes reco
nhece seis vezes - na economia de guerra .. ."Duvido 
que tenhamos conhecido um auge duradouro capaz 
de levar ao pleno-emprego•, diz Lord Keynes, o gê
nio da economia ortodoxa deste século. 'Duvido 
que tenhamos conhecido um auge duradouro ca
paz de levar ao pleno-emprego, exceto durante a 
guerra•. Só a guerra permite ao Estado crescer, hi
pertrofiar as suas funções, reempregar os desem
pregados nos setores bélicos e semelhantes. E só 
realizaram grandes gastos que não produzem 
meios de consumo, que não produzem meios de 
capital, mas que produzem meios de destruição. 
Pleno-emprego com trabalhadores produzindo 
meios de destruição é a única forma, de acordo 
com Keynes, pela qual a economia capitalista pode 
atingir o pleno-emprego. 

Portanto, não me tomei marxista por inveja, por 
frustração ou por qualquer motivação negativa. Tor
nei-me um marxista por motivações positivas de ten
tar superar este ranho da mentira. 'Devemos conti
nuar mentindo, diz Keynes, por mais cem anos. • Eu 
prefiro não mentir por mais cem anos, porque senão 
eu teria que morrer mentiroso. Portanto, assumi uma 
atitude crítica para não ter que continuar mentindo, 
como propõe Keynes, durante cem anos. 

Vi, durante a minha vida de professor, o siste
ma educacional brasileiro, as universidades brasilei
ras entrarem num processo de degradação, num 
processo de crise que só quem não quer enxergar é 
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que não vê. Como eu poderia ser otimista vendo a 
minha universidade, as minhas universidades, as 
universidades em que lecionei se decompondo, se 
degradando? Com o salário, com o vencimento 
que eu ganhava em 1976 hoje se pagam quatro 
professores universitários. E ainda querem retirar 
mais. Ainda querem acabar com a nossa aposen
tadoria. 

Eu nunca fui nada além de professor. A 
Constituição me considerava vitalício, inamovível, 
e me permitia acumular um outro cargo técnico. 
Jamais acumulei. Fiz jus, sim, à minha aposenta
doria. E vou lutar para que não me retirem essa 
aposentadoria, que ganhei com hombridade, com 
dignidade e que, agora, querem me tomar. Se de 
1976 para cá perdi três quartos do meu salário de 
professor, para onde foi esse dinheiro? No princí
pio eu ainda achava que essa redução iria benefi
ciar a saúde, iria beneficiar os trabalhadores de baixa 
renda Para onde foi esse dinheiro? Sei m!lito bem em 
que mãos ele se encontra. 

E agora, de novo, é preciso redirecionar o lucro 
produzido na economia brasileira, impedir que esse 
lucro seja participado ou cc-participado pelos funcio
nários públicos, pela saúde, pela educação; é preci
so que esse lucro seja entregue, continue a ser en
tregue nas mãos dos banqueiros nacionais e estran
geiros e ao capital estrangeiro, que para cá se dirige 
nas indústrias automobilísticas, nas indústrias de 
luxo, que impedem a distribuição da renda nacional. 

Portanto, não me venham com essa de novo 
de que devemos fazer o sacrifício. Eu faria sacrifício 
ainda maior do que fiz até hoje, perdendo mais do 
que as três quartas partes do meu salário - que já 
perdi; faria, sim, com muita satisfação, se, realmen
te, a mais valia, o lucro acumulado nas empresas 
estatais, o lucro, a parte do lucro, da mais valia apro
priada pelos servidores públicos, etc., se dirigissem 
a mãos mais nobres do que a esses que ganham 
R$20 bilhões no Proer. Esse é um preço que, de 
acordo com o Ministro Pedro Malan, se equipara ao 
total das receitas de venda das empresas estatais. 
Todas as empresas estatais vendidas, de acordo 
com o Ministro Pedro Malan, irão somar o preço do 
Proer. 

Se o Proer é uma desgraça, a privatização das 
estatais é outra, obviamente. E as duas desgraças 
se juntam sobre as nossas cabeças e nós ainda de
vemos ser otimistas. Quem é o otimista, pergunta, 
no "Cândido", Voltaire. Quem é o otimista? O otimis
ta é aquele que diz que tudo vai bem quando tudo 
vai mal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma outra 
coisa que me entristece é ver uma das grandes 
experiências no campo da saúde aqui de Brasília, 
levada pelas mãos firmes e pela cabeça inteligen
te do médico Campos da Paz, homem que organi
zou o Hospital Sarah Kubitschek e que hoje dirige 
a Rede Sarah, composta de 4 hospitais, sendo des
trufcla. 

O Brasil deveria, diante do fracasso do SUS, 
diante da degradação completa do nosso sistema de 
saúde, patrocinar, ainda que fosse apenas por uma 
nova experiência, aquela que se verifica na Rede 
Sarah. 

Em muitas oportunidades, tenho ocupado esta 
tribuna para denunciar os absurdos que ocorrem no 
setor de saúde no Brasil. Tenho dedicado o meu 
mandato à defesa da vida e a uma crítica constante 
e intransigente do capitalismo. A ética capitalista -
tenho dito sistematicamente - é incompatível com a 
utopia de um País onde todo cidadão tem direito aos 
recursos da ciência médica para prolongar e melho
rara qualidade de sua vida. 

Almejamos a condição de País de Primeiro 
Mundo. Adotamos, de maneira alienada, os valores 
da modernidade, de uma modernidade que nos sub
mete e nos controla como marionetes. Os nossos in
dicadores sociais estão aí para quem quiser ver a 
realidade brasileira, que não é a dos carros importa
dos das elites. O nosso índice de mortalidade infantil 
é de 45 por 1.000, próximo ao dos países mais po
bres do planeta. Esta é uma outra face dos indicado
res, que mostram que temos, também, a maior con
centração fundiária do mundo. Também a concen
tração de renda do Brasil, todos sabemos, é uma 
-aa.s maiores ao mundo. 

Na nossa cultura, as coisas, fetichistamente, 
dominam os homens. A prioridade real dos governos 
não é a saúde, não é a educação, não é o lazer, não 
é a vida, a proteção da vida do homem; são coisas: 
é o capital, é o dinheiro. São esses fetiches que ex
traem, obviamente, os recursos produzidos pela vida 
humana, pelo trabalho humano. E lá, através do Go
verno, são imolados da prioridade real e oculta des
se sistema, cujas prioridades reais são aquelas que 
absorvem a maior parte dos recursos das socieda
des. Quais são elas? Nos países avançados: a guer
ra, o espaço, os artigos de luxo excludentes; em se
gundo lugar, a cocaína. Essas são as prioridades 
reais. Não devemos escutar as palavras dos ho
mens, porque eles mentem afirmando prioridades 
que não cumprem e que não podem executar. Va
mos perguntar às coisas qual é a nossa prioridade, 
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porque os nossos recursos já se encontram objetiva
dos nas coisas, coisiiic.ados. Vamos perguntar a eles 
o que nós fizemos, o que nós preferimos. Preferimos 
esses setores que nos envergonham. 

Num quadro desses, de gravíssima crise so
cial, a reclamar a presença de instituições que pos
sam fornecer proteção, saúde e previdência aos 
mais fracos, vemos imperar a doutrina do Estado mí
nimo, vemos o Governo descomprometer-se com o 
atendimento às necessidades básicas do cidadão, 
como a saúde. 

É preciso registrar aqui o que vem acontecen
do com a Rede Sarah de Hospitais, alvo de uma 
política deliberada do Governo Federai de destrui
ção do sistema público de saúde. Seria desneces
sário detalhar uma abordagem sobre o sucesso 
dessa instituição, reconhecida internacionalmente 
pela excelência do atendimento que confere a seus 
pacientes. 

A Rede Sarah, no entanto, vem sofrendo cor
tes orçamentários, pelo Ministério da Saúde, de 
maneira sistemática nos últimos anos. Seu pecado 
é a defesa visceral de uma medicina contraposta 
ao lucro e a visão do paciente como objeto. O pa
drão de qualidade do atendimento-promovido pela 
Rede Sarah, todos sabemos, é inquestionável e 
deveria servir como referência para um País cujo 
sistema de saúde não pára de produzir fenômenos 
vergonhosos como os de Caruaru e da Clínica 
Santa Genoveva. 

Não se pode entender a atitude do Governo 
Federal com relação a essa rede de hospitais, senão 
como a tentativa de destruição de uma alternativa ao 
que predomina no Sistema Único de Saúde, que in
corporou a lógica de mercado, que privilegia a rede 
privada em detrimento de maiores investimentos na 
rede pública. Há muitos equívocos na política de 
saúde que mostram que as diferentes maneiras de 
se perpetrar fraudes, como já demonstrei num traba
lho intitulado "Saúde: diagnóstico do diagnóstico", 
são conseqüências inevitáveis do modelo, e não 
propriamente desvios ou incorreções. 

Talvez o perigo seja dar certo. Por que Adib 
Jatene teve de pedir as contas, depois de sua luta 
como um cavaleiro andante, visionário, pela Câma
ra, pelo Senado, pela sociedade? Por que conseguiu 
a aprovação da CPMF? Por que foi demitido? Por
que poderia dar certo! E se Adib Jatene, homem 
probo, incorruptível, tivesse dado certo, poderia ser 
talvez, nesse nosso deserto de homens, um dos no
mes capazes de ser candidato sim a Presidente da 
República. Esse que é o perigo! O perigo de Adib 

Jatene dar certo e aflorar como o nome que pudesse 
impedir a reeleição, dificultá-ia. Ele seria um nome 
respeitadíssimo se candidato à Presidência da Re
pública, se a sua proposta não tivesse sido desviada 
desde o princípio, retirando de suas mãos os R$4 bi
lhões que a CPMFihe conferiria. 

Depois, dizem: "Não há pessoa alguma neste 
País, não há candidato, tem que ser ele mesmo"! 
Então, ele vai ficar, ele vai perpetuar-se, porque não 
há outro nome. Há dezenas de nomes, embora al-

-guns já estejam sendo degolados nesse movimento 
pré-eleitoraL 

Afirma-se que a Rede Sarah, composta por 
quatro hospitais, localizados em Brasília, Salvador, 
São Luís e Belo Horizonte, é cara e incompatível 
com a realidade brasileira. Essa afirmação é falsa e 
não resiste à comparação dos dados referentes ao 
SUS e à Rede Sarah. Os dados de 1995 revelam 
que as despesas totais da Rede Sarah equivalem 
apenas a 0,8% das despesas totais do Ministério da 
Saúde. 

Entre 1993 e 1995, a Rede Sarah atendeu 1 
milhão e 200 mil pacientes e realizou 13 milhões e 
300 mil procedimentos médico-hospitalares. Tudo 
isso com um custo médio muito abaixo da média na
-cional, fruto da seriedade dos profissionais que com
põem a Rede Sarah e da concepção de trabalho ali 
vigente. 

O Congresso Nacional havia decidido, no Or
çamento Geral da União, que os recursos destina
dos à Rede Sarah seriam liberados diretamente pelo 
Ministro da Fazenda, sem a intermediação do Minis
tério da Saúde. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, no entanto, vetou o anexo V da Lei de Di
retrizes Orçamentárias. O equívoco foi parcialmente 
corrigido pelo encaminhamento da Mensagem n2 

123, de 1997, que solicita autorização para abertura 
de crédito especial em favor da Rede Sarah. 

É necessário lutar pela independência financei
ra da Rede Sarah , que significa a sobrevivência de 
um exemplo de respeito à vida e de crítica à mer
cantilização da saúde. Assim, podemos nos servir 
desse modelo para repensar um sistema falido, qu~ 
optou pela perpetuação da doença e pela desvalori
zação profissional do médico. 

Eu desejava ocupar a tribuna, nesta sexta-fei
ra, também para ler e comentar os inúmeros telefo
nemas e cartas que me foram dirigidas e resumidas 
pela Diretoria de Comunicação do Senado. No en
tanto, deixarei esse trabalho para a próxima sexta
feira, quando pretendo ocupar o meu tempo exclusi
vamente para fazer comentários a respeito da forma 
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pela qual os telespectadores da TV Senado têm re
cebido os nossos pronunciamentos; apontam as 
nossas fraquezas e nos incentivam com os seus elo
gios; fazem sugestões e contribuem, de forma positi
va, para que mudemos a nossa interação, para' que 
o Senado se abra e para que a sociedade possa fis
calizar e participar, mais ativamente, das nossas 
sessões e do nosso trabalho. 

Essa minha iniciativa simples foi objeto dos 
maiores encômios, dos maiores elogios, dirigidos 
pelo nobre Senador Pedro Simon. Espero que ou
tros Senadores façam o mesmo e somem a este 
meu esforço, para que continuemos um pouco 
mais o diálogo com os nossos concidadãos brasi
leiros, com os eleitores; não meus apenas, mas os 
eleitores de um modo geral; com a cidadania de 
um modo geral, para que ela tenha mais essa for
ma de participação, em uma sociedade que criou o 
monopólio da palavra, o monopólio dos meios de 
trabalho, o monopólio dos meios de comunicação. 
Meios de trabalho em uma sociedade humana em 
que o homem é homo faber, o homem é o produto 
do seu trabalho, de sua fala, de sua palavra; mo
nopolizam a palavra e monopolizam os meios de 
produção. Portanto, mais uma vez, são as coisas 
que dominam os homens. 

Esse canal é uma modesta forma de romper 
esse monopólio, o monopólio dos meios de comuni
cação e o monopólio da palavra, os dois elementos 
essenciais à produção do homem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam
pos, o Sr. Vafmir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador lris Rezende, por 
20 minutos. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho cons
ciência da responsabilidade atribuída a mim pelo 
meu Estado, elegendo-me Senador da República. 
Tenho consciência de que a minha atribuição, nessa 
fase da minha vida pública, não é simplesmente a 
de apresentar projetas, presidir comissões técnicas 
da Casa, relatar projetas e votar. Tenho consciência 
de que cada Senador, como representante do seu 

Estado, tem que estar permanentemente preocupa
do com os destinos do seu País. 

Preocupado com o País, estou preocupado 
com o meu Estado, porque no Sistema Federativo 
seria muito difícil uma Unidade da Federação alcan
çar um ritmo de desenvolvimento satisfatório sem a 
integração total do Governo Federal, dos governos 
estaduais e muniCipais. -

Ultimamente, como homem público, tenho me 
sentido um tanto angustiado. Não me sinto tranqüilo, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando diariamente 
vejo avolumar-se o débito interno do Governo. O 
Plano Real teve como objetivo sobretudo acabar 
com a inflação, estabilizar a nossa economia. E, 
para fazê-lo, o Governo teve que adotar o sistema 
de juros altos. 

Tenho a minha discordância a respeito, mas 
respeito a sabedoria dos nossos técnicos. E é o Go
verno que a cada dia vai assumindo o ônus dos ju
ros altos. A elevação dos juros tem inviabilizado, em 
algumas áreas, o nosso desenvolvimento. A agricul
tura tem sido penalizada. A indústria e o comércio 

· também, porque é impossível criar um projeto produ
tivo com as elevadas taxas de juros atuais. Mas, ao 
final, quem paga mais taxas de juros altas ou a sua 
quase totalidade é o próprio Governo Federal. E a 
dívida interna se avoluma, se agiganta. Muita vezes, 
penso: "como o Governo, amanhã, vai pagar os 
seus débitos'? Terá condições? 

Abrimos os jornais e nos deparamos, a cada 
dia, com uma novidade na Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Senado a respeito dos precatórios. A 
atenção pública está voltada para essa Comissão. A 
imprensa reserva espaços e mais espaços para o 
escândalo dos precatórios. Tenho até dito, Sr. Presi
dente, que esse escândalo tem que ser analisado 
com muita profundidade. Eu, por exemplo. conhe
ço de há muitos anos o Governador Suruagy, co
nheço há muitos anos o Governador Paulo Afonso, 
conheço há quase uma vida o Governador Arraes. 
Sei que são homens íntegros, são homens nobres. 
E por que buscaram a emissão de títulos para pa
gamento de precatórios? Foi desespero. Foi por 
desespero. Os Governos Estaduais estão falidos, 
estão inviabilizados; e os Governadores, para pa
gar salário de funcionários, buscam a qualquer 
custo, utilizando qualquer caminho, recursos. É 
que nossas atenções não estão voltadas para a si
tuação dos Governus Estaduais. É importante que 
o mundo oficial brasileiro atente um pouco para a 
situação dos poderes públicos deste País. Estão in
viabilizados. Governadores nobres se envolvem na 
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venda de títulos para acudir salário de funcionário ou 
outros débitos. 

Mas, Sr. Presidente, abro os jornais e vejo o 
escândalo da polícia paulista. Policiais que deveriam 
garantir a ordem pública, a tranqüilidade das famílias 
brasileiras, passam a espancar, passam a torturar, 
passam ;o abusar da dignidade humana. A popula
ção brasileira esquece a CPI e volta-se para o es
cândalo da polícia de São Paulo. Daí a uma semana 
não é mais a polícia de São Paulo; é a do Rio de Ja
neiro. Amanhã, será outra polícia, de outro Estado; 
amanhã, será outra área a trazer permanentemente 
um desassossego à consciência nacional. 

Mas, Sr. Presidente, assomo à tribuna na ma
nhã de hoje, para falar, nos poucos minutos que nos 
são reservados, a respeito da reforma constitucional, 
que trata da Administração Pública, ou melhor, a re
forma administrativa. Anteontem, por um voto ape
nas a mais do exigido pela Constituição, foi aprova
da a reforma administrativa, e ainda com emendas a 
serem apreciadas pelos Srs. Deputados na próxima 
semana. 

Sr. Presidente, o Congresso Nacional precisa 
consckmtizar-se de que o Poder Público, neste 
País, está inviável. Não adianta tentarmos tapar o 
sol com a peneira. Com essa estrutura que está 
aí, o Governo Federal não consegue conduzir os 
destinos desta Nação; com esta estrutura que está 
aí, os Estados também não conseguem, os muni
cípios tampouco. 

Vivemos uma vida a presenciar o Congresso 
Nacional, as assembléias legislativas e as câmaras 
municipais a legislarem a favor de uma elite, a votar 
favores, benesses para os detentores do poder, para 
seus familiares e os amigos daqueles que têm rece
bido o voto do povo. 

O momento é esse, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, de assumirmos uma posição para acabar 
com as benesses que alguns querem atribuir como 
direitos adquiridos às custas, muitas vezes, da inge
nuidade e da inocência de um povo que não sabe o 
que se passa na corte deste País. Ora, Sr. Presiden
te, o Governo, para aprovar a quebra de uma estabi
lidade, para aprovar redução do teto de salário neste 
País, precisou negociar um superteto com os Parla
mentares. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável! 
Estamos perdendo o juízo e até a consciência cíVica 
ao aluar dessa maneira. 

Assomo à tribuna do Senado, Sr. Presidente, 
porque me relaciono na Câmara com inúmeros De
putados: Deputados do meu Estado, Deputados da 
minha região, Deputados evangélicos, com os quais 

tenho mantido contatos permanentes na discussão 
dos problemas nacionais. 

Assumo esta tribuna para, humildemente, pedir 
a esses Deputados que assumam uma posição co
rajosa, aproveitem a oportunidade, quebrem essa 
rede de regalias, criminosas até, legais mas inde
centes, constitucionais mas inaceitáveis! Peço-lhes 
que assumam uma posição que possa realmente ti
rar este País do poçc. 

Sr. Presidente, estão brincando com a cons
ciência nacional! Dez mil e duzentos reais são uma 
importância considerada por eles pequena? Peque
na, Sr. Presidente, se um operário que ganha salário 
mínimo gasta dez anos de trabalho para receber 
essa importância, que um Parlamentar ou um funcio
nário podem ganhar num mês?! Dez anos! 

Sr. Pre;;idente, .o lavrador precisa produzir du
zentos sacos de milho de sessenta quilos - dois ca
minhões carregados de milho! -para ganhar, brutos, 
R$10.200,00. Quantas centenas de sacas de arroz 
um fazendeiro, Sr. Presidente, precisa colher por 
mês-::. cem bezerros! -para ganhar essa quantia? 

Mas isso não serve! Querem R$20 mil, R$21 
mil. 

O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Ex" um apar
te, nobre Senador I ris Rezende? 

O SR. IRIS REZENDE - Um momento, Sr. Se
nador Levy dias, apenas quero concluir o meu racio
cínio 

Mªs, Sr.Preªide11te,dizem assim: 'É um direi
to". 'Tenho uma pensão como Governador que fui', 
diz um Parlamentar - e, abrindo um parêntese, feliz
mente fui Governador por duas vezes e não tenho 
pensão como ex-Governador, embora até considere 
justo. A meu ver, quem foi Governador de um Esta
do não deve, depois, passar por uma vida de mise
rável. Não! 

Em Goiás, hoje, não tem mais pensão para ex
Deputados, isso foi banido, mas suponhamos que 
uma pessoa tenha sido Parlamentar durante alguns 
anos. Ela não pode voltar à sociedade e viver mise
ravelmente, entendo. Acho que o funcionário que 
trabalhou uma vida inteira tem o direito de, na velhi
ce, ter uma vida digna. Mas, Sr. Presidente, quando 
alguém se elege Deputado ou Senador, deve esque
cer aquela pensão, provisoriamente, enquanto de-

sempenha -0 seu m~mdato. . . . . . - . . 

Em política, mandato eletivo não deve ser en
carado como meio de vida! Mandato eletivo deve ser 
encarado como um sacerdócio! Ninguém deve se 
eleger Vereador, Deputado ou Senador para fazer a 
vida. Não, não tem esse direito, como não têm direi-
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to o pastor e o padre de, através da fé de um povo, 
querer enriquecer. Certas ações, na vida, devem ser 
entendidas como sacerdócio. 

Por isso, lendo os jornais, entendi que precisa
va, nesta hora, antes que a Câmara dos Deputados, 
na próxima semana, venha a apreciar essas emen
das, alertá-la para que reflita sobre a responsabilida
de que pesa sobre seus ombros, mesmo que o Pre
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
tenha concordado. 

Tenho dado a Sua Excelência todo o meu 
apoio; nunca faltei com o meu apoio ao Presidente 
no Senado, mas entendo que Sua Excelência não ti
nha o direito de ceder àquilo que o povo não enten
de. e não aceita, àquilo que realmente não tem justifi
cativa. Que o Presidente, sim, no momento em que 
não encontrar apoio na Câmara ou no Senado para 
aprovar as emendas constitucionais consideradas 
importantes para o futuro nacional, denuncie à Na
ção o apoio que lhe falta, mas que nunca, às custas 
do sacrifício de um povo, permitir que acordos dessa 
natureza sejam feitos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os nossos pro
fessores, os nossos soldados, os nossos funcioná
rios nos Estados e nos Municípios, na sua maioria 
esmagadora, recebem três salários por mês - e 
olhem lá! E somos representantes desse povo, des
se povo que luta, desse povo que sua diariamente 
para ganhar o pão de cada dia, e sobre quem não 
temos o direito de tirar proveito. 

Por isso tenho dado apoio à CPI. Vamos apu
rar as responsabilidades, seja de banqueiros, seja 
de Senadores, seja de diretores do Banco Central, 
seja de quem for. Temos que, realmente, entender 
que o povo espera que a atual geração dos políticos 
estabeleça um novo tempo para este País. 

O Sr. lauro Campos - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. IRIS REZENDE- Com muita satisfação, 
concedo o aparte· a V. Exª, nobre Senador Lauro 
Campos. 

O Sr. lauro Campos- Nobre Senador lris Re
zende, quando pedi o aparte a V. Exª, tinha em vista 
o início de seu pronunciamento. Mas não sabia e 
não podia antever que o pronunciamento de V. Ex", 
que começou a falar sobre inflação, sobre a dívida 
pública, iria crescer em entusiasmo, iria crescer em 
consciência, iria crescer em coragem, em denodo e 
assumir as dimensões que assume, para gáudio e 
orgulho nosso. De modo que, então, quero me mani
festar inteiramente de acordo com o discurso de V. 
Ex!', naquilo que tange ao absurdo que seria elevar-

se o teto para R$21.600,00. Isso seria mais um 
motivo para a desmoralização do Congresso Na
cional, mais um motivo para o distanciamento en
tre nós e o povo empobrecido. Comunico a V. Ex-, 
nesta oportunidade, que acabo de apresentar um 
projeto que eu poderia apelidar de "Lei Camata 
dos Bancos•, ou "Lei Camata da Dívida Pública•. 
Ao contrário da "Lei Camata', que visa reduzir e li
mitar os gastos com os funcionários, a minha pro
posta é de limitar esses gastos com o Proer, esses 
gastos com os banqueiros, esses, sim, muito mais 
ricos, muitos mais nababos, muito mais usurpado
res do que qualquer tipo de •marajá" do serviço 
público. Então, é contra eles que me preocupo em 
lançar esse instrumento que visa coibir, limitar os 
gastos do Governo com os portadores da dívida 
pública federal. Os Estados e os Municípios não 
têm poder emissor e também, obviamente, têm um 
limite muito estreito para a possibilidade de conse
guir empréstimos através do lançamento de títu
los. Era isso que gostaria de falar, parabenizando 
V. Exª pelo brilhante pronunciamento. 

O SR. !RIS REZENDE - Felicito V. Exª, Sena
dor Lauro Campos, pela iniciativa anunciada. Agra
deço a V. Exª pela solidariedade a nossa pessoa 
pelo nosso pronunciamento, e aproveito a oportuni
dade para pedir-lhe permissão para que o seu apar
te integre o nosso pronunciamento. 

Digo a V. Exª que não fico surpreso pela sua 
posição, porque, nesses dois anos, consegui conhe
cer, com muita profundidade, a sua personalidade, a 
sua formação cívica, e posso, sem medo de errar, 
qualificá-lo como um dos grandes valores deste Se
nado. Assim, muito nos honra o aparte de V. Exª. 

O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Exª um apar
te, Senador I ris Rezende? 

O SR. IRIS REZENDE - Concedo um aparte 
ao nobre Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias - Senador lris Rezende, cos
tumo dizer que as grandes sessões do Senado qua-
~se_sempre ocorrem às sextas-feiras, pela manhã. É 
uma sessão mais amena. Hoje, por exemplo, esta
mos assistindo a um grande pronunciamento de V. 
Exª; um pronunciamento extremamente patriota, lú
cido, absolutamente claro, honesto, inteligente. De 
forma que o Senado, hoje pela manhã, nesta sexta
feira silenciosa aqui no Plenário, está acompanhan
do um dos grandes pronunciamentos. V. Exª ao 
abordar vários temas, insere o problema da emenda 
do superteto, aliás, preferiria chamá-la de "superte
ta•. Senador I ris Rezende, faço questão de corrigir 
uma pequena parte do pronunciamento de V. Exª, 
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porque não é o Congresso e sim os Parlamentares, 
apenas alguns Parlamentares que têm atrás de si 
várias aposentadorias; esse é um outro assunto mui: · 
to importante a ser debatido, são pessoas que têm 
três, quatro aposentadorias; pessoas com R$20, 
R$30 mil reais, com várias aposentadorias, enquan
to que a maioria absoluta do trabalhador brasileiro 
não dispõe dessas possibilidades de acumulação de 
aposentadorias. Congratulo-me com o pronuncia
mento de V. Exi!, pois o entendo de uma grande luci
dez, mas sempre destacando ser apenas ·uma par
te• dos parlamentares, porque há uma outra que 
está lutando, como V. Exª, para que isso não seja 
votado. Essa emenda acabará sendo caracterizada 
e chamada nacionalmente de 'a emenda da vergo
nha". Não adianta ter havido acordo para votá-la !'lo 
momento em que o Brasil passa por dificuldades e 
por crises imensas- como V. Exi! afirma estar ocor
rendo nos Estados e nos Municípios -, é fundamen
tal que todos se conscientizem disso. Senador !ris 
Rezende, gostaria de alertá-lo para um outro proble
ma a respeito do qual estamos dando respaldo legal 
a uma série de loucuras que estão sendo feitas. 
Agora, estamos diante da votação da emenda da 
reeleição, que permite que o cidadão dispute uma 
eleição sem se afastar do cargo. Na minha avaliação 
isso é um loucura. Muitas vezes, mesmo fora do car
go, o poder econômico pesa de uma forma decisiva 
em muitas eleições - todos nesta Casa conhecemos 
isso de perto, às vezes, nos abstemos de comentar, 
mas todos conhecemos de perto o peso do dinheiro 
numa eleição. Então, ao votarmos uma lei de reelei
ção permitindo que o titular a dispute sem se afastar 
do cargo, isso é uma loucura. E estamos votando 
isso. A Câmara já votou, está vindo para o Senado. 
Como é que vamos votá-la? Amanhã todos seremos 
responsáveis, pois criaremos Estados e Municípios 
que serão propriedades de famílias - V. E~ sabe 
disso. Vamos criar vários Municípios no País em que 
famílias mandarão por 20, 30 anos, se assim o de
sejarem, com a força do poder econômico, com o 
poder de barganhar, de acertar, de comprar tudo e 
todos. Temos que ter também muito cuidado no mo
mento da votação das leis. Nunca me esqueço que 
quando vim para a Constituinte, em 1988, um velho 
amigo meu, uma pessoa que_considero muito, me 
deu um conselho. Ele disse:'Levy, quando você 
apertar aquele botão para votar, não se esqueça 
que ao apertar aquele simples botãozinho, você es
tará interferindo na vida de milhões de pessoas·. 
Sempre tive esse conselho comigo. Nunca dei um 
voto na Constituinte, Senador !ris Rezende, por 

pressão, por coação, por lobby. Todos os meus vo
tos Toram-votos-pelo Brasil, como é o discurso de v. 
E:# nesta iTlanhã:-Meus parabéns. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Sena
dor Levy Dias pelo aparte de V. E~. de quem sem
pre esperei posições realmente corajosas civica
mente, nesses momentos em que os elevados inte
resses do nosso povo estão em fàgo no Parlamento. 
Aliás, gostaria de ressaltar o final do aparte de V. 
Exª, fazendo-lhe uma sugestao no que âiz tespeito a 
sua competência, a sua inteligência e a sua disposi
ção de, nessas posições, como digno representante 
do Mato Grosso do Sul, fazer, desta Tribuna, um 
pronunciamento mais amplo, mais completo a res
peito dessa tese que V. Exª, no final do seu aparte 
levanta e que, realmente, é digna de avaliação. 

- . O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador !ris Rezende, comunico-lhe que V. Exª já ultra
passou o tempo permitido. Portanto, peço aos Srs. 
Senadores que irão aparteá-lo que sejam breves. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. IRIS REZENDE - Concedo um aparte 
ao nobre Senador RamezTebet. 

O sr:-Ramez Tebet - Senador I ris Rezende, 
fico riJUitofelii po(vefqüeéV. Exi! o primeiro Sena
dor desta Casa a, de forma enfática, com o brilho e 
a eloqüêncfa com que os seus pronunciamentos são 
caracterizados, abordar um assunto de grande rele
vância para o País, porque queremos reforma neste 
País. Queremos a reforma administrativa, Senador 
!ris Rezende, mas queremos uma verdadeira refor
ma administrativa Positivamente, no meu entendi
mento, o exemplo·dado pela Câmara dos Deputados 
- e me perdoem ali os nossos colegas Deputados -
na votação da reforma administrativa coloca mal o 
Poder Legislativo no País. A reforma administrativa, 
aprovada por um voto, em primeiro turno, pagou um 
preço elevado. Por quê? Porque, para que fosse 
aprovada, atendeu-se a interesses pessoais. E eu 
diria, podem ser legais como são, mas são ilegítimos 
diante dos próprios argumentos que V. Exª acentuou 
nesta tribuna. Li, hoje, no jornal O Globo, um edito
rial que realmente coloca bem a questão: qual é o li
mite da ética política? O que é que temos que fazer? 
Até onde o Governo pode transigir para obter os 
seus interesses? ~ o dilema entre a ética e o prag
matismo. Quero o resultado, mas vale a qualquer 
preço? Sem dúvida nenhuma, nesse episódio da 

··Câmara dos Deputados, a ética foi violentada em 
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nome de um pragmatismo de resultado que, Sena
dor lris Rezende, tenho profundas dúvidas, porque 
essa reforma administrativa que está lá está deixan
do para depois. Estão votando dispositivos que ain
da vão depender de outra lei. Será que queremos 
reformas a qualquer preço e a qualquer custo, ou 
devemos enfrentar o problema desde logo? Por que 
deixar para depois, por exemplo, os princípios que 
vão quebrar ou que vão estabelecer as regras da 
quebra da estabilidade? Aliás, quebra da estabilida
de que eu sinceramente não posso admitir e nem to
lerar, porque ela fere direitos adquiridos, sim. Penso 
que essa questão dos vencimentos, da acumulação 
da aposentadoria, abrindo-se exceções aos Parla
mentares, é algo que está envergonhando a Nação. 
Neste fim de semana, Senador !ris Rezende, por 
compromissos, vou ficar aqui em Brasília, não vou 
visitar o meu Estado, Mato Grosso do Sul, que pas
sa por seriíssimas dificuldades, com os salários dos 
servidores atrasados, com o Governo fazendo cortes 
drásticos na folha de pagamento. Veja V. Exª que 
resposta um Senador ou um Deputado Federal ou 
um Deputado Estadual, que está lá, ou um Vereador 
mesmo pode dar a essa interrogação que existe no 
País, de que haverá um teta diferenciado, podendo 
chegar a R$21 mil de acumulação de aposentadoria, 
desde que esta seja para políticos e para Ministros. 
Positivamente, é um absurdo! V. Exª levanta isso 
com coragem, V. Exª levanta isso com desprendi
mento. Quero até fazer uma confissão à população, 
aos nossos companheiros: eu tenho pensão de ex
Governador, sim, mas sou a favor do teta, porque 
acho isso um verdadeiro absurdo e um verdadeiro 
atentado a um País que está aumentando o seu ní
vel de desemprego, a trabalhadores que são mal re
munerados. V. EX' está defendendo bem, está com 
seu o seu discurso chamando a atenção da Câmara 
dos Deputados e do Governo Federal para que esse 
acordo não seja transformado em lei, não seja trans
formado em realidade. V. Exª é o primeiro Senador a 
abordar de frente o assunto. Nós todos estamos in
dignados, mas V. Exª ocupa a tribuna, põe para fora 
essa indignação e por certo, ao fazê~!~ estará sen 
do ouvido pelas autoridades da República, pelos 
Srs. Deputados, pelos Senadores, pelos Deputados 
Estaduais, pelos Vereadores, enfim, por toda a clas
se política do Brasil, que tem a responsabilidade de, 
junto com a sociedade, que está atenta, procurar 
melhorar o nível de vida, os costumes, a ética neste 
País. Muito obrigado. 

O SR. IRIS REZENDE- Senador Ramez Te
bel, o aparte de V. Exª valorizou extraordinariamente 

o meu pronunciamento. Conhecendo V. Exª como 
conheço, tinha certeza de que nesta hora estaria so
lidário com posicionamentos como este que toma
mos da tribuna. 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. IRIS REZENDE - Com muita honra e 
com a compreensão da Presidência, concedo o 
aparte ao Senador Maldaner. 

o Sr. Casiido -Maldaner - Serei breve. Gosta
ria de me associar às suas palavras, nesta manhã, 
quando procura sintetizar o que se passa pelo País, 
quando procura expor a sua preocupação em rela
ção ao que houve no dia de ontem, na Câmara dos 
Deputados. Há uma certa angústia de parte de toda 
a Nação e uma preocupação enorme por parte de 
todos. Eu até diria que não falta quem diga que nes
se acordo realizado no Palácio houve uma preocu
pação excessiva para com o social dos "sem-teta• 
do Executivo e do Legislativo. Isso pegou mal, não 
há a menor dúvida, perante a Nação brasileira. Há 
necessidade de fazer reformas? Sim. Acho que aí V. 

. Exª também abordou com profundidade e muita pro-
priedade que Estados e Municípios e mesmo o Go
verno Federal, sem que haja uma reformulação, fica
rão impossibilitados de governar. Precisamos ter um 
limite de gasto com folhas de pagamento neste Bra
sil hoje, com ressalva, claro, de selares importantís
simos da sociedade, para os quais é indispensável a 
estabilidade. Há que haver segurança para eles, por 
exemplo, para a segurança, saúde, fiscalização, Ju
diciário - setores intocáveis. Mas há que se fazer 
também com que sobrem mais recursos para que se 
possa atender melhor à saúde, à educaçã:> e, com 
isso, também gerar mais empregos no Brasil, mais 
desenvolvimento. É fundamental isso. E, para finali
zar, eu gostaria de realçar esses aspectos importan
tes que V. Exª abordou, por exemplo, de que há go
vernadores que, na expectativa e na angústia de sal
var seus Estados e procurar oferecer melhor saúde 
e mais recursos, foram também apelar, quem salbe 
até burlando setores prioritários da Constituição, 
buscando em processos anteriores a 88 e transgre
dindo o art. 33 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, nesses processos antigos - eu di
ria até nesses alfarrábios já ensebados - um lenitivo 
para atender às suas angústias e as dos Estados. E 
se aí transgrediram a Constituição em alguns seto
res, será que o salário mínimo hoje também não é 
um descumprimento da Constituição? Na educação, 
em seus Estados, não é descumprir a Constituição? 
Será que deixar de atender à saúde não é descum-
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prir a Constituição? Será que em todos esses seto
res não é descumprir? Então, há uma série de ale
gações. O conceito de descumprir ou cumprir a 
Constituição, hoje, é diferente de há dez anos o-u· -
quando mesmo o art. 33, de 1988, foi estabelecido. 
Há evolução. Conheço pessoas do mesmo campo 
ideológico que escreviam sobre o social dessa for
ma, mas que, hoje, aquilo não vale. Hoje, pensam 
diferentemente. Conheço partidos políticos que 
uma vez defendiam dessa maneira e eram tradi
cionais, ortodoxos e, hoje, usam a expressão do 
progressista. As coisas evoluem nos conceitos, in
clusive até em aspecto de Constituição, outros se
tores. Congratulo-me com V. Exª, Senador lris Re
zende, porque sintetiza o clamor que a Nação in
teira vive. Pelo que ocorreu ontem, há necessida
de de uma reforma administrativa, mas, neste par
ticular, penso que houve um acordo social muito 
forte em relação aos "sem-teta' do Executivo e do 
Legislativo. Muito obrigado. 

O SR. IRIS REZENDE - Obrigado, Senador 
Maldaner, pelo aparte de V. E:xõl, que veio, realmen
te, encerrar o meu pronunciamento com chave de 
ouro. 

Agradecendo a V. E:xõl, Sr. Presidente, pela to
lerância, quero encerrar as minhas palavras fazendo 
a última advertência constante da minha fala. A re
forma da Previdência chegou aqui totalmente desca
racterizada, não é aquilo que o País precisa, não é o 
que o Governo queria nem o que precisa. A reforma 
administrativa, Sr. Presidente, vai chegar aqui, aca
nhada, curta, inibida, também quase que descarac
terizada com relação àquilo que o País, que a nossa 
realidade exige e impõe. 

Que o Senado nesta hora assuma uma posi
ção cívica, corajosa, uma posição patriótica e que 
entreguemos à Nação as reformas que ela realmen
te precisa para que se salve, para que se viabilize, 
para que ela realmente possa ser aquela Nação com 
a qual todos nós sonhamos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador lris Rezende, como V. E:xõl levantou um tema 
que hoje merece a atenção de todo o País, tendo to
dos os Senadores presentes que o apartearam 
apoiado V. Exª no que diz respeito a pedir à Câmara 
dos Deputados que reflita melhor sobre a decisão 
relativa ao teta, eu aqui gostaria de fazer uma su
gestão a todos aqueles que assistem as sessões do 
Senado, via TV Senado. Aqueles cidadãos brasilei
ros que queiram expressar o seu sentimento aos 
Srs. Senadores, aos Parlamentares de todos os par-

tidos, poderão fazê-lo. Hoje temos um serviço que 
se denomina 'A Voz do Cidadão". As pessoas que 
desejarem expressar a sua opinião a respeito do so
breteto PQ<fem Telefonar para • A Voz do Cidadão·, 
da TV Senado, cujo telefone é 0800-61-22-11. Ou 
seja, dizer se os Senadores e os Deputados devem 
ou não estar de acordo com essa decisão. 

Pude observar, ouvindo diversos programas de 
rádio e de informação, ontem à noite e hoje pela ma
nhã, os levantamentos feitos com ouvintes expres
sando suas opiniões. Ainda ontem, a Rede Bandei
rantes de Televisão informou que 100% dos ouvin
tes haviam telefonado protestando contra essa deci
são. 

Por essa razão é que formulo que oportunida
de semelhante seja propiciada a todos os telespec
tadores da TV Senado. 

Portanto, repito, 0800-61-22-11 é o telefone de 
'A Voz do Cidadão'. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Meus cumprimentos pela sugestão que 
V. Exª oferece nesta hora. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Con
cedo a palavra, por 20 minutos, ao nobre Senador 
Casildo Matdaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, embo
ra o assunto levantado pelo eminente Senador lris 

-Rezénae estej;ú1a ·oraem aOD1a e tenha: preferên
cia, não só aqui e na Câmara, mas no Brasil inteiro, 
não posso deixar de abordar um tema que, há dias, 
tinha preparado. 

Gostaria de, em breves palavras, colocar esta 
minha preocupação à Casa. 

Recentemente, tivemos uma crise, cujas pro
porções ainda não foram bem avaliadas, entre os 
Poderes Executivo e Judiciário. 

A crise entre os dois Poderes cresceu ainda 
mais quando 27 Desembargadores, reunidos na ca
pital do Amapá, lançaram a "Carta de Macapá", na 
qual criticam o que consideram a exagerada concen
tração de poder nas mãos do Executivo Federal. 
Esse poder crescente do Executivo vem sendo per
cebido também aqui, no Parlamento. O fato é que o 
Executivo está usurpando a nossa iniciativa de legis
ladores, com a edição e reedição massacrante de 
medidas provisórias. 

Seja na briga com o Poder Judiciário, seja nas 
freqüentes refregas com o Poder Legislativo, o Exe
cutivo consegue sempre passar - por meio da mídia 
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- para a opinião pública a impressão de que esses 
dois Poderes são apenas empecilhos ao desenvolvi
mento do País. São inoperantes, retrógrados e tam
bém impatrióticos. Mais ainda, que as reformas fis
cal, administrativa e previdenciária são verdadeiras 
fórmulas.salvadoras, enquanto os que se opõem a 
elas - ou que, pelo menos, não querem chancelá-las 
exatamente como deseja - são vistos como vilões. 
O que é uma inverdade. 

Essa formidável fatia de poder, de certa forma, 
é justificável, porque o Governo se compôs à direita 
e à esquerda e conseguiu uma numerosa Bancada 
de apoio no Congresso Nacional. 

A verdade é que a edição em série das medi
das provisórias está criando sérios embaraços à or
dem constitucional, visto que, assim agindo, usurpa 
as competências do Legislativo, que acaba se trans
formando em mera instância homologatória. Diante 
disso, aumenta o descrédito da Instituição junto à 
sociedade, que não entende essa nossa aparente 
imobilidade diante do Executivo. 

Vejamos isso em números. Mostra o Correio 
Braziliense, em editorial publicado no dia 5 de mar
ço do corrente ano: 

"Em dezessete meses de governo, 
após a Constituinte, o Presidente José Sar
ney editou 125 MPs. Média de 7,35 ao mês. 
A média de Collor foi de 3,2 e Itamar chegou 
à de 5,2 ao mês. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso editou 77 medidas provi
sórias (média de 2,85/mês), e reeditou 1.125 
outras (em 27 meses), o que dá uma média 
de 41 ,66 ao mês". · 

Como se sabe, o instituto da medida provisó
ria surgiu na Assembléia Nacional Constituinte de 
1988, quando se imaginava que teríamos, a se
guir, uma opção pelo regime parlamentarista, o 
que não ocorreu. Assim, ficamos com um meca
nismo típico de parlamentarismo dentro de um sis
tema presidencialista. A medida provisória foi res
gatada do Direito italiano, onde o sistema é parla
mentarista. Lá, a medida provisória é usada com 
muita cautela, porque a simples recusa do Parla
mento em referendar um ato legislativo do Executi
vo pode implicar a queda do Governo. Aqui, não. 
Como o Governo nada tem a temer, expede uma 
atrás da outra, com reedições sucessivas. Elas de
veriam tratar de temas relevantes e urgentes, mas 
agora servem para tudo, como se fossem um mara
vilhoso antídoto para todos os males do Brasil, gran
des e pequenos, antigos e novos. 

535 

No entanto, repito, não seríamos totalmente 
justos se não reconhecêssemos que o Legislativo 
também tem sua significativa parcela de culpa no 
atual estado de coisas. O Parlamento é cúmplice, 
porque não nega a admissibilidade e não vota essas 
medidas, muitas delas sem nada de urgente ou rele
vante. Se tivéssemos imposto algumas derrotas ao 
Governo, certamente não estaríamos hoje soterra
dos por tantas medidas provisórias. 

Diante de tudo isso, só nos resta alertar que o 
Governo tem uma base política folgada, sim, mas 
isso não lhe assegura a infalibilidade. Nem sempre a 
decisão da esmagadora maioria é a mais justa e a 
mais acertada. Aliás, vimos, ontem, o que ocorreu 
na Câmara dos Deputãâos: uma decisão da maioria 
que não é a mais justa e a mais acertada, não há a 
menor dúvida. Numa democracia, mesmo as mino
rias têm de ser ouvidas e conside!Cldas. Os três Po
deres formam o tripé da democracia no País. Há 
momentos em que a divergência, no campo das 
idéias, é salutar, pois, daí, afloram as respostas aos 
problemas qUe envolvem a-sociedade. Porêm, antes 
de tudo, é fundamental que haja o respeito mútuo às 

· decisões interna corporis de cada Poder, para que, 
de forma harmõnica, preservem o preceito constitu
cional das suas independências. 

Como Senador da República e homem preocu
pado com os destinos deste País, gostaria de lem
brar ao Executivo que o momento é impróprio para 
quedas-de-braço. A hora é de somarmos esforços 
em busca de soluções duradouras para os nossos 
problemas sociais, que não são poucos. 

Era isso, Sr. Presidente, que, nesta manhã, ti
nha que trazer ao Plenário desta Casa. Não pode
mos deixar que esses fatos prossigam dessa forma; 
precisamos, então, tomar medidas e deixar claras as 
nossas posições à Nação. 

Eram as considerações que gostaria de fazer, 
Sr Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Levy 
Dias. S. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. LEVY DIAS (PPB - MS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr'ls e Srs. Senadores, ao que parece, final
mente, estamos próximos da finalização de um pro
jeto de crucial importância para a retomada do cres
cimento do parque industrial brasileiro. Trata-se do 
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gasoduto Bolívia-Brasil, cujo primeiro trecho até São-
Paulo deverá ser concluído até o final de 1998. 

Esse projeto é particularmente importante 
para o Estado de Mato Grosso do Sul, pois lhe 
permitirá autonomia em termos de abãstecimento 
de energia elétrica e servirá como fomentador da 
indústria local. 

Trata-se de um projeto de muitos anos, Sr. 
Presidente. Na verdade, a idéia de trazer combustí
veis da Bolívia remonta à época de Getúlio Vargas, 
que queria, há cerca de cinqüenta anos, se associar 
ao governo boliviano para explorar os recursos natu
rais desse país. Mais recentemente, em 1974, o Go
verno brasileiro assinou acordos que previam a 
construção do gasoduto. Por inúmeras razões inter
rompido, o projeto foi retomado novamente em 
1993, com assinatura de novos acordos. Agora, está 
em execução, com financiamento do Banco Mundial 
e do Banco lnteramericano de Desenvolvimento e 
com a participação de empresas americanas, aus
tralianas, inglesas, bolivianas e de capital privado 
nacional. No trecho brasileiro, conta com aperte de 
recursos do Banco Nacional de DesenvoMmento 
Econômico e Social - BNDES. 

Embora o gás natural e o liquefeito de petróleo 
correspondam a um percentual muito baixo dos 
combustíveis consumidos no Brasil - em tomo de 
2% -, no restante do mundo já assume uma impor
tância estratégica crescente. Para se ter uma idéia, 
na década de 20, o carvão respondia por três quar
tos do combustível consumido no mundo; em 1970, 
o petróleo era que predominava, correspondendo à 
metade do consumo. Já em 1990, o gás contnbuía 
com um quarto da energia produzida. E no ano 
2000, na Europa, já representará mais de 40%. 
Atualmente o Japão consome 180 milhões de me
tros cúbicos diários, trazidos de até 12 mil quilóme
tros de distância, sendo que dois terços disso são 
usados para produzir eletricidade. Aqui, pertinho de 
nós, temos a Argentina como grande consumidora: 
40% da energia utilizada em Buenos Aires provém 
do gás naturaL Nesse país, mais de 300 mil veículos 
são movidos por esse mesmo combustível. 

As vantagens tecnológicas de uso e de preser
vação do meio ambiente proporcionadas pelo gás 
natural são notórias. O rendimento é maior do que o 
observado do petróleo, por exemplo, o transporte e 
o manuseio são mais fáceis. Poderá ser utilizado 
não só como combustível automotor, mas também 
como gerador de eletricidade em substituição ao die
sel. Pode ser empregado ainda para a produção de 
fertilizantes. Do ponto de vista ambiental, permite 

--ma:ior e -mais- fácil controle da combustão, com a 
vantagem de não lançar contaminantes como o en
xofre, que é responsável pela chuva ácida Para ci
dades como São Paulo, representará um ganho am
biental_de grande impacto. De fato, o gás natural po
derá mudar nossa· matriz energética, substituindo 
fontes como a hidráulica, que responde por 35% do 
nosso consumo e a do petróleo, responsável por ou
tros 32%. A primeira já é escassa em alguns Esta
dos, por não ter havido investimentos na proporção 
necessária no tempo hábil. A segunda está há mui
tos anos sendo motivo de reiteradas crises no mer
cado nacional e mundial. 

Com a necessidade de se formar um bloco 
econômico regional forte, hoje representado pelo 
Mercosul, o gasoduto tomou-se um fator importan
tíssimo no processo de integração econômica, não 
só dos atuais países-membros desse bloco como de 
toda a América Latina, uma vez que trará maior efi
ciência e maior competitividade para a indústria, 
sem prejudicar o meio ambiente. 

Temos, pois, que o gasoduto, além de ser eco
nomicamente justificável, é conveniente para o setor 
produtivo, pois proporcionará a retomada do cresci
mento e a conseqüente modernização desejada. Por 
outro lado, sem ele a indústria corre o risco de suca
teamento, por falta de condições de trabalho. Para a 
indústria de bens de capital, por exemplo, trará gran
de alento. A economia dos Estados por onde passar 
vai ser grandemente dinamizada. 

Para se ter uma idéia da adequação do gaso
duto, a região a ser beneficiada por ele é responsá
vel por três quartos do PIB, mais de 80% de produto 
industrializado e mais de dois terços do consumo de 
energia elétrica. 

O projeto do gasoduto prevê não só a explora
ção como também o transporte e o uso final. Terá, 
ao todo, mais de 3 mil quilômetros, desde a cidade 
de Rio Grande, na Bolívia, até a cidade de Canoas, 
no Estado do Rio Grande do Sul, passando por 130 
municípios ao todo. Entre esses se destacam Co
rumbá, Campo Grande e Três Lagoas, em Mato 
Grosso do Sul; Araraquara e Campinas, em São 
Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; Curitiba, no 
Paraná; Joinville e Florianópolis em Santa Catarina; 
e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Levy Dias, gos
ta'ia de, no momento em que julgar conveniente, V. 
Exª me concedesse um ligeiro aparte. 

O SR. LEVY DIAS- V. EX" tem o aparte. 
O Sr. Ramez Tebet- Quero cumprimentar V. 

Exª. Como representante do nosso Estado, V. Exª 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO fEDERAI: 537 

está abordando este assunto com profundidade. 
Porque, realmente, isso é uma alternativa impor
tante para o Brasil e, principalmente, para o nosso 
Estado de Mato Grosso do Sul, que corre sério ris
co de um déficit na sua crise energética. Sem dú
vida nenhuma, como V. Exª afirma, isso pode con
tribuir grandemente para o processo de industriali
zação de regiões do Brasil, principalmente do 
Mato Grosso do Sul. Ainda hoje pela manhã, ocu
pei esta tribuna para falar sobre desenvolvimento 
regional, reclamando por políticas de desenvolvi
mento regional e, en passant, citei como exemplo 
a necessidade de aproveitarmos esse grande em
preendimento, que é a exploração do gás da Bolí
via, para efetivamente obtermos melhores e maio
res resultados para o Estado do Mato Grosso do 
Sul. Assim, felicito V. Exª, porque vejo que o seu 
discurso está precedido de meticuloso estudo, e 
espero que ele alcance o fim desejado, ou seja, 
um alerta às autoridades federais para que nós, lá 
em Mato Grosso do Sul, não sejamos apenas um 
mero corredor do gás, que vai servir para o progres
so e para o desenvolvimento do Brasil. A minha soli- · 
dariedade e o meu aplauso a V. Exª. 

O SR. LEVY' DIAS- Senador Ramez Tebet, é 
muito oportuno o aparte de V. Exª. Naturalmente que 
o gasoduto é muito importante para todo o Brasil, 
mas, no caso específico do nosso Estado, é funda
mental, é vital. Creio, inclusive, que o próprio Estado 
do Mato Grosso do Sul não conhece a importância 
desse gasoduto, talvez até por falta de divulgação, 
de informação a respeito; que toda a imprensa do 
nosso Estado dedique um pequeno espaço para ex
plicar à população o que significa para nós o gaso
duto. 

Recentemente, uma grande empresa de Dou
rados, no sul do Estado, comprou equipamentos 
para duplicar a sua capacidade de produção; os 
equipamentos chegaram nessa empresa e, quando 
ela foi instalá-los, foi informada pelo Estado de que 
não existia energia suficiente, qüe não-éx1Stiifforça 
suficiente para a instalação. Então, verifique V. Exª o 
grau de importância do gasoduto para Mato Grosso 
do Sul. 

Quero, inclusive, felicitar o professor Pedro 
Chaves do Santos, reitor da Uniderp, que está pre
parando um seminário, com o apoio do BNDES, o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e 
Social, para fazer um esclarecimento globalizado a 
toda a nossa sociedade sobre o que é o gasoduto, o 
que ele representa para o País e, especialmente, 
para Mato Grosso do Sul. 

Agradeço o aparte de V. Exª: sei que é de co
ração, sincero, porque V. Exª também traz consigo a 
mesma preocupação, de acharmos um caminho 
para que Mato Grosso do Sul caminhe para a frente. 
Agradeço o a.Parte-deV~Exª. ··· ·· ·--- · 

O projeto está sendo conduzido pela Petrobrás 
Fertilizantes S.A., Petrofértil, e pelo Consórcio BTB, 
composto pela BHP Power lnc., da Austrália, pela 
Tenneco Gas lntemational, dos EUA, pela British 
Gas, do Reino Unido, pela Yacimientos Petrolíferos 
Y Fiscales Boliviana, pela ENRON Bolívia C.V., dos 
EUA, além de investidores privados brasileiros. O 
custo previsto é de US$2 bilhões, dos quais US$1 ,6 
bilhão serão aplicados no trecho brasileiro e o res
tante no lado boliviano. Para o trecho no Brasil, há fi
nanciamento do Banco Nacional de Desenvolvimen
to Económico e Social- BNDES - e de agências de 
crédito e exportação. 

O Estado de Mato Grosso do Sul se beneficia
rá enormemente com a implantação do gasoduto, 
que permitirá maior autonomia no campo energético, 
facilitando a implantação de indústrias, beneficiárias 

. do menor custo do gás, já que é o Estado mais próxi
mo da Bolívia. Importador de praticamente toda a 
energia elétrica que consome, o Estado poderá im
plantar termoelétricas movidas a gás, liberando a ener
gia que consome hoje para outros centros do Sul. 

Embora Mato Grosso do Sul tenha um setor in
dustrial ainda minoritário no conjunto de sua econo
mia, já existe projeto para a criação de um pólo side
rúrgico em Corurnbá- cidade onde tem início a par
te brasileira do gasoduto -, para exploração do mao
ganês. Nosso Estado, que tem o maior rebanho bo
vino do País e é grande produtor de matérias-primas 
para a agroindústria do Sul e Sudeste, poderá mu
dar seu perfil para o de um Estado altamente indus
trializado. 

Neste ponto, Sr. Presidente, trago aqui a preo
cupação do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do meu Estado. O Sinduscon-MS alerta para 
o fato de que, até. a presente data, não recebeu 
nenhum tipo de consulta sobre a capacidade local 
instalada, sobre a tecnologia disponível em Mato 
Grosso do Sul ou mesmo sobre as condições exis
tentes para eventuais parcerias com empresas de 
outras Unidades da Federação, com vistas à sua 
participação no projeto. Cabe aqui destacar que as 
empresas locais possuem amplas condições opera
cionais e desejam participar de obra dessa enverga
dura. 

De imediato, Mato Grosso do Sul poderá con
tribuir em muito para a viabilização do projeto, pois 
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conta com uma sólida indústria nos setores da cons
trução civil, elétrica, rodoviária e de montagens in
dustriais, além de dispor de consultaria em engenha
ria e serviços correlatas. Essa indústria poderá ser 
colocada a serviço do projeto, particularmente no 
trecho que corta Mato Grosso do Sul. Tem a vanta
gem de já estar instalada, não demandando custos 
adicionais que empresas de outros Estados teriam. 
Tem know-how para melhor trabalhar naquelas ter
ras,.,que têm suas peculiaridades ambientais, como 
todos sabem. Esperamos que os gestores do projeto 
levem isso em conta na contratação dos serviços 
para construção do gasoduto. Essa medida traria 
enorme contribuição ao desenvolvimento do Estado, 
como, aliás, prevêem os objetivos do projeto. 

Resta-nos aguardar, Srªs e Srs. Senadores, 
que o projeto seja implementado de acordo com o 
último calendário estipulado, para que seus benefí
cios possam ser logo usufruídos pelos setores pro
dutivos e pela população brasileira como um todo, e 
sul-mato-grossense, em particular. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, o Presidente da Comissão Parla
mentar de Inquérito dos Títulos Públicos, Senador 
Bernardo Cabral, encaminhou questionário prepara
do pelo Relator, Senador Roberto Requião, para 
cada um dos Senadores que emitiram parecer relati
vamente à emissão de títulos para financiar o paga
mento de precatórios judiciais nos dez casos que es
tão sendo examinados pela Comissão Parlamenüu 
de Inquérito. 

Como a mim coube a responsabilidade de emi
tir o parecer sobre o caso da Prefeitura Municipal de 
Campinas. Estou, hoje, encaminhando as minhas 
respostas ao questionário elaborado pelo Relator 
dessa Comissão. E como considero que devem ser 
públicas estas respostas, eu as estou registrando 
nesta oportunidade. 

1 - O Relator é (ou era) membro da Comissão 
de Assuntos Econômicos à época do parecer? 

R: Sim, era e ainda sou membro titular da Co
missão de Assuntos Econômicos. 

Assinalo, Sr. Presidente, que já encaminhei ao 
Presidente Bernardo Cabral, na manhã de hoje, es
tas respostas. 

2 - Quais a:s pessoas que o assessoraram di
retamente na redação do parecer? Eram da Consul
taria Legislativa do Senado Federal? 

R: Fui assessorado por minha Chefe de Gabi
nete, Edwiges Cardoso, e pelo Consultor do Senado 
Federal José Luiz Lobo Paiva. 

2a- Além do parecer, houve "Nota Técnica• da 
Consultorla Legislativa do Senado Federal? 

R: Sim, houve Nota Técnica concluindo que o 
pleito da Prefeitura de Campinas encontrava-se de 
acordo com o que preceitua o texto constitucional e, 
em conseqüência, com as disposições da Resolução 
n2 69/95 do Senado Federal. 

Anexo a Nota Técnica de autoria do Consultor 
Legislativo José Luiz Lobo Paiva. 

3- Quanto tempo (dias) teve V. Exª para le
vantar dados, formular consultas, analisar documen
tos do processo e elaborar seu parecer técnico e 
voto? 

R: Recebi o processado do Ofício ·s· 02, de 
1996, no dia 31 de janeiro de 1996, e o devolvi à 
Comissão de Assuntos Econômicos, com minuta 
de parecer e de projeto de resolução, no dia 12 de 
fevereiro de 1996, o que significa dizer que dispus 
de 13 dias para a minha análise. 

4 - Integrantes do Senado Federal e/ou go
vernadores/secretários procuraram-no nesse pe
ríodo para oferecer "subsídios" ou argumentos? 

R: Sim. Fui procurado pelo então Secretário 
de Finanças do Município de Campinas, Geraldo 
Biasoto Júnior, que esteve em meu gabinete 
acompanhado pelo Diretor da Assessoria de Pla
nejamento e Gestão - DAPG - da Secretaria de 
Finanças do Município, Manuelito P. Magalhães 
Júnior. Eles aqui estiveram para complementar a 

- - -documentação e as informações necessárias à 
instrução do processo. 

5- Tem algo a dizer sobre os fatos, os docu
mentos, as pessoas, as entidades e os interesses 
que, de uma forma ou de outra, influíram em seu pa
recer? 

R: Os doet.imentos contidos no processado do 
Ofício •s• 02, de 1996, bem como aqueles posterior-

-- mentinlpensados-pelos Srs. Geraldo Biasoto Júnior 
e Manuelito P. Magalhães, foram fornecidos pelo 
Poder Executivo Municipal. A credibilidade deposita
da naquelas informações deveu-se também ao fato 
de ter tido a oportunidade de conhecer o então Pre
feito José Roberto Magalhães Teixeira, pessoa ínte
gra, cujas contas foram aprovadas pelo Poder Legis
lativo de Campinas. 
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6 - V. Ex'!, ao emitir seu parecer, levou em 
conta somente os documentos constantes do pro
cesso, à luz do art. 33 e de seu parágrafo, do Ato 
das Disposições Transitórias da Constituição Fede
ral e das informações do Banco Central, ou conside
rou também pareceres e votações semelhantes des
ta Casa? 

R: Além dos documentos do processado do 
Ofício •s• 02, de 1996, também considerei, em meu 
parecer, as informações do Banco Central, outros 
pareceres e votações de matérias semelhantes an
teriormente aprovados pelo Senado Federal, Nota 
Técnica da Consultaria Legislativa e outros docu
mentos que me foram entregues pelo Secretário Ge
raldo Biasoto Júnior e pelo Diretor Manuelito P. Ma
galhães Júnior. 

Cabe ressaltar o que foi objeto de pergunta por 
mim formulada ao Secretário Geraldo Biasoto, cons
tante das notas taquigráficas dessa CPI, e que abai
xo transcrevo: 

"O SR. EDUARDO SUPUCY - Até 
porque houve matéria veiculada na im
prensa sobre o parecer que apresentei 
como Relator( ..• ), na qual a Prefeitura de 
Campinas solicitou autorização para a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro 
do Município, cujos recursos seriam desti
nados à liquidação dos complementos da 
primeira a quarta parcelas de precatórios ju
diciais. 

Informo que a única ressalva constante 
do parecer do Banco Central ( ... ), com rela· 
ção às emissões pretendidas pela Prefeitura 
de Campinas, devia-se ao fato de a solicita
ção não se enquadrar no lirllité preVisto no 
art. 3º da Resolução nº 69, de 1995. Nesse 
caso, o Município realizaria operações de 
crédito em um montante superior às despe
sas de capital previstas para o exercício, 
contrariando o disposto no Inciso III do art. 
167 da Constituição, mas algumas observa
ções se fazem necessárias. 

O parágrafo único do art. 33 do ADCT, 
ao permitir a emissão de títulos públicos 
para o pagamento de precatórios, assegu
rou também que os mesmos não fossem 
c0mputáveis para efeito do limite global de · 
2ndividamento. Dessa forma, e o Banco 
Central não considerou isso, não seria apli
cável à pretendida operação a vedação im
posta pelo Incise iii do art. 167 da Constitui
ç&o Feder2;, :,,,n a oneração do limite pre-

visto no art. 3º da Resolução n2 69, de 1995, 
do Senado Federal. 

Esse dispositivo do Ato das Disposiçõ
es Transitórias visou a consolidação e a re
solução de um determinado estoque de dé
bitos judiciais pendentes de pagamentos, 
possibilitando às entidades devedoras recor
rer a operações de crédito para o seu ade
quado equacionamento. Nesse sentido e so
mente para a liquidação de débitos dessa 
modalidade é que o referido preceito consti
tucional determinou que as operações de 
crédito correspondentes não fossem compu
táveis para efeito de apuração dos limites 
globais de endividamento. Caso contrário, 

- estar-sEFia restringindo a capacidade de fi
nanciamento de Estados e Municípios e, 
conseqüentemente, o alcance do pretendido 
com a referida norma constitucional. 

( ... ) Para garantir que a emissão dos tí
tulos fosse realizada no exato montante dos 
débitos apurados em sentença judicial tran
sitada em julgado, fiz questão de introduzir
e isso foi, pela primeira vez, aprovado na 
Comissão de Assuntos Económicos - nas 
autorizações do Senado Federal, o que foi 
acatado, um dispositivo com tal determina
ção. 

Cabe também ressaltar que, à época, 
janeiro de 96, o Secretário- âe Finanças do 

-MuniCípio de Campinas, Geraldo Biasoto Jú
nior, e o seu assessor estiveram em meu 
gabinete quando, respondendo a uma inqui
riÇão de mfnhaparte, foi asseguraâo que o 
montante solicitado re;:.:esentava o valor dos 
complementos dos débitos vencidos, transi
tado em julgado no Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Nessa ocasião, o Pre
feito e c:. Secretário foram enfáticos ao afir
mar que os recursos, levantados pelas emis
sões, seriam usados para o pagamento dos 
débitos, relacionados à solicitação constante 
daquele ofício.' 

Esse é o testemunho que dei, então, ao Secre
tário de Finanças, pedindo a ele que confirmasse 
aquele diálogo. 

O Presidente Bernardo Cabral pergunta: 'O se
nhor confirma, Dr. Geraldo Biasoto?' 

'O SR. GERALDO BIASOTO JÚNIOR 
- Confirmo. Mas eu queria fazer uma obser
vação. 
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"O SR. PRESIDENTE {Bernardo Ca
bral)- Tem a palavra." 

"O SR. GERALDO BIASOTO JÚNIOR 
- Senador, gostaria muito de poder estar 
iQUi honrando minha palavra, que foi dada 
naquele momento a V. Exª. Infelizmente, eu 
não posso. Mas garanto que, na verdade, a 
minha palavra, quando estive aqui, era sin
cera." 

Ainda ressaltei, Sr. Presidente: 

"O SR. EDUARDO SUPLICY - Apenas 
uma explicação. O que está no meu esclare
cimento V. S! confirma que aconteceu? 

"O SR. GERALDO BIASOTO JÚNIOR 
- Confirmo. Sem dúvida. 

Gostaria de abordar que, na verdade, 
frisei tanto a idéia do planejamento financei
ro, porque o município foi assolado por um 
problema de grande magnitude. Passamos 
cerca de quatro meses sem prefeito. Não sei 
se é do seu conhecimento, mas o Prefeito 
Magalhães Teixeira estava doente - com 
câncer- e entramos no ano de 1996 numa 
situação dramática para uma administração 
pública. Assim, acabei ficando como Secre
tário, muito para tentar levar o município a 
recuperar aquelas condições que eu lhe ha
via colocado. Quero até pedir desculpas a V. 
Ex". O que falei naquela época eu tentei im
plementar. Inclusive, tentamos fazer várias 
operações, como um grande corte de gas
tos; entabulamos - junto ao BNDES - uma 
operação que levaria a uma transferência de 
uma parte do património da nossa empresa 
de água ao BNDES, em um processo muito 
interessante, que nos daria R$25 milhões; fi
zemos um lançamento complementar Je 
IPTU de R$7 milhões, devido a uma foto aé
rea que fizemos. Então, na verdade, franca
mente não faltou luta para conseguir honrar 
o que havíamos conversado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agrade
ço, Sr. Presidente". 

7 - V. Ex" tem opinião formada sobre a neces
sidade de melhorar a legislação e os mecanismos 
do Banco CentraVSenado Federal com relação à 
apreciação de emissão de letras, autorização de fi
nanciamentos ou rolagem de dívidas? Em caso posi-

tivo, quais as providências que V. ExA entende as 
mais urgentes? 

R: Sim. Alteração na legislação, visando: 
a) retirar o valor dos juros da rolagem dos títulos; 
b) a adoção da mesma sistemática adotada 

para os títulos federais, ou seja, através de leilões 
eletrônicos, abertos para todo o mercado financeiro; 

c) exigência para que os tribunais de justiça in
formem ao Poder Legislativo Federal, sempre que 
solicitado e no prazo máximo de 30 dias, o montante 
exato por eles reconhecido como débito do Poder 
Executivo local; 

d) vedação de análise pelo Plenário do Senado 
Federal de matérias que versem sobre autorização 
para contratação de financiamento, crédito, emprés
timo ou emissão de títulos em regime de urgência 
sem ter sido previamente apreciada pela Comissão 
competente; · 

e) alteração nos procedimentos de negociação 
de ativos no âmbito do CETIP, Bolsa de Valores e 
Bolsa de Mercadoria e Futuros, visando maior trans
parência; 

f) eliminação da legislação tributária do artigo 
que extingue a imputação criminal quando o sone
gador quita seu débito para com a Receita Fede
ral, antes de denunciado à Procuradoria Geral da 
República. 

8 - V. Ex" tem algum comentário ou sugestão 
a fazer sobre o episódio ou sobre a Comissão Parla
mentar de Inquérito? 

R: Considero importante que as respostas da
das pelos Senadores Relatores a esse questionário 
sejam de conhecimento público e que, após o seu 
exame pelo Relator, Senador Roberto Requião, seja 
realizada uma reunião aberta da CPI para uma aná
lise do conjunto das mesmas, oportunidade em que 
cada membro da CPI poderá fonnular perguntas adi
cionais sobre qualquer dúvida que possa ter ficado 
pendente. 

São essas as sugestões que encaminho, Sr. 
Presidente, respondendo ao Senador Roberto Re
quião. 

Avalio importante que todos os Senadores Re
latores também se disponham a fazê-lo por escrito; 
que seja transferido o sigilo bancário, fiscal e telefó
nico, para que não pairem quaisquer dúvidas a res
peito da situação. Os Senadores Lauro Campos, 
Carlos Wilson e eu, dentre os Relatores, já o fize
mos. Encaminhei inclusive os extratos bancários de 
1995 e 1996, período abrangido pela CPI. Mas ava
lio que, se todos os Senadores Relatores tiverem tal 
procedimento, facilitará a tarefa do Senador Roberto 
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Requião e dos Senadores Vilson Kleinübing e José Há que se considerar também que Pedro Neiva 
Serra, que o assessoram. e Wagner Baptista Ramos moravam no mesmo edi-

Sr. Presidente, ainda há um outro episódio fício - Royal lbirapuera Parque - na Rua Abílio 
muito importante para a CPI, que é a d~isão do Soares, em São Paulo, onde realizaram centenas 
Ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Fe- de telefonemas, segundo o que já se pôde apurar. 
deral, em conceder liminar ao Sr. Pedro Neiva Fi- Há informações de que ali funcionava um outro 
lho, que trabalhava na Secretaria Municipal de Fi- QG, um QG paralelo daquelas ações, pois nem to-
nanças, no sentido de não se poder averiguar os das eram feitas no edifício da Secretaria Municipal 
telefonemas, isto é, para onde telefonava e de de Finanças. 
onde recebia telefonemas. Quer o Ministro Carlos outro fato, Sr. Presidente, que deve ser leva-
Velloso que a CPI justifique as razões pelas quais do em consideração é que 0 próprio Prefeito Celso 
quer saber sobre os telefonemas, assim como as Pitta afirmou que nada tem a temer e que conside-
contas bancárias e a evolução de sua situação pe- ravaimportante a quebra do seu sigilo telefónico, 
rante o Fisco. fiscal e bancário. Dessa forma, segundo o Prefei-

Não há dúvida, acredito, Sr. Presidente, de que to, seria comprovada ao sua inocência. Ora, se 
o Ministro Carlos Velloso e o Supremo Tribunal Fe- inocência vai ser comprovada, então por que Pe-
deral, uma vez obtendo todas as informações sobre dro Neiva Filho teria receio de que os seus telefo-
os procedimentos do Sr. Pedro Neiva Filho, irão de- nemas fossem identificados? Isto é importante res-
cidir. saltar: não se está pedindo a gravação do conteú-

Deve-se considerar, primeiro, que, no Rio de do dos telefonemas. Isso não houve e nem pode-
Janeiro, durante os anos 70, ele era amigo pessoal ria haver, porque não há forma de f~ê-lo. Apenas 
do Sr. Secretário Municipal de Finanças, Celso Pitta, se quer saber para onde ele telefonou e de onde 
hoje Prefeito de São Paulo; segundo, que se havia houve telefonemas. 
tomado amigo- trabalharam juntos na Corretora V e- Acredito que, uma vez sendo colocadas todas 
tor - dos Srs. Fábio Nahoum e José Luiz da Cunha as informações, não haverá dúvidas. Acrescento 
Priolli, bem como de outros diretores da Corretora que Pedro Neiva Filho tem um filho que trabalhava 
Vetar, e que passou a ter um papel muito importante na Contrata, uma filha que trabalhava no Banco V e-
em todos esses episódios; terceiro, que, no início de tor, duas instituições com as quais houve relaciona-
1993, quando o atual Prefeito Celso Pitta tomou-se mento de operações de compra e venda de títulos. 
Secretário Municipal de Finanças, contratou Pedro Sabe-se também que Pedro Neiva Filho e Wagner 
Neiva Filho, pedindo que Wagner Batista Ramos o Batista Ramos preparavam muitas das operações 
entrevistasse para trabalhar na prefeitura. de compra e venda de títulos, algumas das quais 

Pedro Neiva Filho tomou-se, portanto, um com a Negocial, a Paper, a própria Contrata, com o 
funcionário da confiança de Celso Pitta, trabalhan- Banco Vetar. Portanto, não há dúvida de que, diante 
do junto a Wagner Batista Ramos, que, como se de todos esses elementos, o Ministro Carlos Velloso 
sabe, passou a fazer um entendimento, um contra- e o Supremo Tribunal Federal irão decidir favoravel-
to com a Perfil -que, por sua vez, fez com o Ban- mente a que a CPI possa ter essas informações e 
co Vetar - para vender serviços no sentido da elementos necessários para a decisão mais impar-
emissãp de títulos junto aos governos de Santa cial a respeito do assunto. 
Catarina, Pernambuco, Alagoas- nesse caso com a Finalmente, Sr. Presidente, reitero a informa-
Maxi-Divisa. Ção a todos queassistemâ TVSenaâo e-que ou:--

Deve-se considerar ainda que Pedro Neiva Fi- vem a Rádio Senado ~ a Voz do Brasil: aqueles 
lho - ele confessou perante a CPI - era a pessoa que desejam manifestar-se a respeito da decisão, 
que pedia autorização para pagamento de despesas em primeiro tlfmó,-da Câmara dos Deputados; aque-
de viagens e de hospedagens pelo Banco Vetar les que, como acredito ser justo, estão indignados 
para os quatro funcionários, se não mais, da Secre- com a possibilidade de se criar um extrateto apenas 
taria de Finanças:-Esies funcionários assistiam para os Parlamentares e funcionários comissionados 
aqueles governos. Essa função obviamente conflita- da Administração Pública, que se manifestem. Para 
va com a sua posição funcional na Secretaria Muni- os demais brasileiros será definido um teto de 
cipal de Finanças, fato inclusive reconhecido pelo R$10.800,00 por mês. Não se pode admitir que Par-
Prefeito Celso Pitta, que, quando soube desse fato, lamentares e funcionários comissionados tenham o 
o demitiu. ---- ----- ---------aire1to exclusivo âe serem-remuneraâos-com apo--=----
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sentadoria que tem um teto superior a R$21 mil. 
Aqueles que desejam manifestar-se poderão fazê-lo 
através de "A Voz do Cidadão", telefone: 0800-
612211. Através desse número, poderão expressar 
a sua opinião aos Srs. Senadores. Podem especifi
car o nome do Senador ao qual desejam encami
nhar sua mensagem, manifestando-se favorável ou 
contrariamente à decisão da Câmara. 

Ontem e hoje pela manhã ouvi inúmeras emis
soras de rádio e de televisão que divulgaram resulta
do de levantamentos de opinião mediante os quais 
ficou comprovado que praticamente 1 00% da popu
lação brasileira não está admitindo que os Parla
mentares possam estar definindo para si uma vanta
gem que não está sendo oferecida a toda a popula
ção brasileira. 

Precisamos agir de acordo com o que determi
na a Constituição Brasileira. Os Parlamentares de
vem ser iguais a todos os demais cidadãos brasilei
ros, não podendo atribuir a si aquilo que não se está 
atribuindo ao conjunto dos cidadãos brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU Dis
CURSO: 

NOTA TÉCNICAN°73, DE 1996 

A5sunto: oFs. n• 2, de 1996, da PrefeitUra 
Municipal da Campinas, solicitando autortzsção 
para a amissão da LFTMC. 

O Senhor Prefeito do Município de Campinas-SP encami· 
nhou a esta casa, mediante Oficio •s• n• 2, 1996. pedido de auto
rização para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de 
Campinas, cujos recursos serão destinados à liqüidação de pre
calórios judiciais complementares, pendentes ae pagamentos. 

COnforme consta do Oficio n• 543, de 20 de dezembro de 
1995, do Senhor Prefeito do Município de Campinas. essas emis· 
sões são necessárias à cobertura de despesas com o pagamento 
dos complementos da primeira a quarta parcelas de precalórios 
judiciais, de natureza não alimentar, pendentes quando da pro
mulgação da COnstituição Federal, conforme decisão do Tribunal 
de Justiça do Es1ado de São Paulo. 

Essas aparações de crédito estão sujeitas ao cumprimento 
de condições e exigências definidas no art 33 do Ato das Disposi
ções COnstitucionais Transitórias, e na Resolução n• 69, 1995, do 
Senado Federal, acerca das quais cabem as seguintes observa
ções: 

a) a prerrogativa de parcelamento de débitos relati-..os a 
precalórios judiciais de natureza não alimentar, conferida a es1a
dos e municípios pelo dispositivo constitucional acima referido, 
deveria ser exercida mediante decisão edilada pelo Poder Execu· 
tivo até cento e oiten1a dias da promulgação da Constituição. 

A Prefeitura Municipal de campinas, conforme dispõe o 
Decreto n• 9.777/89, definiu que esses débitos seriam pagos em 
moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e 

sucessivas, no prazo de cinco anos, a partir 1• de julho de 1989. 
Dessa forma, a Prefeitura de Campinas, atendendo requisito im
posto por aquele dispositivo constitucional, exerceu a prerrogativa 
de parceiamento de débito dos precalórios judiciais, sem que, à 
época, tivesse que recorrer a possibilidade da emissões de títulos 
públicos contenda pelo parágrafo único do art 33 do Mo das Dis· 
posições COnstitucionais Transitórias. 

Uma interpre1ação restritiva desse preceito constitucional 
poderia nos levar a conclusão de que, como toda e quaíquer dis· 
posição transi!ória, a prerrogativa estipulada no mencionado arti
go constitucional deveria ser exercida num lapso de tempo deter
minado e certo. Ou seja, o art 33 do ADCT já teria prodll2ido 
seus efeitos, não sendo mais passivei ser invocado para assegu
rar direttos relativos a modalidade de pagamento a ser utilizada 
na liquidação de precalórios judiciais. 

Todavia, acreditamos que não menos pertinente é a inter
prelação de que a possibilidade de emissão da títulos públicos 
para a efelivação de !ais pagamentos, facultada pelo parágrafo 
único daquele artigo, poderá ser exercida a qualquer tempo, en
quanto respaldada por necessidade de pagamentos de débitos 
referidos naquele dispositivo constitucional, consolidados na for
ma por ele eXigida, ou seja, por intermédio de decisão do Poder 
Executivo, em conformidade ao prazo ali determinado. 

b) por seu turno, o Parecer do Banco Central do Brasil, DE
DIPIDIARE - 95/1345, enviado ao Senado Federal, ressalta que, 
corn as emissões pretendidas, a Prefeitura Municipal de campi
nas não se enquadraria no limite previsto no art 3" da Resolução 
n• 69, de 1995. Assim sendo, o município realizaria aparações de 
crédito em montante superior às despesas de capital previstas 
para o exercício, contrariando o disposto pelo inciso III do art 167 
da COnsti!IJição Federal. 

De fato, na suposição de que o Município de campinas 
etetivasse Ioda as emissões pretendidas num único exercício li
nanceiro, mantidas as condições verificadas para o ano de 1995, 
ocorreria a extrapolação do mencionado limite de endividamento, 
não sendo possível, a princípio, a realização da aparação de cré
dito pretendida. 

Entretanto. algumas observações se fazem necessárias: 
1) o parágrafo único do art 33 do ADCT ao permitir a emis

são de titulas públicos para o pagamento de precatórios, assegu
rou 1ambém que os mesmos não fossem computéveis para efeito 
do limite global de endividamento. Dessa forma, não seria aplicá
vel à presente aparação a vedação impos1a pelo inciso III do art 
167 da COnstituição Federal, nem a oneração do fimite prellisto no 
art 3" da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal. 

Esse dispositivo do ADCT visou à consolidação e resolução 
de um determinado estoque de débitos judiciais pendentes de paga-

-mentos;~·àsêlllidadesâévei::lOiáSrecotreraopemçõeS 

de crédito para o seu adequado equacionamento. Nesse sentido, e 
·sornentê para a JiquiâaÇãO ae ôêbilos dessa modalidade, é que o re
ferido preceito constitucional determinou que as operações de crédi
to correspondentes não fossem compativais para efaíto de apura
ção dos limites globais de enálvidamento. caso contrário, estar-se
la restringindo a capacidade de 1inanciamento de es1ados e municí
pios, e, oonseqüentemente, o alcance do pretendido com a referida 
norma constitucional. Não é demais enfatizar que o art 33 do ADCT 

· .bus!::®. cesolve!: um conjunto de débitos pendentes de pagamento, 
concedendo, para tanto. cer1as fecifidades a es1ados e municípios, o 
que não ocorreria caso se entenda que a vedação imposia pelo inci
so III do art 167 seja aplicá.vel às emissões de titulos vinculados ao 
pagainento de precatórios judiciais definidos no art 33 do ADCT. 
Entendemos que o disposto no parágrafo único do art 33 do 
ADCT representa um exceção à vedação acima mencionada. 

Ademais, é de se ·ressilltar que o texto constitucional ao es
tipular tal vedação busca impedir que o setor público recorra a 
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operação de créói1o visando ao financiamento dos gastos oom 
custeio, o que não oorrasponde ao pretendido pelo Município de 
Campinas; 

2) as emissões pretendidas deverão ser realizadas no 
exalo montante dos débitos apurados em sentença judicial tran
sitada em julgado, o que implicará sua distribuição em diversos 
exercícios financeiros. Ademais, de acordo oom esclarecirnen' 
tos prestado pelo Secretário de Rnanças do Município de Cam
pinas, o montante solicitado para as emissões corresponde a 
totalidade das provisões necessárias à cobertura dos débitos 
passiveis de reclamação. Não necessariamente o município re
oorrerá a esse montante de emissões. Tais aspectos contri
buem para que os desequi!Jbrios previstos pelo Banoo Central 
não se efetivem. 

c:} a despei1o das oonsiderações feitas acima, estritamente 
vinculadas à interpretação de dispositivo oonstitucional apr.cével a 
matéria, restaria ao Município de Campinas, restringir o montante 
da emissões pretendidas ao saldo apurado pelo Banco Central: 
emissão de 26.862.400 Letras Rnanceiras do Município de Cam
pinas, correspondentes ao montante de operações de crédito 
passiveis de realização em face das despesas de c:apital previs
tas para o ano da 1995 (ano base referente a autorização pleitea
da por Campinas). 

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Município de 
Campinas encontra-se em acondo com o que preceitua o texto 
constitucional e, em conseqüência, com as disposições da Re
solução n• 69195 do Senado Federal, sendo, todavia, oportuno 
que a resolução autorizativa do Senado Federal para a opera
ção de crédito pretendida explicite as observações acima referi
das quanto ao montante e momento das emissões e colocações 
dos títulos públicos. Desta forma, deve o Senado Federal autori
zar a emissão pretendida de Letras Rnanceiras do Município de 
Campinas na forma da minuta de Projeto de Resolução e de Pa
recer anexos. 

José Luiz Lobo Paiva, Consultor Legisiativo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, proposta de emenda à Constituição, que será 
lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N212, DE 1997 

Acrescenta inciso ao § 92 do art. 
165, para dispor sobre a participação per
centual dos Poderes Executivo, Legislati
vo e Judiciário no orçamento anual. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Artigo único. O § 9º do art. 165 da Constituição 
Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inci
so: 

"Art. 165. 
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III - fixar as participações percentuais 
máximas dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário._ para fins áe elaboração da lei 
de diretrizes orçamentárias e da lei orça
mentária anual. • 

Justificação 

Por uma questão de maior eficiência na presta
ção dos serviços públicos e na utilização do dinheiro 
dos contribuintes, a distribuição dos recursos orça
mentários entre_ os div~_rso~ Ppqeres do Estado, em 
suas ef>feras federal, es_tadual e municipal, deve ser 
proporcional às atividades a cargo de cada um de
les. 

Assim, ao Poder Executivo, dada sua natureza 
constitucionalmente definida de gerir a administra
ção . pública, caberá ~empre uma participação per
centual superior àquelas destinadas aos Poderes 
Legislativo e Judiciário. 

Ocorre, porém, que em algumas unidades da 
Fecteração, o princípio da independência dos Pode
res, consagrado no art. 2º da Constituição Federal, 
vem sendo utilizado para elevar, de forma excessiva 
e injustificável, a participação do Legislativo e do Ju
diciário no orçamento anual. 

A presente proposição tem por meta eliminar 
tais abusos ao determinar que a participação per
centual máxima de cada Poder seja preestabelecida 
em lei complementar, que levará em conta as pecu
liaridades de cada um deles e os interesses da po
pulação. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos no
bres parlamentares para a aprovação da proposta 
que ora submetemos a sua apreciação. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1997. -
Carlos Bezerra - Ademir Andrade - Hugo Napo
leão - José Eduardo Outra - Jader Barbalho -
Valmir Campelo - Waldeck Ornelas - Romeu 
Tuma - Jefferson Péres - Artur da Távola - Er
nandes Amorim - José Alves - Regina Assump-

- _ ção - João França - José Eduardo - lris Rezende 
- Lúdio Coelho - Ramez Tebet - Osmar Dias -
Emília Fernandes - Mauro Miranda - Flaviano 
Melo - José Agripino - José Bianco - Lauro 
Campos - Marina Silva - Nabor Júnior - Sérgio 
Machado - Romero Jucá - Carlos Wilson - Casil
do Maldaner - Lúcio Alcântara - Humberto Luce
na - Edison Lobão. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

SUBSEÇÃO 11 
Da Emenda à Constituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

SEÇÃO 11 
Dos Orçamentos 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 

§ 92 Cabe à lei complementar. 
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigên

cia, os prazos, a elaboração e a organização do pla
no plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 
lei orçamentária anual; 

11 - estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta, bem 
como condições para a instituição e funcionamento 
de fundos. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Proposta 
de Emenda à Constituição que acaba de ser lida 
está sujeita às disposições específicas constantes 
dos arts. 354 e seguintes, do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os Srs. Se
nadores Júlio Campos, João Rocha e Benedita da 
Silva enviaram discursos à Mesa para serem publi
cados, na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) -Sr. Pre

sidente, Srl!s e Srs. Senadores, uma das preocupa
ções mais presentes na atuação do Ministério das 
Relações Exteriores do nosso País é a de divulgar 
as condições do Brasil atual como forma de informar 
e atrair os investidores estrangeiros. Nessa tarefa, o 

ltamaraty destaca parte do seu orçamento com a fi
nalidade de financiar o núcleo de divulgação de nos
sas Embaixadas, viabilizando assim a promoção de 
seminários e feiras, em cooperaç.::.o com empresas 
privadas, principalmente durante as visitas do Se
nhor Presidente da República. 

O objetivo desse esforço e desse comprome
timento de recursos é o de motivar a comunidade 
internacional a investir no Brasil, nesta época em 
que o capital vem ·mostrando certa ansiedade pe
los novos mercados dos países em desenvolvi
mento, particularmente em países como o Brasil 
que possui perspectivas internas alvissareiras, 
com vasta demanda reprimida em setores indus
triais altamente dinâmicos, como o da indústria au
tomobilística. Talvez em nenhum país industrializa
do do mundo tenham ocorrido reversões de merca
do tão positivas em períodos tão curtos como no 
Brasil. 

Nos últimos anos, os investimentos externos 
diretos têm aumentado no Brasil. Foram de oitocen
tos e oitenta e sete milhões de dólares em 1993; de 
dois bilhões em 1994; e de três vírgula dois bilhões 
em 1995. 

Apesar do crescimento, nosso País tem sido 
modesto na captação dos recursos voltados para in
vestimento externo no mundo. Em 1995, esses re
cursos totalizaram duzentos e vinte e três bilhões de 
dólares; a China recebeu trinta e quatro bilhões, o 
que representa quinze por cento, enquanto que a 
parcela recebida pelo Brasil foi inferior a um e meio 
porcento. 

Vários fatores colaboraram para tal defasa
gem: insegurança externa quanto à continuidade 
da atual política cambial, quanto à evolução da 
produção e do mercado interno e, inclusive, quan
to à manutenção do programa de estabilização 
econômica. 

Existem, contudo, outros aspectos, muito con
cretos, que os investidores levam em conta ao deci
direm sobre o lugar mais adequado e seguro para 
aplicar seus recursos. Um desses aspectos é a dis
ponibilidade de informação fidedigna em relação às 
regras do jogo. 

Experimentaram, lamentavelmente, os que nos 
procuraram, certa frustração quando se depararam 
com a inexistência de informações seguras relativa
mente às tarifas dos serviços públicos a privatizar, 
com a falta de regras a seguir no processo de priva
tização e com a inexistência de dispositivos regula
dores da participação nas concorrências e, depois, 
da operação dos serviços. 
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Tais acontecimentos, Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, indicam a urgente necessidade de o 
Brasil instituir uma agência oficial com capacidade 
de centralizar projeções e informações a serem for
necidas aos investidores estrangeiros. 

Calcula-se, por exemplo, que o setor das co
municações e o de energia, abertos ao capital es
tra~eiro, poderiam absorver investimentos da or
dem de dez bilhões de dólares por ano. 

São valores significativos e indicativos da mag
nitude do que há por fazer no Brasil. Não pode o 
Pais perder tais oportunidades por falta de regras, 
por inexistência de informações confiáveis ou em ra
zão de informações incoerentes. Isso frustra e afu
genta os investidores estrangeiros. 

É importante, portanto - e urgente -, criar 
agência específica para essa tarefa. É uma questão 
de visão do futuro que se quer e de oportunidade de 
atração dos recursos para construir o Brasil que se 
quer. 

Era o que tinha a dizer! 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presi

dente, Sr's e Srs. Senadores, chamo a atenção das 
autoridades governamentais do Estado brasileiro 
para o Tocantins, que tem vivenciado, nas últimas 
semanas, um drama sem precedentes na sua histó
ria. Assolado pelas chuvas, seus rios transbordaram, 
deixando ao relento cerca de 1 mil e 400 famílias, 
até o momento. 

A Defesa Civil do Estado aponta 16 municípios 
seriamente atingidos pelas cheias. Os números são 
alarmantes: 126 famílias desabrigadas em São Se
bastião, 200 em Sandolãndia, 300 em Araguatins, 
40 em Araguanã, 140 em xambioá, 10 em Porto Na
cional, 150 em Caseará, 70 em Santa Fé, 22 famí
lias em Tocantinópolis, 30 em Tupiratins, 23 em To
cantínia, 300 em São Miguel do Tocantins e mais, 
muito mais por todo o estado. 

Há localidades, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se
nadores, em que o rio Tocantins está 14 metros aci
ma do seu nível normal. Registram-se grandes per
das na lavoura. Há estradas danificadas, através da 
quais se toma impossível o escoamento da produ
ção agrícola municipal. Cristalãndia, por exemplo, 
pede socorro, meios e máquinas para o reparo das 
rodovias federais e estaduais que singram aquela 
região, rodovias essas hoje intrafegáveis, malefícios 
das chuvas torrenciais que fustigam o Tocantins. 

O Governo Siqueira Campos tem, em verdade, 
se concentrado na tarefa de socorrer esses municí
pios. Os órgãos do Sistema Estadual de Defesa Civil 
desdobram-se no afã de ajudar a população atingi-

da. Evidencia-se, porém, não ter o Estado condições 
de sozinho acorrer em auxflio a todas essas locali
dades. Urge, pois, o apoio do Governo Federal ao 
Tocantins. Outras unidades federativas mais anti
gas, mais ricas, sofreram gravame semelhante em 
exercícios anteriores. O Executivo mobilizou a si e a 
Nação em campanhas para ajudá-las. Tocantins, o 
novo estado, clama por tratamento igualitário. To
cantins não quer benevolência, quer o que por direi
to o Estado lhe garante em situações como essa. 
Tocantins espera pela solidariedade das autoridades 
brasileiras, para que melhor possa sobreviver a es
sas dificuldades. 

Somos um estado agriculturável, por excelên
cia. Dois terços do nosso território é afeito ao plan
tio. Nossa produção está comprometida, muitas de 
nossas estradas intrafegáveis, nossa gente sem 
abrigo. 

Há municípios em situação de emergência, 
tendo em vista seus prejuízos na agricultura. For
mo~o do Araguaia, Pedro Afonso, Dueré, Lagoa 
da Confusão, toda a região da Ilha do Bananal, 
exemplificando, estão alagados pelas cheias dos 
riq Formoso, Javaés e Araguaia. Perderam essas 
localidades parte de sua produção de grãos. Verifi
ca-se 8% de perda só na região do Projeto Rio For
moso. 

Requeremos urgentes providências do Gover
no Federal a esse respeito. Sabe-se que, caracteri
zada uma situação de calamidade pública ou de si
tuação de emergência, há que se facuftar ao estado 
vitimado, ou melhor, aos produtores que comprova
rem prejuízo na sua produção subsídios por meio de 
bancos oficiais, para custeio das suas atividades 
económicas. Prazos para pagamentos de débitos às 
instituições financeiras governamentais devem ser 
prorrogados. Essas e outras medidas podem ser to
madas pelo Governo Federal, para socorrer T ocan
tins. 

Rnalizando, considero feito o que era necessá
rio fazer: trazer a público o sofrimento dos tocantl
nenses; avocar esta Casa a ouvir este relato; clamar 
por providências efetivas das autoridades federais 
competentes em socorro ao Tocantins. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
O BRASIL NÃO PRECISA DE "RAMBOS", 

MAS DE CIDADÃOS. 
Já virou rotina no Brasil testemunharrn0s cenas 

de violência da Polícia Militar. Desta vez, cidadãos 
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de Diadema, em São Paulo, e da Cidade de Deus, 
no Rio de Janeiro, foram vítimas de tortura, extorsão 
e assassinato promovidos por policiais militares em 
uma blitz da Polícia Militar. As imagens, divulgadas 
pela televisão, chocaram a nação e o mundo, provo
cando indignação diante de uma polícia que comete 
crimes, em vez de defender cidadãos, prevenir e re
solver os próprios crimes. 

Precisamente há um ano, o Brasil chocava
se diante de um outro massacre: 19 camponeses 
sem-terra assassinados, e mais de 60 feridos, no 
conflito com policiais em Eldorado do Carajás, no 
Pará. 

Assim, de massacre em massacre, já temos 
Carandiru (111 presos assassinados, em 1992), 
Candelária (meninos de rua assassinados em plena 
escadaria da Igreja da Candelária, Rio de Janeiro), 
Eldorado do Carajás e agora a violência na Cidade 
de Deus e em Diadema. 

A repetição, na Cidade de Deus, Rio de Janei
ro, do que aconteceu na Favela Naval, em Diadema, 
são ações que estão acontecendo, sem dúvida, em 
diversos outros pontos do país. Inúmeros vídeos, de 
repórteres amadores, estarão aparecendo daqui 
para a frente. O medo à revanche tem coibido a en
trega de muitos destes vídeos sobre violência, prati
cada em vários pontos para o conhecimento da so~ 
ciedade. 

No Rio de Janeiro, a violência da Policia Militar 
apresenta índices alarmantes. Somente na capital, 
em operações definidas como confrontos, matou-se 
oito vezes mais civis do que durante o mesmo perío
do do ano anterior. As mortes são defendidas, na 
maioria das vezes, como resistência à ordem de pri
são. Entre janeiro de 95 e fevereiro de 96 a PM ma
tou cerca de 200 pessoas, somente na cidade do 
Rio de Janeiro. Neste período, apenas 11 policiais 
militares sofreram algum tipo de ferimento. 

Todos estes episódios são sinónimos de vio
lência policial. A dramática realidade é que essa vio
lência é generalizada e corriqueira em. nosso país. 
Está cada vez mais difícil explicar aos nosSOS filhos 
e netos o porquê de tanta violência. É cada vez mais 
difícil explicar à nossas crianças que a violência poli
cial, que ela assiste pela televisão, não é real e que 
devemos confiar na polícia. Uma contradição, pois 
pela TV assistimos os cidadãos de bem apanharem 
da PM, enquanto os que batem - os policiais - são 
os verdadeiros bandidos. 

São imagens de violência policial de causar in
veja aos violentos filmes de Hollywood .. Quem são 

os diretores desses filmes genuinamente nacionais? 
Dois cinegrafistas amadores, cidadãos anónimos 

. que. decidiram. ta.Zer :alguma. cOisa~ contra essa rÓtina 
do terror. Rotina? Sim. Todos nós sabemos, por ter 
informações ou por ter sofrido na própria pele que, 
lamentavelmente, a violência policial é uma rotina 
uma prática hedionda-institucionalizada na socieda
de e dirigida contra o pobre, o negro, as crianças e 
os adolescentes desassistidos. Esses setores são 
vitimados duplamente: pela injustiça social e pela 
violência policial. 

Infelizmente, a novidade é apenas a divulgação 
das denúncias pela televisão, porque a violência po
licial está presente no dia a dia do cidadão pobre. A 
opinião pública reage porque as imagens da violên
cia chocam qualquer ser humano, especialmente por 
ser feita apenas para humilhar e maltratar as pes
soas. 

Até onde está a raiz da impunidade desses de
linquentes fardados. O Brasil está partido. A está ci
dadania dividida em cidadãos de primeira e de se
gunda categoria. Enquanto persistir essa divisão não 
encontraremos a paz e grande parte da. sociedade 
continuará sendo submetida à violência instituciona
lizada, diante da qual se tomam impotentes. Por 
isso, quando surge uma onda de indignação da opi-

. · nião pública, unindo brasileiros de bem, como foi na 
grande manifestação unitária do Reage Rio, temos 
que avançar e consolidar as conquistas da socieda
de civil no campo das defesas dos direitos humanos 
e do cidadão. 

Cidadania no Brasil ainda é uma planta de es
tufa. Precisamos desenvolver uma cidadania resis
tente, orgulhosa de seu país e consciente, não só de 
sei.is âireitos, mas também de suas obrigações. A 
manifestação contra a injustiça social e a violência 
policial é, sem dúvida, uma obrigação da opinião pú
blica. Não podemos deixar que a onda passe sem 
plantar nada no terreno que fertilizou. 

Antes de mais nada é necessário cobrarmos a 
responsabilidade dos poderes públicos. A Constitui
ção Federal é ignorada. O Art. 52, que trata especial
mente dos direitos e deveres individuais, é uma fie-

--· Ção em nosso país. 

Todos os iJ1stfU!!!(3nto~. legais que regulamen
tam direitos sociais sã() desprezados. Exemplo disso 
é o Estatuto da Criança e do Ado~escente, uma lei 
cumprida apenas por pouquíssimos governos muni
cipais e estaduais. 

Enquanto estiver socialmente partido, com a 
sua maior parte mantida discriminada e afastada da 
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cidadania efetiva, o Brasil continuará violento e a co lida com eles reflete uma elite assustada, que 
violência nunca, em nenhum momento da história da ainda não sabe como se comportar. Ela sabe muito 
humanidade, levou a alguma coisa, senão a mais bem o que a PM faz, tanto no mato quanto nas !ave-
violência e sofrimento. las. o que ela não pode tolerar é que se fumem es-

É comum a defesa da pena de morte em nosso sas coisas. Se houvesse uma noção de respeito ao 
país. Encontra eco 0 slogan dos grupos de extermí- cidadão, em vez de estarmos discutindo a má quali-
nio de que "bandido bom é bandido morto". Contudo, dade do caráter daqueles dez bandidos, estaríamos 
essa frase sinistra, que significa a negação de todo cuidando de acabar com a Justiça Militar, que man-
o direito, nos faz perguntar: e quem e vai nos prote- tém em liberdade os criminosos que não foram fil-
ger dos policiais-bandidos? Sim, porque os chama- mados. • 
dos "Justiceiros' e grupos de extermínio sempre O que a sociedade civil- governo, parlamen-
acabam servindo aos poderosos, acharcando os tares, entidades democráticas e cidadão comum -
bandidos e extorquindo, espancando, violentando e pode fazer? Criar um sistema de proteção das tes-
aterrorizando as pessoas inocentes. As imagens da temunhas para viabilizar judicialmente as denún-
Favela Naval e da Cidade de Deus mostram clara- cias e assim processar os policiais que se desvia-
mente que, para a violência policial, todos os cidadã- rem de suas funções. Para esse sistema realmen-
os são igualmente "bandidos", todos nós somos ob- te ter resultados práticos, e necessário, o Con-
jetos de extorsão. _ gre_ss_o __ NacionaLdeV"e m_odificar _o_ Art. 125 da 

Quando se critica a violência policial não se Constituição Federal, transferindo para a Justiça 
pensa em atingir a polícia enquanto instituição, comum a competência para julgar os crimes come-
pois essa função é necessária para a segurança tidos por policiais. É necessário ainda dar mais 
do cidadão é justamente 0 seu desvio inegável apoio às Corregedorias das polícias, com vistas a 
dessa função. Com todas as demais instituições aumentar o controle interno das atividades poli-
do Estado num regime democrático, a polícia tam- c'iais. Quanto ao controle externo da polícia, é es-
bém tem que se subordinar à vontade soberana do sencial que seja ampliado o papel do Ministério 
povo. Conforme determina 0 Art. 12 da Constituição Público para, em conjunto com as Comissões de 
Federal. - -Direitos Humanos das Câmara de Vereadores, As

sembléias Legislativas e Câmara Federal, com as 
A violência policial nasce do medo que as eli- Entidades de Defesa dos Direitos Humanos e com 

tes tem do povo, cresce com a impunidade e se in- os órgãos de comunicação de massa, fiscalizarem, 
tensifica com o estimulo das autoridades e às vezes, denunciarem e processarem os policiais que se 
por que não dizer, da própria população assustada desviarem de suas funções. 
com o aumento da criminalidade. Depois que a PM 
do Rio de Janeiro criou a •gratificação por bravura", A recente criação da Secretária Nacional de Di-
aumentaram os atas de brutalidade e covardia com reitos Humanos se insere nessa preocupação e es-
a população indefesa. - - peramos que cumpra o seu papel. Pensando nisso 

foi que, em fevereiro de 1995, apresentei um projeto 
A Comissão de Segurança Pública da As- de resolução propondo a criação no Senado, de 

sembléia Legislativa investigou as 1.403 operaçõ- uma Comissão Permanente de Direitos Humanos. 
es policiais que, entre janeiro de 1993 e junho de Acredito que quanto mais houver Secretarias gover-
1996, resultaram em pelo menos uma morte de ci- namentais cOmisSões)>aniunentares e Entidades ci-
vil em cada uma delas. Em muitas dessas mortes vis, dirigidas para acolher denúncias e defender os 
foram constatadas fortes indícios de execução su- direitos huiTlanos, men()r ser?_a()rnil>_~() e tolerâ.rlcia _ 
mária. com a violência policial e mais perto estaremos da 

Gostaria de fazer uma longa citação do bri- pacificação da sociedade brasileira. 
lhante e respeitado jurista Raimundo Faoro, que, Os tristes episódios revelados durante a se-
numa entrevista a Elia Gaspari, no jornal ·o Glo- mana deram margem ao surgimento de estatísti-
bo' de 6 de abril, falando sobre a violência policial cas avaliando a violência policial nos grandes cen-
afirmou, com muita propriedade: "No caso do tros urbanos. Merece registro nos anais desta 
Pará, que até hoje está impune, ficou a idéia de Casa Legislativa a pesquisa realizada pelo lnstitu-
que a polícia errou, mas estava certa. O pessoal to DATAFOLHA, do jornal Folha de S. Paulo, re-
das favelas e das beiras de estrada está chegando velando que, no Brasil, o medo da polícia aorende-
e está assustando. A maneira como o poder publi- se mais raojdamente quando se é negro e /)Obre 
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Em São Paulo, os negros são os mais abor
dados e agredidos com mais freqúência, recebem 
mais insultos e mais agressões físicas que os bran
cos. Também são os mais revistados do que qual
quer outro grupo étnico. 

Os números são impressionantes entre os da 
raça negra: 

* 48% já foi revistado alguma vez. Des
ses, 21% já foram ofendidos verbalmente e 
14% agredidos fisicamente por policiais. 

* Os pardos superam os negros em 
ofensas: 27% já foram ofendidos verbalmente 
e 12% agredidos fisicamente. Ao todo, 46% 
dos pardos já foram revistados alguma vez. 

• A população branca é menos visada 
pela polícia: 34% já passaram por uma re
vista; 17% ouviram ofensas e 6% já foram 
agredidos, menos da metade da incidência 
entre negros. 

* 35% (trinta e cinco por cento) dos ne
gros dizem que têm mais medo da polícia do 
que de bandidos. 

"Preto ou mulato, jovem, pobre. Este é 
o alvo preferido do aparelho repressivo esta
tal. É o sujeito com 'cara ele prontuário'. É 
aquele que - só por pertencer a determina
da classe ou minoria ou por enquadrar-se 
num estereótipo - toma-se vulnerável à 
ação do sistema repressivo penal. Ou seja, 
não precisa praticar nenhum delito para ser 
suspeito. Basta existir e estar na rua•. 

É a "teoria da vulnerabilidade" definida por cri
minalistas e que se aplica ao mundo inteiro, atingin
do cidadãos pobres, que não sabem ao certo o que 
é cidadania. Vivem em lugares marginalizados, onde 
o Estado é praticamente ausente. O papel do Estado 
é preenchido por bandidos. A polícia não coíbe a 
ação criminosa e aterroriza os moradores, que não 
protestam por temerem uma reação ainda mais vio
lenta. 

Pois foi exatamente isso que aconteceu na Fa
vela Naval, em Diadema. Afinal, não podemos es
quecer que também era negro o homem que morreu 
naquela "blitz". 

Ás vésperas de completar 1 09 anos de aboli
ção da escravidão, após quatrocentos anos de es
cravidão e mais de cem anos de exploração, os ne
gros foram e continuam a ser os perseguidos. Sobre 
esta dramática realidade - divisão social por critérios 
raciais -devemos refletir, pois o fator racial, nos cri
mes de violência policial, foi e continua a ser solene
mente ignorado pelas autoridades. 

A iniciativa do Projeto de Lei que "institui o es
tudo dos Direitos Humanos na formação policial". A 
presente proposição, apresentada em dezembro de 
1996, tem por finalidade promover um aperfeiçoa
mento na formação dos policiais brasileiros, contri
buindo para um melhor relacionamento com os de
mais cidadãos. 

A justificativa afirma que as causas da crescen
te violência urbana são complexas, mas residem, 
principalmente, em nossas acentuadas desigualda
des sociais e na dissolução de certas regras de con
vivência humana provocadas por rápidas transfor
mações sociais e culturais. 

Infelizmente, não faHam situações em que o 
comportamento equivocado de determinados poli
ciais foi fator de desencadeamento de atos de vio
lência ou de aumento da tensão social, como os ve
rificados em Diadema. Diversas ocasiões têm de
monstrado a incapacidade de inúmeros policiais de 
manter um relacionamento humano equilibrado, par
ticularmente no contato com pessoas das camadas 
mais pobres da população. A ignorância e o desres
peito de princípios básicos da Constituição Federal e 
da legislação brasileira, referentes aos direitos hu
manos, transparecem no tratamento absurdo que 
muitas vezes é dispensado às pessoas pelas forças 
policiais. 

Essa situação revela as deficiências existentes 
na formação dos policiais brasileiros, embora, certa
mente, reflita também outros problemas ligados à 
definição de nossas políticas de segurança pública. 
A proposta apresentada procura contribuir para a re
versão desse quaç!rp, _ao determinar que se dê real
ce, na formação policial, ao estudo dos direitos hu
mano-s. 

Ainda que esse estudo já faça parte da for
mação de algumas academias de polícia, julgamos 
procedente a criação de uma lei federal sobre o 
tema, como forma de universalizar a exigência e 
de reforçar, pelo amparo da lei, as iniciativas já 
exist~nt_e~--- __ _ 

Em vista de sua relevância social solicito o 
apoio do Senado Federal a este Projeto de Lei. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 

h>:>:·'i?·~=-L "' trstar, a Presidência vai encerrar os tra-

Es!á encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h20min) 
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Ata da 383 Sessão Não Deliberativa 
em 14 de abril de 1997 

38 Sessão Legislativa Ordinária da 503 Legislatura 

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ronaldo Cunha Uma 
Joel de Hollanda e Ramez Tebet. 

(Inicia-se a sessao às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE {Joel de Hollanda) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETARIO DA CAM ARA 
DOS DEPUTADOS 

N" 62/97. d~ I O do corrente. encaminhando ao 
Senado Federal SubstitutÍ\'o da Câmara ao Projt!to dt! Ld 
do Senado n" 377. do 1989 (n" 1.815/91. naquda Casa). d~ 
autoria do Sc::nador Fernando Hl.!nrilJUt! Cardoso. LJUI.! 

alrera di.~posith·os do Decreto-lei n" -f..65i. de -f. de 
setl'mhro de 19-12, e da Lei n" 3.07 !. de lu de janeiro de 
I<J I ó. e dú mm·a,,· providências. 

É o seguinte o substitutivo encaminhado 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nD 377, de 1989 
(N•t.815191, naquela Casa) 

A1 tera dJ.sposl.c;:ões da :!.e:t c.:.v:tl con
cermmtes à ::.gualdacie de ci:trel.t:os e 
deveres ::-eferentes a scc:.edade conJl!-
9'al. nos ::.ermos do :; .=~ cio art.. 2:26 
da Cons::.:.::.~:.çãc Feci.e.ra.:.. e dâ ot:::.::as 
prov:.déncl.as. 

O CONGRESS~ NAC!~ ciec::et.a: 

A=-t. ! ., . O § ;o do ar::. :' 0 do Decretc-le:. n° .::. 651, 

de .:. dg set:emb::-o de 1942, passa a vl.qorar com a seQüJ.nt:e 

redação: 

'"Art:, 7" 0 0 0 0 ,,, 0 ,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 , 0 oooõ"o'o""'""o ,o,-

'!} 7" . O do::-.:. c i~ do ~a::. c~ C. a ::tãe sO:: 

cu::.;;. ç:uarda es:.l.vere:r. os ~::..lhos estende-se aos 

O Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador Ra
mez Tebet, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

-f-ilhos nio emancl.pados. e o do tt:t:or ou curador aos 

::. ncap.a.zes sob sua qua.rcia . " 

Art. ~ 0 • Os dl.sposl.tl.VOS aba:txo enumerados da Lel. nc 

:3.071, de ! " de ]ancl.:o de 1916 - Cód:tgc C:tv1.l, passa:n a 

Vl.qorar com a sequ:tnte :=-edaç:à.c: 

"Art. 9°. 

§ l". 

por conCeSsão cio pal. ou da mãe, 

!"o::mulada "?'!!- es:::;::;;_;_·..::ra pUbl.!.t;a ._ e_ po: sen_t:ar::.ç:a do 

::t.::.:. ouv.:.c::.o c -t.:.:t.e:::-~ seC~-ien.0~----::08: dezol.tc anos 

curn.p:l.dos; 

"Art. l7B .•... , .......• , .•. , , , ..•...••••• 

§ 4". 

I: a açio de pal., mãe. tutor, ou 

c:J:a.C::.o::-, para an::;la::- c casat:'le::·u:::o cio ~l.lhc, pUpl.lo ou 

c-.:r:r.relado, co~:ai~o-- s~:_~~nse~~-~e_nt:o ~q'Ueles, 

ne:n sup::-l.ment:c ~:.:ê:.cl.a:., ccnt:ado o prazo do dl.a em 

que :.:. vere.-n =.:.e~:::J.::s. :.::.eqUi voc::a do casamento (a.:~;ts • 

lBO, 
. ' n" !II, 19:3, nq X!. 

- --§ so. -.-. ,-.----.---.-. 

209 é 213} • 
' ·' 

··-·--- -~- -----,-zf·-.:--a·· ãÇ3o- para·- an:wa:r·-·c;· ·ca:saiiMiiito---dC:Is 
-~---miúiOre·s- de~d&%cil ::o- anoS -:--·contâaO -o-prazo--aO--di_a_Gm 

- ------------------------- que-o -menor-;lerfe: esS-. :.dadê. se a ac;ão for por ela 

~~moVida, e da C.ata do r..at::-l.r::Õnl.o, quando o fo=: por 

"=-~ seus----------::-epresen-c-arn:es-!eça=- Carts. 213 e- 216) ou 

PeiOs p~:i:::'ent.es ôes.:::'~ac:~;.=r:o --.ir·::.- 19-o-;- 1 1. 



550 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

5 6". 

::r.I - a aç.io do !'l..l.h.o, para deso:C.:::J.qou:· e 

:::el.V:l..nd.:~.car os :r.m.Ovel.s de sua proprl.edade, alJ.enados 

ou gra.\l"::ld.os 9elo pal. oc pala mãe fora dos casos 

expressamente legal.s, -::cmtad~ o p~razo d.o dl.a em que 

chegar ã trtal.O::'ldade (:a.rts. 386 e 388, n'" I);?. 

IV - a ação dos herd.e.1.ros do filho, no 

::aso do aumero an-cg;::~o::-,_ c_on;andO":".!;lQ_ o_ ?ra.z:o do d.l.a. 

:io falec::.1:1ent:o, se o !':.lho morreu r:~eno:z:-. l:;le:n como_ a 

de :seu :gpresentante leqa.l, se o !)3.l. e a tnàe 

d.ecairam. do p.itrJ.o 9oder, correndo o prazo da data 

em que hot:.verem decaido (art.s. 386 e 399, n' ... II e 

III I: 

5 ,., ...•.•....••...........••......•.••.. 

VI! - a açào de um cõnJuqe ou dos seus 

herdel.ros, ?ar& anular at:.os do outro cÕnJUqe, 

pratl.~dos sem o seu consentl.mento, ou sem o 

suprl.ment:o do JU.l.Z, con-:.ado o prazo d~ d1.a em que se 

dJ.ssolvee a soc::J.edada conJugal (a.rt. 2.35) ./ 

••••.•....... ' .•. -~ ·-~-~--'-'--"---'--"'"""'- •o!=!_-•-·-·-·-·--~--·-·-· .....•.• 
§ 9 ... 

I - contados da c::ll.ssoluç:ão da soc::J.edade 

conJug-al, a ac;:ão do cõn)uge pa;-a: 

a) de:sob:r:'3.qar ou rel.vl.nd.J.ear os J.môvel.s do 

casal, quando o outro cênJUCJ'& o~ gravou ou alJ.&nou 

sem a sua autorJ.:::aç:ão ou :suprl.ment.o dela pelo Ju:.:: 

(arts. 2J~ e 2.37):. 

bl anular as !l.ancas p:res~adas ,, 
doações !el.t.as pelo outro cÕnJUge fora d.os casos 

leg:ns {art.s. 2:35, n"'• !II e IV, e 236); 

c) ::-eave:r do O'.l':.ro CÕnJUg"' os :=iens 

prôpr:.os. conf-l.ados a sua a.dml.nJ.st:a.çào por pacto 

antênupca.al Carts. 233, n., :v. 2Êi3. n°' VIII e IX, e. 

2G9); 

:I - a ollçi.o dos herd:Ql..ros. nos casos das _ 

alineas a, b e c do núrnero an1:e:rl.or, quand.Q o 

falecl.mttnto se deu sem a proposJ. t.ura do qua alJ. se 

lhe assequrava. contado prazo da da1:a do 

f"alec1.mento Cart.s. 239 ~ 295, n"' II): 

' "Art. 193. ·····-············---~-----·.-~·-· 
I - os ascendentes co.-n os descendentes, 

S&::Ja o parentesco natural ou cJ.VJ.l; 

II - os afins em ll.:Ü'I.a reta; 

rv - os .:.rmãos, qe.rteanos ou não, "' os 

col&teral.s, <l.te o trarcll!ll..ro 9l:'au, J.nclusl.va; 

XI - os SUJeJ.tos ao patrJ..o podar, tut.Qla, 

ou c:uratela, enquanto nio obtl.varem., O'..! lhes ni.o f~r 

suprl.do, o consent.unanto de pal., da mãe, do tutor, 

ou do curado!:' (art.. 212) ~ ~. 
XII - os menores dQ dezoJ.to a.nos; 

"Art. 185. Pan o casamento dos f"ilhos 

_m_an_o__;:es de VJ.nt.e e u.-:t <ines ê necessârJ.o o 

consQnt;.menco de a.-nbos os p<u.s." 

"Art. :.e6. sendo o casal separado. 

- divOrci:.adO ·ou -~êncfO -~õ-0 -seU =asarner-.t:o ___ ariu1ad.o. 

pr&VOLlecerit .;. vontade do o::ÕnJuq~ que detenha a 

quarda dos ~i.lhos. 

-Paci.ÇrafO úhl.co. Na não 

resu~t:.a.nte de casamento, bastara o consentJ.mento c!.o 

qenl.tor que houver reconhe-cl::!.O o me1:1o:r ... 

.:Art. 213. A anulação do casame:nto do 

~encr d.e dezoJ. to anos s-eti requeri.Cia: 

dos CÔ:'I.JUqes poderil. ped::.r al.:.mentos proVl.SJ.ortaJ.S, 

=que serão arb.l.tra.dos na. f"o:t111a do art. 40,R." 

"Art. 231. ··•··············•·•••··•······ 

I - fidel.i.dado, con.sl.deraç.io e rlõ!:.speJ.tO 

raci!)rocos; 

II - V.l.àa--8m- Comum {art. --~33. n° rn; 
_.I:I! -" _mú_tua as~ast.er.c:J.a; 

-···-·---~-----------'"--us.cen:tc,_..__guarda~----~J.l_ça__~o dos 

"'"'--5l.-lht:~s." 

'"Ar-c. 233. A dJ.reç:ão e a representação da 

--=---soc-.Led.a.ae_::_con.j:uq;t:l------eabem ao marl.do e à mulhar. que 

as lillxercerão no l.ntaresse comum do casal e dos 

filhos, observado o sequJ..nt&: 

I - havendo dl.ver-gêncJ.a entr& os cCn)uges. 

cabel:"á ao )1ll.:: cLt.:-:J..-'r.l..r a conc::'ovér:S.:.a; 

II os cônJuges são obrJ.c;ados a 

concorrer, na proporção de seus havQres e 

rend:.ment·os. ?ara o sustento da !amill.a e -educação 

C.os !"1lhos, c;".l<a.lquer que seJa o regJ.me de ben$; 

III - a aC..:n.:.n:.st::::-ação dos bens =muns 

comp"'te a ambos os- cõnJUqes; 

__ 7 ,_~- _I_y_ __ --~-~E~~~~J.n,;.~s~ª's;!~_d_S':s;_jl_~!;.~--e_~~~l.cu~l_.3:~e~ 

cornpete a cada cõn.Juqe. pe:r::al."t::.c!a a outor-ga de 

poderes de gestão de u.-:'1. ao out:::-o: 

V - no caso C.a: ::~al ve-rsaçi.o dos bens . 

JUdl.c.lalmente comprovada. o )U::.z !Xlder<i atr.z.bul.r a 

adrru.nl.straçào a apenas um do.s cõn::iCcies: 

VI ~ o dorr:icil:.o-ciÕ-Ca$31 serii-e:SCOihl.do 

por ambos os cônJuges. ~s = e out::-o pode:rã dela 

- d!.Y~rt-~k~.----~-~~~~_!1.~-~!!~~~~-. ...?Ê-t:'!:~~~ -~~ 
exerciCJ.o de ;:.rof.1.ssão ou a 1nte~sses partl.culares 

relevantes. 

?a..-.iqrafo ú:uc::o. O cõn)uga que prat.lr::ar 

_v.~~~E-_Cl._a. --~~-~tJ.~·- ~_is_l.ca! __ p_s:':c::ológ"J.ca ou moral 

:perderã, por decl.si.o do Jt.!J.Z. os poderes Pt'GVl.Stos 

nest:a art.lqo." 

' "N'k-~ Nenhum dos cõn~qQS poc:iê, sam. 

a.utorl.:açã.o do outro, qtJalq:ue:::- q:ue seJa o rlitql.me ci& 

--~~_ns: 

r - al:uma.r;-, h:~.po-cecar ou gravar de õnus 

real o• bens :.m6ve1.s, dlre.t.tos real..$ sobre 
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I! - :ole.'.tea::, == .!I.U!:o::- o...: ::eu. acerca 

desses bens e ctre~~~s; 

::: - ?t'esea:: ::.anç::a {a::es. :78, --:5 ge-, --n_.e~ 

' I, b e 263, ~o X); 

IV - faze:: doação, ~ão sendo ::ernunerat6r~a 

O':.l de pcq·.:eno valo=. com os bens oc. re:ndl.ment.os_ 

=cr:u.Jr:s (a::~. ::.73, :: 9.,, n~ :. ,0); 

con"r:.ral.:: oor~qaç::Oes q-..J.e possam 

:..mpo.rea:: e::l aJ.:.er:acão aos oens do casal." 

' ".~t. 236. São vàll.das as doações fe.:. ::.as 

aos ::':.lhos, por ocas.J.ào de casarem ou 

es taoelece:-e:n econom:.a separada (art. '313_) ._'__'_ 

"Aro::. 237. Cabe ao JUl.: supr~:- a outo::Qa 

quando qualquer aos cÕn)uges d.e:negil-la. sem mot:J.Vo 

Jl.lSt:.O, O:.l :.h.e _!~r ;,IDPOS_~V'ª'_.i._ Çá._-~ (a::~____,___~3_;i_~ 

136) ... 

"Ar~. 236. O sup:1.mam::o JUC.:tcl.al da 

outorga au-::o.r1.=a o .a. to cc cõn)l,lg'l;!l_. ::tas __ n_ª9_ ~;-~_ç--ª -º~

bens partJ.c:J.!aras do ou_tro _{a;-_;s. ~s.;.--' _ _26_9_ g -~7_4) .''...-:-'::' 

"A=t. 2351. A anulação dos at-os pr~t:tcados 

por qualq..J.e~ dos cônJuças sem a occorga do outro, ou 

sem. supr:.mento do JUl.Z, sô podt!râ ser cla.1nandada por 

aquele que não a concedeu ou seus herde1.ros." 

;~>..r-:.. 2-1:0. P•do casamento. homem e mulher 

assumem ~utua.mente cona:.ç::ão •• consorJ:es, 

co.rnpanhe1.:os e responsavêl.S pelos encarqos da 

fami1J.a. 

Parágrafo un;:.co. facultado aos cônJuges 

acrescer aos s~os--apelJ.dos do consort:e." 

"A.rt. 241. A..s divl.cias contra).~s pq;:;;: 

qualquer dos cõnJuges na ad.:n.J.nJ.stração dos· seus .cens 

part:.ct.:.lares e e.':'!. baneficl.O destes só ol:::rl.qam os 

~ens comuns na p::-oporç:ão da par::.c:.paç::io do cõn:tu.c:;e 

~ontratante oo d.ebJ.tO." 

' "A.rt. 248. Qualquer que S&Jõl. o reql.me de 

bens, o ~r~do e a mul~er podem !J.vremente: 

: - exercer o dl.::'éJ.:.O que lhes compet.J.:: 

sobre as r:>essoas e os bens dos f~lhos navJ.dos antes 

do casament-o: 

prat:1.car todos os at:os de dl.spos.Lçi.o 

e aciln~ru.s-:ração necessarJ.os ao dasempenho cie ~ua 

prof.J.ssão; 

:II - ac!r-...J.nJ.strar os bens proprJ.o_s e deles 

dJ.spor: 

:•.: - desobr:.qa: ou ::"el.Vl.:'ld.l.ca= os :.móvel.s 

que ~en:narn. s::.co g::avados ou alJ.enados Sêl'\"1. sua 

outorga ou sup:r1.men~o JUd1cl.al: 

V - demandar a n~.:ll.dad~ dos cont:ratos de 

fiança ou doação real.L:ad.os sem o consentJ.mento ~~ 

out:ro cõnJuqe; 

VI - reJ.VJ.ndJ.car os bens comuns, môva:t.s ou 

J.m6veJ.s, doados ou ::ansferl.dos pelo outro cõnJuge à 

concub:::.na ou ao .::::onc~bJ.no, a1.nda que a doação se 

dl.ssJ.mule em venda ou out::o contrato." 

"A:-:.. 249. As aç6es fundadas nos núrr.e:ros 

IV. V e V:i: do arc:.go anterl.or compecem ao cÕn)uge 

pre)uci:::.caco e aos seus herdel.ros." 

"Art_. 250. Nos __ casos dos ~ú:ne:os IV e v do 

art. 243. f::.:::a._=_~'.:o=rce:t:o, _yr~J_UC..:.cad.o com 

- ----Sent:enc;:a ,!__;;;,_v_:::::alleL _ao __ .dernancant.e_,.__ -0 
- -

reg~ess1.vo con::a o_ oucro cônJuge ou seus 

herde:.:os." 

-------·~~~--.:?.-~~c_Õt".JUQ"e compet:e a d:::.reç::ão 

a a~nl.st:açào da socJ.edade conJugal quando 

outro: 

est:::.ve: em luga: :remoto, ou r.io 

sab.Ldo: 

ZI - est1.ve: em carcel:'e ?Ol:' :na:::.s de -:loJ.s 

anos; 

!II J".ld.:.c:._almenr:e declarado 

l.nterd:.to. 

?araq:afo un1.co. ~estes casos, cabe ao 

cõnJuqe: 

I - admJ.nJ.strar os bens co:nuns: 

____ r_r_-_ad:nl.n!.strar os bens partl.culares do 

out:ro cõn.,uqe: 

__ ~~::_____ d.l.spor_ ~os pa~e__:_~:,a:e~-=- alumar os 

bens m6vel.s comuns e os cio outro cõn::;:.;qe; 
c;:_--==- -=-=- --==-,-- :_ ·=--==--==------"--=--~----=--"--""·'-0 -=-= -----=--

IV - aLLêna.r os ~rn6ve.1.s comuns e os do 

--Outro cõn]uge, med1.anta autor1.:aç:;io especl.al do 

JUl.Z." 

' "A..-1:. 258. 

l?arãqrafo ún_J._c:;Q. ._ .............. _ ......... . 

!I - dos maJ.ores de sessenta anos; 

......... ~-··-~-~-·--'-."_;_·: ............................ . 
--~-t __ 2_6JL ___ Q,_ç_!Sn_:;~g~-qu~_~sc;_yQr _na_ pQ_ss~-~ 

----------

de bens part~ct.:.lares do ou1:ro cÕnJll;"Q será para 

_e~~~ e_~eu~ herde1.ros responsável: 

I - como usufrut'llilrl.o, se o rendimQnto for 
--\- L-~---------------

COmum (ar1:.S,_ ~62, ZJ35, _2_'?_l, n., V); 
--·-----·------

II - como procc.rado;~- se 1:.~Vêr"~manda to 

expresso ou tâc:.to, para os a~nl.strar; 

III como deposJ. tã.r1.o, 

u.sufrutuá::1.o nem a~n1.strador (arts. 

-,276} ... 

' 

for 

II e 

"A:."t, 263 ....••••••••••••••••••••.••••••• 

IX _- _ ~_s __ ro~~s-~ ·.:.~o- ~es_soal, as JÕl.as 

-----~s_p_on_~~-1:-~q_l._a~~"':d~-~ --~tes ~asarnent~---=-~el~ -~~~~9'_!~
ll.vros e J.nstrumentos de prof::.ssão e os rat::a.tos 

--da !~il~a; 

X - a fiança p::estada por um dos cÕnJUge.s 

---~GEI-~-~y_~-~- ou~;~~~d-~--?.~~EOf. 
_ ____.._.__. _ __,_~ ._.___._,____._~,· "-'---'""-'-'-''. -·~~1..!_~. ·~. ·~·- ~--~ ••••••••• 

~-~~~~---="!'r_;_, __ :[7__!·---~- -~~~S_":-_r~'? ___ dos bQns do 

-=------~_a.L_ :..~~·l?~~e- __ a -~CI~ ~~ _ __::õn~~as ·-~-- ~-~iVJ.das por 
eS1:.QS CO:'I.traidas o:Or:.gar.~. não sO os bens comuns, 

senão aJ.ncia, em falta destes, os partl.culares de um 

a _outro, n~ razã~ ,d?-.:..1?_;-~e:;t~- que ~~-qual_ hou_va;-

S l 0 • A. anuênCl.a de ambos o.s cõnJu9es é 

neeêssárl.a para CIS a.tos _a titulo q:raWJ.to que 

l.mpll.quem cessão de uso ou qozo de bens comuns. 
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:: - . Em caso de ::'lal versação de bens, ::~ 

JUJ.: po-=:ê:-a at:"..:..b.u1..:::- __ suoL_ac..T.l..J"'..l . ..S-t~aç.io_a_apanas 1.:-.'":t 

dos :::0:-;)uqes." 

"Ar't.. ~77. A:noos os CO:'IJ'..19'eS são o~:::.gacos 

proporção dos rQnd:l.men t:os d.e seu ~~balho e de seus 

bens, salvo est:.:.pulaç.ã.o 

3.ntenupc!.al {arts. 256 e 312) . " 

'"Art. 3251. A r.'lãe, ou 

:::ont:.ràr.l.o no_ pacto 

o pa.l, que contril.l 

:'lt.:.pc.:.as :--.à.o perae o dJ.reJ.<:.o a. ter cons:.c;o os·

:llhos. que só lhe pod~rão se:- :-et.l.rados mandando o 

)Ul.Z, provado quQ l!l:t ou o outr_o, e _o r.espect.J.vo 

côn)UÇ'e. não os t.::at.am conVénl.ent.emen-:.e {arts. 249, 

r:" :, e 393)," 

' "A::-t. JoSC. O :.:.lho reco!'lhec:t.do. en::r.Jantc 

~enor, ~~:.ca.:3. sob o pá 'C:::'l.O ?qder" ao qen:. to r que o 

reconhec~r, e, se ambos o :-eccnhece:::-an-. sob 

au:.or::.c.ae.e do pa.t. e da rr.ãe, salvo se o ::u::.z dec.t.d.l.:r 

'"Ar-:. . .:Of). -Zm falt.a d.e tutor nomaado pelo 

~ute~a aos parentes 

:onsang~~r.eos do rr.er.or, por esta ordem~ 

-! - aos avos; 

:;:: - aos :.=.àos, ?rafer.t.ndo os b.t.laeera.l.s 

aos t..:r:::.:araral.$ é o r..al.s velho ao ma::.s r.'loço; 

aos -:.:.os. prgier::.ndo o mal.S velho ao 

--~_.l._~_ ~o.;o_. 

Paraqraio ~n~cc. Se não houver consQnso, o 

-- Jt.!.l..Z -escolhera o maJ.s apt:o a exercer a tutelõL, am 

benef~cJ.o do :nenor. '' 

' ".\:::. . .:1.:. _P_~':\- QSCUsa::::-se da t.utela os 

que co.~prova.=er.:. .:.r.capac:.:::.aoe f!.s.1.ca, afQti.va ou 

"Art. ~54. 

)Ud:Lc::.almerlte e. Ce d:r.ra::.to, o curador do outro, 

quando .:.~terd::.t:o; falta do cõn::uga. os pa1.s do 

cu::"a te lado; !alt.a dos pa1.s. o parente maJ.s 

próx.t.rno, f::.cando o ::u::.z autorJ.:ado a escolher a 

pQssoa J!'.al.S ::.nci::.cada, na ausâncl.a de parentes." 

c.e outro :nooo no l.ntQ-resse do ::-:enor. Art. 3°. os capJ.tuf"oS:r:r--e-:rzi do Tl.tulo II, Livro 

Paraq:ra:fo un:t.co. Ver::..!"::.cad.o que não---eLeva -o- I, di-Parte -Espec1.al -~-Le"""i -no --:r:-otl ~--ae---1-.,--ae- Jan<i::li.t..ro ae 1916 

!"::.lho ?em.anecer- soO a autor::.dacie d.o pal. ou cia mãe, _ C6d::.qo Civ::.l, passa..on a constl.tu.t.r o Capitu~o II, com a 

defer-::.ra o )u::.z a sua. guarda a pessoa no~or=.amen~e seguinte epigrafe "DOS !l!RLI'I'OS !: ::n:VE:RES DO MARIDO E DA 

::.dõnea, de p.=e.t'erencJ.a o.a fam.il:t.a de qualqu2r dos ~R". 

qenl.to:res.~; - --Art. 4°. Esta Le:r. entra em v::.qor ma. data de sua 

"Art. 379. Os i'.t.lbos estão suJe-i-'t:õS ao pu.blica~o. 

pàt.r::.o poaer, enquanto menores." Art.---so-.- -E"J.ca- :rêVOc;aao-.-------no--cóc1'1.go Civil, Parte--

'"Art • .380. Durante o casamento, compete o F:spec:.al. 0 capit.i.:.io v, ritulo !'II, do-i.J.V.rO "t----arts. 278 a-

pat.:r::.o poder ao pa::. e á màQ. Na falta ou J.mpedunento 

de um dos gen.t.tores, passara o outro a exercê-lo com 

exclus::.v::.dada. 

Paragrafo C:n:.co. Dl.verq::.ndo os genl.tores 

311, qce es1:3.belece regras sobre o reg1.ma datal no c.<lSiilmênto. 

Art. 6°. Ficam revogados o parãgrafo único do art. 

' ' '36, o §:--1-"- do art. -178, o n° III do S 9" do are. 178, o n" VII 

do- -art: -.--\~i3--; ------o--are::.----'2::!. 7' 0-n--g- !V do-are-~ -219 ;-os- -arts- ~- ~34-. 
quanto ao exercJ.c:.o ao pa:::r::.o pocer. qual~er deles '242, 243, 244, 245, 24,6, 247, 252, 253, 254, o n"' XII do art. 

po=era requerer decl.são JUdl.Cl.a!." 2e>3, o parágrafo Ur-.::.i:::o do art.'--206, ·o art::-'·275, o ãrt. \382~ os 

"A.rt. 363. Na ausêncl.a de reconhecJ.:men::o §§ lo e 2° do art. 455, o § 2° c!o art. ::!..538, o art~ ::..548, o 

ou :.ncapac::.dade o.e exercic1.o do pãtr-:.o pocigr por ;,o III do art. ::.. 744, da Le::. n"' 3.071, de 1° ci~ Jane:.ro de 

a.-nbos os gen:Ltores, !'::.car:i o rneno:r sob tutala." 

\'Art. 395. O pa:1 a mãe são 

adr:l.l.n::.st.radores leqaJ.s cios bens dos filhos que se 

achem sob o sQu pã.tr:t.o poder, salvo o d.t.sposto 

art. '22s. 
' "Art. 393. A :nàe:, ou o pai, qua contrai 

novas núpcl.as niio perde, quanto aos filhos do leito 

anter::.or, o dl.rel.to ao pát:rJ.o poder, exercendo-o 

qualquer ::.nterferêncl.a do novo c6nJuqe." 

"~t. 39Sr ?erderit." o pát:r:.o podar. por 

ciec::.são ]Udl.c::.al. o :pal. ou a mãe: 

: - que cast.t.qar ::.mode:adamentQ ou exerc~ 

1916- CÕdl.go Cl.Vl.l. 

,\ltcra d::.spositivos do Decreto-Lei 
nv ~-6~7, de o: de cctcmbro de 1942 c 
ci:'l Lei n• J.07l, de 1~ oJe jat:~l.ro de 
1916, e dá outras providência::;. 

O CONGRESSO NACIONII.L dccretil: 

v::.olênc:.a f~.sl.ca. psl.col6g:r.ca ou moral em relação de 4 dê setembro de 1942 (L:::i de Int.=odução ao C6diço Civil Brasi-

aos fl-lhos; ___ lei~o_)_,_ passa a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Art. 407. O dl.rel.to dQ nomear tutor 

co:rrpete a qualquêr dos genl. tores e, na sua falta. a 

"§ 7 o - o dom:.cilio do pai ou da mãe que tenha 

'r i lhos sob a sua guarda estende-se aos .filh.os n.\c 

clllancipados, e o· -dO tutor oii Curador aos incapazc.:: 
::;..:a.!. que:- cos avos· -=so-b- a sua çuarda _-u--

Pa:ragraf'o Ynl.co. A nomeação déve cor.stilr hrt. 2" - os dispositivos abaixO cmu:merados da Lc.í 

::.e tes::amen"t:.o ou d.e: qc:a.lque:r docu:nen"t:.o pUb!::.co ou n• 3.07l, de: ~· de janeiro de 191G - Côdiqo Civil Jkasileiro, pas· 

part::.cular a'l.ltênt_::.qo_._~_ sam -~- VJ.gorar_ çom a scgul.nte _redaçào: 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

l\rt. 'J ·, ~ t •. 

"~ - ,,_.~ '-"OI:..:c::~.J.o:~ do p.<11 ou <.!.:. t:~<.!c ou s-o: sc;,

c.-.n<;:.:l úo J>..::z;, ouv-1à0 o tutor, ::.c o ;:~~r.or t.:.vcr 

tio::Zo.l. to .:tno:,;. ~or.tplct:...:..::.." 

"A::-~. ·,o - I:: pot"~.!tldO ao cas.:r.l Ccstl.nar u~ 

pt"cdio p.l'!:3 oomtcil.io da fatnJ.l.l.a, com a clisusu.la de 

r l<.:ilt" 1::;o:-::..o de exoc~ç.io õ=lOt" Utv.l.das, :;.alvo a:: que 

f'lt"OVlc:-cm lie> impostos rcl<ltivos .10 mc::o!llo prcdio. 

!'.-lt"..l9l'·I(O Ur'llCO - ~.~S..I l::.CnÇ..1_<,1 dw.r.lr.J_ C_!)g_u_~:"l_'t,_O_ 

v l \'C rem o~ <'•)J.jU'J<.~:-. c ,,:_._, ..;uc to;.~J.'l í il!)o tnc<:~paz." 

br:-t. I 1 ~:, ~ ') • , .!: • 

"--· - ·~-.,.(•1 <i<. 1",.\l 11~':'• 0:": !H:t~:. pi"O:..rl["!O~ C.:On! ~<l-

'l.'<.'~'el>l 0$ : l1hO~. 

l'~:aqr.llO u.:n.: ... - :;,"' ~ond.o_ 0:"' p.!.l~-- C.,),:xJ.c;_o~-~ 

bast..ara o con:5en~ ::.~rc:r:'l.·:l ~o q_uc houver rcc::onhcc.l.ao o 

rr.cnor ou se esta n,,~., 1'1r :-~conhecido, o conscntlD.en

to materno." 

"At"t. 2.<;4 - Conced~d.J. a separação, qualquer 

dos cõn)ugcs podera pec..l.r alimentos p:::-ov::.siona1s, 

que lhe seril:o arb:l.tt"ad(.•S nà forma ao art. 400." 

"J\rt. 2Jl - S<~.o deveres de alllbos os cOn)uges: 

I - .(idelldad.C reclprOC-'1; 

II - vida em comum, no domicilio conJugal; 

!II - respeito e consider-ação reclprocos; 

IV - sustento, quarda oe educação dos !ilhes." 

"Art. 23J - A direçâo é: a r.epresentação da so-

ciedade- con'juqal cabem ao :narid~ e a ~:~ulner. que as 

exercerão no interesse do casal e dos fi1nos. obser

vadas as sequ.intes normas: 

1 - havendo d.iver;Cncia entre os c6njuges. fi

ca ressalvado a ambos o direito de?; recorrer ao Juiz. 

desde que náo se t.rate de mater:l.a parsonal:l.ssima.: 

II -os cõnjuqes são obr1gacios a concorrer, 

na proporção de s~us haveres e rend:l.r.lant:os, pa1:a o 

sustento da faJulia e ed.ucaçl'lo dos filhos, qualquer 

q~1e se)a o rcg1me de bens; 

~II - a adr.tJ.nlst::-aç:âo d.os bens part;~.culares C":ltll

pete a cao.a c6nJU'<;e, permitida a outorga de PQtic::-es 

d.e gestão de um .J.o ol.ltro; 

IV - a acl:nlnistraç~o dos bens co~::uns co::tpete a 

.:tmbos o::> cõnjuges; 

V -cm c.:l.sos oe ~al'-'crs"ç;i.o dos bcn:;;, )udi

c ... almcnte comprov-ada, o juiz poderá .:ltrll:n.:ir a- o.d.;;a

:u:::t::.'.:lç;~c, a are>n;~:; u::~ dc.o:: c6nJugc:!;; 

VI - o dor.~icilio do casal scra escolhido por 

.nmbos os cõn'juqcs, m.;~.s u:a c oLJtro poder à o ausento;~ r

se do domicilio conjugal para atender a encargos pú

blicos, ao exerc:::icio de profissão ou a interesses 

particulares relevantes." 

"Art. 235 - t<enhum dos cônjuges pode, SC"m au- _ 

torizac;:~o do outro, exc:~to no regime <1e separaç:~o_àc 

bens: 

I - alien!llr, h::t.potec:ar ou qr!llva;r de õnus real 

os bens imóvel.s ou d:l.reitoS reais sobre :l.xnóvels 

alheios; 

II - plei-tear como al.ltor ou :::-cu acerca desses. 

bens ou <i ire i tos; 

:;II - prestar fiança ou aval; 

IV - faz:er doaç.ã.o não ~cmuneratórla com os bens 

ou rendimentos comuns, cxceto :'lOS casos prev_istos_ no __ 

art- 236; 

V - contrair obrigaçõC!s que possam :l.'r.I';:)Ortar 

alienação dos .bens do casal."_ 

"Art. 236 - São V.ilid.:t.s ilS dO.:'JÇÓCS feitas <l.OS 

filhos, por oe.J.ziào de S!l-U casar.l~nt.o ou no estubele-

_ci~!!_t.o_ ~ ·~~-9~ scp~E.<;_d~--------~-- ·- __ _ 

"JI.!="~: ___ -2,~~-~-S-·:_~---==~S?~ _J:U:J:.~---- _S:~P_r"ir ~ outorg~_ 
quando qualque::- dos conjuçcs ,:,. dcneque;- ::.em lliOtJ.VO 
jus':.o, Otl lhe SCJa l.lllpOSSlVC.!. da-!.a. '' 
~- - .. ,r;-~~:-·2;~ ·:.-~o --;~~p;i;;;to~ j:dic:=J-,;,1--";,;lid".a --~~ 
atas <lutorl.z~dos, mas n~o- 'lbriqa os bens proprios do 

outro c6n]uge." 

"~rt. 2:•::_0_- ~':_1? -~~~.:t.~:~.er.':o, !".o_?~ _.::_~ulher a5-
sumcm m~..:tuar.~entc .::t cond.!Ç":·,o de consO!:"tes, co:np:mhc.l.

ros e =tJ.sponsavc.:.:-:; pelos ~~c;n·<:)os da !-:~.milia. 

P-1nlqraío un.l.C:O - 1:. (ac.::uld<Jt.:C de <lrr.bos 

,,_.6njuo;<"'"· c;uc 1;1:1 r!•'!"~ •'l<:rt>::.<.;,'l .;l.o::. =~w; o:: .lpc1idc:; 

liO COJJ~'cOt tf'.. '! _ 

- --- !~ll.rt~. 2..41 - -~~ __ Q.,iy,;,ç:J_a~ _çQrr.l,._r_aJ,_di'J!; ___ por ql.lª-!q~cr 

do:: <.:Ôfl'JUÇC'~ n.1 õiU:nini::::r.r.:~ç,,o do:: t.ocn:.:: p.Jrt .• ~ul.lrc:~~ 

__ c._e.m.lxmcí.icio destes, nao obr.l.c;aD os bens co!'luns." 

--~"'Att._2..4G---=--.Os_beJ'Is .. d<:l_comunhil:o respondem pe

=-·.l.as obri.qaçó.es _cont.raidas. pelo ma:::- ido ou pcl.a ll:Ulhet" 

para atender aos encarços da familia, às despQsas de 

.a.9Jt:i.n_istra~â_p__~ à_~ ~çQ.~~e;t)_~:s; _ _fl._~___i~:;~p~_!__ç~ __ l~gª-l_, _ 

Pall:.:igrafo unico - :A adlll.inistração c a d.J.spos::.

-~~0 -ºp_s·_ ~_m:._ &~-.;r: Q.Q.nStt-cug~o-~_tJ:"i~õ!'i.<? __ P:<i;-~il?ul~;- _ 

cqmpetelll ao cõniu9e proprie'tario, salvo c:IJ.sposiçâo 

contrária no pacto antenupcl.al." 

"At"t. 248 - Qualquer que seja o reg.i.me de 

bens, o marido e a mulher -pedem livrel'I!Cnte: 

-I - exercer c dirci"tO' -que- lt1es compete sobre as 

_pessoas e os bens dos !iihos havidos antes do casa

'11\ento: 

II - praticar todos os ates d~ disposição e ad

rnin.is_tr.as:.ã_c;-_ _1'1_e_ce~ios _a_~_~_ese11!!2_Çl11'!9.~~- ~-21. _pro~ is

são; 

III - administrar os bens próprios e deles dis

por:-

IV -·desobrigar ou reivlndicar os imóveis . que 

· tetnrall.- Sida gra-vados ·ou- alienados senr outorga do ou
tro .. cõn:juge_ou suprimento do juiz; 

V - deroand_a_l:' ª-- -~~~Cj,$ã9 _9-os ___ cont:rat~s de 

:fiança~ aval ou dõação-rea-lízados pelo cõnjug~ sclil o 

Consentimento- do outro·:-

--- ---V-f.;; re-íVüld.i.c.ar·o~--beriSCõihllrls, ·môVCis ou imó-

--v-e-ts, -doado-s--ou ttansr--e-rid.os sem conscnticcnto pelo 

outro cônjuge; 

=-IJ;U~- praticar todos os ates que não lhes ~o

r~m cxprez:";.:l.mc-ntc va-dados. 

Parflqt'.:i[o único ---·Na hipótese ao n~:ro VI, 

_..s;a__o_cas.:aL.c:::.t.:.i.":c_~:_::;:c-p.:-r::.·.::clo de- fato per:~: .• ::. t:c c~;:

-co anos, cabe ao rcivincllcante provar que os bens: 

:oão de prorrieda<Ja comum." 

"-J\rt. 249 - As açõcs rundadas nos nllll'.eros IV. 

V c VI do artiqo anterior col!lpctel!l aos cõnjuges e a 

seus herdeiros." 

"Art. 250 .- t as~~_Ut:"!_~o_ ao t.l!':r:cei_r~ -~ejudi

cado, nos casos dos nu~ros !V c V do .art. 248, o 
di r~ i~~-_- -~~z:--~~-;.s.,-;;::--c_ot!~~~~~--;;-6;,-jug~--~-s;-u;---tleideT-
ros." 

"Art. 251 - A qualquer' dos cônjuges compete a 

díreç:áo c a administra_<;:ào da soeiedade conjugal 

~ ,..,_ estiv_er em lu_gar !;'emoto ou não sab.ldo; 

• II - estiver em cárcere por mais de dc!S 

anos; 

_ _ _!I~--- for _1~~~~_'-:_lmen..:.:__d~~~~ interdito. 
Parãg:-afc Unico - _Nes::ses cas<:s, cabe ao côn)l.!-

qe: 

I - administrar os bens co~:~uns; 

553 
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:1 - dispor dez. partl.ct.llAre:;; 

MoVC!l.Z conuns c os do outro cônjuge: 

r ri - adtr.inistra:- os o_ens do outro cón)ugc: 

i\' - rtlicnar o::: .l.!l'.óvcl5 co:nun:::; c o:;; do out::-o 

("ÓnJuqc, JX>diantc aut.orJ.zaçào esj.>ec.:.al c!o JUlZ." 

"Art. 258 - t:dv havendo convcncão ou se:1.do n~-

1~. \"190rara, quanto aos bc:1:::; entre os c::6:'1Jt1ÇCS, 

rc::gir,.C' de cozunháo p~rc1;ü. 

§ 1• - E, pore::~, o~r1q;;~torlo o rcgJ..r::c d<~ sep.:

:",~-;.!o de bcn.:; no c.-"Js.:.r.~cr,to ~ 

l - d>:~z. pczco.::.::: r.t:c o cclcbra:-cr.r. co1:1 !;!t::-üc.:lo 

<..:: !:':H . .li)ClCCHJ0 no .:::rt.. lE:J, n•:;: Xi .l AVI (a:-':. 

2' - VerLíJ.cado que não dc:ve q menor perr:ane

poàer da nàe ou co pa1, c!etc:-1ra o Juiz a sua 

g_u!l_;-:_d.J._ _'.L.Q"~ __;!·1____!lQ_1;_q_.;j,;:~,~n_t_g__.:._d_Qn_~a .. ___ de ):l!'eferé:1cia 

da (alln!ia Ct> qu.-.l::!uer dos qcn.:.tores." 

"Ar_t. _:u~o - _Qll_r:.~nt~ _ -ª- v l._gênç_:._a __ da_ socl.eêacic 

---~~_)_I,!Ç~C? __ p.:.r-!_Q_~~-~o:;q_~~_;_ç __ .:t9 p~_s: __ ~ m_i:_c, çon_~ 

JUntar.~ent,a. ::.J. !l'l_l,__ta ou l.;:-._pcdl=:cnt.o de u1:1 dos p::-oqe

nJ.torcs, p.::n:sar.:i. o outro a c.-:crcê-lo cem eY.clusJ.vl

dad<'>. 

~-~ ~_~ __ _!_'a-rar::::.:u_Q_ __ unl.co_ ~J..\/C!"Q !.~c!.o o:l_p_::_o_g_c::U_t,~_::'_e_s_ 

o.tu:m~o ·lO c,:erclc_~o d::~ p.J.tt"J.o po~cr, qu.o.lgucr d-:!lcs 

tQr;-;1 <:l du·alto (.J..:- r~cer::-ct· ao Juiz, pa:-.:: ::.ol".Jçc.i.:: Ca 

;;,, 1 ; divC'rcn·m:l·l-" 

I T r - do or1 .ia o..! -:o p:11 c m:ic, ou l.±o rr.;onor, r: .... .; 

l'·::-~10:": dn·' ,IJ'l••. 1'•·!" 3'J'.J, "n!IJOI"!l (."·\:'".,-., '-·:·rtar" 

•..io .Jrt.. lUJ, nv X!, co~:: o con:::cntir.lcnto U<l li.."!l'lr; 

:v - de tndo~ o::; que dependerem, par.:~ ca:::;_,., 

de .J.utorl.Z.:tç-~o juc!.icial (art.s. lSl, n• >:r, Ja4, n• 

:n, 426, n• I e ..;s3). 

lj 2q - l'oder.lo o::: nu.bcntc:::, 

ha.b.illta<;:ão, optar pelo :-eçir:c de co~:~t.lnh.ão univer

sal, al.nda que m;:uores de setenta ar. o!., se tiver.;:o::: 

comprovadam(mt.c v1vido co:no "casados no :::.inimo !lá da-;: 

anos ou tenham illhos da t.:nião." 

"A.rt. 2GO - o o::õnjugc que estive!." na posse de 

bC!ns partlcu!arcs·-ao out:.ro Cói'ljügc sc.t-â para com e!e 

e .zcus har~e1ro::; rcsponsavcl: 

- como usur:-utu.:lrio, se o rcnd1.r.:cnto for- co-
rnum; 

II -como procurõ!ldor, se tive-[ n:ai"ICãto cXj:ii''CS-so 

ou tácito para os <~.dmlnistra:::; 

!II - como dcpcsitilrio, se não for t.lSU(rt.ltU:SrJ.o 

nem adm1n1st::-ador." 

"Art. 2~3 - São cY.cluidos da comunhão: 

;.: - a r l anc;a ou aval prestada por- -um dos cõr:

jugc::;, 5<?m a devtda outorga do out::-o." 

"At"t. 274 - li administrilç.lo do pat:r.l.:nõr.io co:::t.:..~ 

o:ornpcte a qualqu12r dos cõnjt.lqcs c .J.s dprid.J::; por ~:::

bos cont.:--aid-ls obric;am não só os bens CoiuU-ns--S,úlo:i0;

·1lndil, e>rn '!.1lt<1 dQste!l, os partlcularcs cic cada cõ:-.-

J<l'l", 

f<:>r Jdo. 

~ 1" - A ,1nu<!-MC!.~ Uc .1n!Jos o~ c:6njugcs ê r.e:
cc-::-.~.il"J.1 P·ll",, os .:tt:O~ a t:.H.ulo gr<:tui;:.o q~.:c 1S:.p 1 ~

'!'l"!ll c,-.~;-:,-,n d~o• 11~0 0\1 '10~0 úe bct\:1 C.:OI'l\::1~. 

1\Ji:: 

rodc-t'.1 ~1t.I"J~•ut:· ,, .td:lltnJ~tr·aç<to d.o·; bcn::: .'I ...1pqn.":o:. 

ao:; c0n)ugcs." 

"•\r:t. 2'/7 - A:~bos os e6njugcs sao obr!qados 

cont.r-l.bu.J.r para as d~'>sp12-sas da tanlilia na propo:::ção 

dos renaJ..r.lcnto::; de seu trabalho c de seus bams, sal-

,__o c::.t.tpulaç.S.o e;:~ cont:.r.::J.rio 

CJ..êll." 

contrato ante:;up-

"•\rt. 329 -A :n.)e ou o ~a1 ql!e centrai :-:ovas 

nupcías n6o pc:::de o dlreito a ter cousJ.go os fllh.os, 

qt.lC so lhe!: poderão ser rct.J.rados l:landando o JUtz, 

prov,do qu~: u:n ou out.:::o ou o 9ad.rasto ou a r..adresta, 

não os t:::-at-a::l- cor.vcn::.cntcmcnte." 

".\rt. JG.O - O !ilho rcconhceldo, e!"'çuanto ::te

nor, ~ic;::-a sob o pat.rio poder do 9CO'=;jenitor que o 

".\rt. 36:? - Dl!':SOlVida O:.OCJO'd.JdC COn1C<:JilJ. 

r•'r' JII•Írtc• ,j,, um-~1,;~; ~-vnj;:)q~~. •; 1•••lr1o l'"'kr· r.nr.•p••V! 

:'lo cónjuqc ::;.;ot.or·cv-1 vente." 

"À~t. -j9j~;_-~âeO~~ -p~~~-~qce contrai n<:Jvas 

nUpei.ls nflo perde, qu.:tnto aos filhos do leito antc-
-ri.;,.-r--: -~;~-di-;~tO --~0 ~P:dtri-~-~pOd;;-;~-= -~~~-;;;;;:~o-..:.;--;~~ 

quo:tlqt:cr into.':-ferCncia do novo cOr.Juqc." 

""rt. ~07-- O direito de nomear tutor compete 

aos pais e aos avós. Cada urna dessas pessoas o cxer-
-c~---:;á-, -n~--~::r-;o-de --{~:ita -;;u l~~a-pa~idade- d~~ Gue -lhes 

antc-ce·~i<;:;.~~. -na -or~~m aqu.i·-~-;-tab.;ic~Tda. 

Parãc;rafo Unico - A nomc•1ç~o deve constar d'"= 

co." 

pais, inct.l:nbc a t.utela 

menor. pc:- esta ordem: 

I - aos avó::;; 

o~.:.tro docu~~:ent:o autênt.i-
------- ---

parentes consanguineos do 

II - aos irmãos, preferindo os bilate~ais aos 

u:ulatcra.is e o ~:~ais vC!hO ão -rnãrs- IDõÇo: 
II! - ii:cs tios~-- preferindo o l'lais velho ao ::tais 

~:~oç:o .• 

--·-----p~.-r~fata--a-n!-c--o-w~- catic-ao J- U"ii-- deCTCiY ~e- Cu-:.i"o 

::::~do, ilo inte":"E!ssC- do ~c:nor." 

"',\rt:. r.;.4 - !'cdc::: esc".lsar-sc Ca tut~la t.cêc::;. 

;-;:.;-·- q\.:€- co::i~rÕV:'l:-·6~-lnc~p.:~.éi t:leâo- -!'-f:::iCtt, ::t!:etiva õt: 

fin;:nccira." 

"',\r::. ~~~ - O cõnjugc :-~:lo ZC?arado jcdici-:!1-

;;-(.'lnte ê, de d.il."ci!:o, o cu:::ador do o~.:tro, quando ir.

tcrt.l.ito; ;-:.~ (;tlt:.-= do cõnjugc, o-; p<:is do cura;:clac::!.c; 

!'l:\ [;;l.l1.1 .~O!: f-315, O parc!'"lt.C r:Jaiz r:-õximo, flca~c::!.O C 

ir:Cic.:!c::!..:, 

l\rt. J• -,',união de homem c :"lulhcr, co;:~o casados 

fo!'>\'i<:'m, ,, q<H.' !'''r".IIU'C' por çinc:o .:tnos, ot.l por ctoi::; :tno:::. qu.:lr.do 

tcrrornpici;:J por 1~ortc de um deles, e por q~.:.alquer ter:~po cxJ.st.inOo 

prole, f:)7. presumir que a <unbos pertencem, c:n po:~rtes l9Uals, 

lx::ns havir.ios a par'tlr d~ cO;;l.bita<;:ão, aJ.ndõl que adqcl.ridos cm nome 

de um so cos -conv-iventes.----

- -Art. 4" -A companheira quando injustamente abando

nada pelo c0ni.piú1heiió, ã.põs UniãO pót·-·rnais de- ·cinco ati.Os ou !!ta qual 

-::cnha havido prole, pocier.á valer-se das clisposiçóes ele Lei no 

3.071, de 1* de jan~.Lro de l'ill6 - C6di'c;o Civil arasileiro, p<:~ra 
haver alimentos de que necessite -para a própria subsistCncia.. 

Art. s• - São revogados !?arágraro ê.l"lico õo art. 

-3<>, o§ -1· dO art. 11tf.-o~vrr·-ao-are:~ TB:J---;-c~·n-·---rv do--a-:-t.--: 219·; 

a:-ts. :234;- 24:2";- 243-;--244·,-245, 2-41-, 253 e 254, o r." X!I d.o art. 

2G3, o paiágr~fO U"ideO- do .i~_--.<:-66,--o Ut • .<:75 c õ c• II! do art. 

1.744, dõl Lei nq J.07l, de 1• de janeiro de .!.916 - Código Civil 

reconhecer, e se ambos o rcconhece:-cm, sob a autorl.- Brasileiro. 

dadc do p.:tl c do:~ ;;:;;.c. ,\.rt. c;•- os C;:Jpitulos 1, I! c !!I do Livro I, -rit:u-

5 1" - Cabe a 9'u.:~rda do r::cno.r .;:, :n~Q; çue o -:-~o=- -io- I! - arts. 229 a ;{55 do côdJ.qo C!.Vl.i JjrasTiel.ro, P<!SSam a Con-s-

:-Jhecl2r, salvo se de t<ll solt:ç:ão advier p::-e)UJ.ZO ao tituir o capJ.t.Ulo I, ::;ob a ePl.';ra~~ "DOs DJ.nÜtoS e Oev12res c!c 

menor. - -Màt-Iac-edaMU1he?-:--
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1\.rt. 'J.~ - L :-covoc;al..lo, no C&.Jigo c.±. vil Dr.asilciro, -

·,:·lt.u)v •:, d•.• T:':ulo Il!, do:> Livro I- arts. 21a 

::;, •·u·· ..,.,t."ll•"'l•'·· r :'"""01"'~::> ~n!:o:-"' o r"<''1imco dotal no easa~·neo-:·-

r.r.t.l 1~·1 •.•nt !"'ol c.-1~ vigor na da-=.a d<a 

Art.. 'JW f'"'.'uq,,m-:<C" .":l::; Cl:<õposiçocs cm contrãrlo. 

II - ~lo casamento; 

• Vide COIISlilukiW Fni(TII/ dt' t9AA. crt, 210. 

lU - pdo exercício de emprego pUblico efetivo; 
IV - pda colação de grau ciemiílco em curso de ensino superior; 
v-_; pejo estabelecimento civil ou comercial, com economia própria. 
§ 2!" Para efeito do alistamemo c dn saneio militar cessará a inca~cldade do 

menor que hOU\'er completado 18 (dezoilo anos de idade • ............................................................................................ 
An. 36. Os incapazes têm por donudlio o dos seus rcprescnLan!es. 

l.EG!S!AÇ .. fO CITADA A.\.E\:ADA PF:!Jt-SêCAA7A-RJA.Gf:."RífLI5A-A1Es;r--·-· Pãtãgrarõ-Unicõ. A mulher casada 1em por domicilio o do marido, salvo se esti
ver desquitada (art. 315), ou lhe compctír a admínistraçào do cas.1l (an. 251). 

HECKETO-LEI N~ 4.657, m: 4 DE SETEMBRO DE 1942 (*) 

l.el dt.' ln:mduçiw u._ l 'mileo O n/ Br<Istlnro. 

• Vide CódifO d~ PITKnSO Civtl, arr. 98. 

• Vide Ld ~ lntroduçao 1110 Cddito CMI, art. ~. i 7:'. ~ ert. 2JJ. III. dest~ Cddito. 

• Vick Ld n." 108, â 17 d~ mow d~ 19J6. qu~ fftula ll M~fl(ll d~ fun~lomirirzs ~11sadM rom furt
CIQMnlll$ p~<bll~s da U11itio. 

• Vide m;_. 1::6, § S.•, da Constitu•riio i''<dcrql dt! 1938. 

• PreJC~éf> dllllpio dr ~H:/41t;k por d11n0 1/Ud-!411': Ui n.• 6.-tSJ, d~ 17 d.:- outubro d~ 
1911, art. 11. 

• VideSUmuiiiJidoSTJ . .......................................................................................... 
Arl, 7 A __ kl ~" p.H~ t·rn 4"~ f<11 ÔHilllâli:tJ,, J ~..,,oa dL'1t-rnüna as regras sobre 

,, -.·-•mt·~n t' u 11m:.;,, r~·: .. ·.::a!.~l:tUc, 1, 11., 1nt·. :.t ..:ap:K·•Uac.lc e os d•renos de familia. Art. 178. Prescreve: 

• \ ,J1 I,.,,. ,, Jtl', é<' t'l<f,• 1111,., .,·,, /'''"· ,.,1.,,., nmnrdrt.'Wil,f'lr<J, t>rtl, ]/, -l1 t.'S{'tS. § ~~ Em 10 (dez) dias, COntadOS do casaiTletltO, a açà0 dO maridO para anular 0 
_ matrimõnio contraido eom mulb~ já _deflorada {arts. 21~. 219. IV, e 220). 

• :: ;:·.:~~:.,.;,, M "''' .J, }IJ.J. "'•""''' l':,·n i""'"''li"'"" f omv-111'"'' MJiu,• Crin"St.'tll/nlr;;ll,i>Q--

~ 1:· R~·alu:;mJ\1·-.c.· ~, t':t'a~lcntu U•l Bra~•f. '~·1;1 Jplit::.da a lt-i brasileira quanto 
·I"~ llllj"ll.'dtmc-nto<, dlflntCnlt"- c a~ tt•rmahd:.td~~ d;t <.'<.'kb1a.;~o. · 

~ z:· o <.'3'<~mcnro d<-"_ o.tran!!<.'lrtl~ f'Xk.kr:i cek·brar-:.c perante autoridades diplomá: 
a..::.t\ ou C()n,ularc-s do par' de amiJ,,.. <l:. rHibc-ntt~. 

• V On·rt'/<.> tr,~ cW J/6, do• l/0 J.• """l~••k /W>Y, I""""''J!" ii ( •lllt•t.'n('DQ subR fti~IOn.JIJI:/.:uk da 
Mulir"Ca~ad" 

§ ~:' li:ndo os nul:-entes domrdlu.l d•"eno. rt·~er;i os casos de invalidade do matri· 
mómo a lei do pnmeiro domicilio c.:onju~al. 

§ 4~ O re!E-ime de- bens. lc!!<il ou cmwc-no.:ional. tlbc-dCI.'C ã lei do pais em que tive
rem os nubemes domicliios, c. sc ""'e fm Jr,~,·r·,u. ã. do pnmciro domicilio conjugal. 

• [)(' q,.,.-d., n•m t1. !t'llfi<'Ufiw f<'il" "" Ut:J.:h> (li o· .~r tb llno:~" dr 11dt.' Jttnhoü J94J, Ouxro 
11nt~rJw "~uru: "0 r~,,., d•• J~·nr, l<"t<lf "" ... .,,,.,..,mui, cMdt.'<"t.' Q kt do ptris rm ~ IJ~ 
OS 1/Ufx,.tn Q<Jit!l('/l/<J t'<IIIJUJ:<Jf''. 

§ 5~ O esrrangeuo casado. que se narurali:•.ar br:ISllciro. pode, medíanle expressa 
anuênda de seu cônJuge, requ_~_!_J!9J_!.i~_1!9 atQ ç!e entrega do __ d_eçz:eto de naturaliza. 
c;ão. :se apostile ao mesmo a adoção do rt1!mll~ de .omunhão parcial de bens, respeira
cos os direito5 de terceuos e daJ.a c:.ta_adoç.iso ao ._:.,mpc-tcmc- registro. 

• f J• .:-om rt.'d«<lQ dt.'urmuwd<~ pc/.Ql,l('•" (J.~I.~. d.:- 2~ tkdr~mbrodt.' 1971. 

§ 6~ O di\·órc:io realizado no csuans.c-~ro. se um ou ambos os cônjuges forem bra
sileiros. so scra rc-coohCCJ.do no Bra~rl depois de 3 (tr-ês) anos da data da sentença, s:!. 

•.-o s.e houver s1do antecc-drda de separação judidal por rgual prazo. caso em que a h.o· 
moiogação produzirá efeito lmc-dia1o. obcdc-nd;:~s as condiçOes estabelecidas para a efi· 
cicra da~ sentença .. estrangctra~ no Pais. O Supremo Tribunal Federal, na fonna de 
seu Regimento, poderoi reexamrnar. a rcqw:nmt'mo do interessado, decisões já proferi
das c-m pedidos de- homologação de scmt>n<;a:. cMrangeiras de- divórcio de brasileiros, 
a fim de que pa~sem a produzir todos os efeito.~ lc~is. 

• 'd~ f'ftm ri'danln d~urmrn<Jda f't.'ÚII~J n.o tJ.$1.<, dr 16 drtk~lxotk 1911. 

• VICk,q /.<'1 n· 6 51~. d.-16 d<"d••:.tm/N<J dr /Y"" 1l.t.'r d<> D~>'OI'.:'>O/~ti:Uzlr~M(Q ,_. 
de$ ~J<l J11 11.• 8 olfJ8. dt.' /) d.- }<'\Wf'm• d,• 1'99;< 

§ 7~ Saho oca""' de abandono. o domi<.:ilio do chefe- da famllia estendr:·se ao ou
Iro cônjuge~ aos ti lhos não r:mancrpados. e o do tutor ou curador aos incapazes sob 
sua guarda. 

• Vldc-tvr. J6 ..:- pqra:r11/o um~odo C'r>dt~ Cio'll 
• Vi& Qf't. 126, § J.•, di1 ComWwi(.:J<) /-~t.'rlll d<' 1'1118. 

§ 8~ Quando a pessoa não rh·c-r domtdlro. considerar-se-i domicifiada nO lugar 
de 'Ua r-c-Adência ou naquele c-m que- se encontre. 

• V~dt tJrts. JJ. )1 ..:- JJ do Ctid~u Cm/. ............................................................................................. 
LEI N" 3.071, DE 1"-1-1916 

Art. 9~ Ao~ 21 (\'Ul!C: e um) :mo' eomplt"to~ acaba a mcnorid:adc-, ficando tlabilita
do o mdividuo para codos o~ ato~ d;J. \'Ida c:tvtl. 

• \'J.d~ urr:s.. JV1. 11. t' u:, I 

{ 1:' ('e$<;.ar:i, para o-. menorc\. a m..:a!'laddadc: 
I- por c:ooces~ãn do pai, ou.)<: lm nlono. da mãe. e fK>r sentença do jui.z. ouvi

do o tutor, se o menor livl:'r 18 (d~·;mtn) ano<> cumpridos: 

• \'Kk ttfl. :116, f ~-·· d<l l'mnw,,\.;., J nit.''"' llt' l'llf~ 

• \<•de- urr. :11 do EMtJtww d<i ''"""'" .-d<• Adof...,.Y"ntt.'. 

.; A urn! 13. tk-19-ili}irnifiõ-ii~T;B.-tiuiiiiiiiiinh#·~-~~rmo ini~Wd. ~~ .. 
nm~ porri:,.qo,/1111 ~adfl ~{o D«rtto-Jft n.• S.O.S9. dt.' 8 d~ dtv:mbro lk 19-11. 

• Vide fld. J!, I, da ColutiN~o F~l._ 19&6. 

-§ 2~ Em 15 (quinze) dias, contadõs- tia tradição da to1Sa, ·a aÇãõ pan- haver abati
mento do preço da coisa móvel, recebida com vício redibi!ório, ou para rescindir o 
contrato e reaver o preço pago, mais perdas c danos. 

• Vide tms. 178. f S!, IV. I.JOI ~ /,}{Jj, 

• Vide OJdito Comndal, ut. 111. 
• Vide Ld n~ 8.078, tk 11 ck .-t~bro tk 1990. 111'1, 2ó (Côdito do Ca~idOTJ, 

' § 3~ Em 2 (dois) meses, contados do nascimento, se era presente o marido, a 
ação para este contesrar a legitimidade do í1lb.o de sua mulher (ans. 338 e 344). 

§ 4~ Em 3 (três) meses: 
1 -a memta ação do parágrafo anterior, se o marido se achava ausente, ou lhe 

ocultaram o nas~:~;o;_ con_~o o prazo do dia_de sua volta à~ conj~. no pri-
meiro caso, e da...,, ~ -:fo -eoD.6eO.meD.to do rato, nõ segundo; -

11- a ação do pai, tutor, ou curador para anular o casamento do íllhv, pupilo, 
ou curar:dado. contraído sem o consentimento daqueJes, nem o seu suprimento pelo 
juiz; contado o prazo do dia em que tiverem ciência do casamento (aa1S. 180, m. 183, 
XI, 209 e 213}. 

• Em 90 (1/Qwt:la) dills. ~ 11 e~~~bri1fiÇ6 d~ bilh<t-t tk lot~nll - Vide att. 11 do ~ttJ-/d 
,.~ Z04, d~ 11tkft~d-tlíJ67, 

• • ode llrt. 116, f s.•. d11 Constitui#o F~t d~ 1m. 

§ 5~ Em 6 (seis) meses: 

• V' ide uu. JOI ~ I.IJ9. 

I - açio do cônjuge coato para anular o casamento; contado o prazo do dia em 
que cessou a coaçào (arts. 183, IX, e 209); 

• O dispositrvo wpra esui modifiCJido pdo ~ro-l~t R! -l,$29, d~ JO tk julho dr I~ pdD 
(ffllll 11 ti.Çlfo do có~ coato Pftl'tl on;. •• ~ ~nto p~.-4 cn 1 (dois} an-os, contlldos 
dlldiltOdll SU4Z cd~. 0 J>t-c:rrto-i~llt.' S.J8J, d~!Jd-tflbn1dr /9-lJ, dfflttf'Oftqi/CO ~ 
to-ki "·" -t.SZ9. dr JO tk julho de: m2. nlio ~ 11pfif:a tiOS pr~ jd 11jrtizlld0$ Mquda d(rr,q, 
dnd~ qur 11 ~ tDt.hll lido proposur antrs dt.' drcorrido o dobro do pn::r.o fVQ'IIio no rrfnido 
~o-/fi. 

I I - a ação para anular o casamento do incapaz de consentir. promovida por es· 
te-, quando se torne capaz. por seus re-presentantes legais, ou pelos herdeiros; contado 
o prazo do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso. do casamento, no se· 
gundo, e, no terceiro, da morte do incapaz, quando esta ocorra durante a. incapacida· 
de (art. 212); 

III- a ação para anular o casamento da menor de 16 (dez.esseis) e do menor de 
IS (dezoito) anos; contado o prazo do dia em que o menor perfez essa idade:, se a ação 
for por eh: movida. e da data do malrímõnio. quando o for por seus rc:presentantale
gais (ans. 213 e 216) ou pelos parentes designados no an. 190; 

JV _ a ação para haver o abatimento do preço da coisa imóvel. recebida c:om vi
cio redibitório, ou para rescindir o contrato comutativo, e haver o preço pago, mais 
perdas c danos; contado o prazo da tradição da coisa; 

• V'!de•ts. 111J. i z~. 1.101 ~ 1./0S. 

v -a ação dos hospedeiros, estalajadc:iros ou fornecedores de viveres destinados 
ao consumo no próprio estabelecimento. pelo preço da hospedagem ou dos alimento~: 
fornecidos; contado o prazo do Ultimo pagamento. 

• Dlntlll Ci1Witdo por l1rfOm:W atranzcirll- O 0«nu1 n! 5:1.019, tk 10 tk mmo dr! 196J. qw 
protn#lp;u 11 Con~o tk Rorrur f7-f0.19S:1J. t:(IR~m o Mzuint~ orr. 19: "&o PoiSfOII qr« .w
jmJ a dmro tWo pro~ apio dr "lll!pll7flfio corrtt'rl o ~orou# 11 ar~ lllio lfOfif~t:t~, M 
#Uptt/i!!o d~i_ll_tH_nimPi_p trO p,.,r..o_çk~_(sc:~I~J!CQ__nlllr df; d;na rm q~ -~- oft~.la 
qur prodrairt <1 dr~11o, urd direito i1J1C!i1$_d pano~ nUo dístrib-uldll da indrlliurii<J dr qut.' o~,.. 
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tfldor tiapt:mluJ flpd$ tuem ::uio tDUJ/mmrr :satt.S/tuas tockls «t a;clts ll~ntlMfliS drmrc de rt· 
jtndo pnr:D". 

§ 6~ Em I (um) ano: 

• Vide O«nro n.~ 2.681. dt 7 dr d~mbro tk 19/2, aru. 9.~ r :u~ ~~c-1~ n.~ 797, dr 27 dr 
t1,0S:O tk 1969. •rt. 4,40; r üt ,,• S.ld-f, d<" 16 tktú:umbrodi! /'J7J;árt. J6 r pqrriVQ/0 Un1e0. 

1 - a ação do doador para revogar a doação; contado o prazo do dia em que sou· 
be: do fato, que o autoriza a revogá-la (an.s. 1.181 a L 187); 

II - a ação do segurado contra o segurador e vicc-versa. se o fato que a autori
za se verificar no país; contado o prazo do dia em. que o interessado tiver conhecimen
to do mesmo fato (art. 178, § 7'!. V); 

• VIde SUmula 101 tio STJ. 

III - a ação do filho, para desobrigar e reivindicar os imóveis de sua proprieda
de, alienados ou gravado; pelo pai fora dos casos expressamente legais; contado o pra
zo do dia em que cbegar â maioridade (arts. 386 e 388, I); 

IV- a ação dos herdeiros do filho, no caso do nUmero anterior, contando-se o 
pruo do día do falecimento, se o filho morreu menor, c bem assim a de seu represen~ 
tantc: legal, se o pai decaiu do pátrio poder, correndo o prazo da data em que: houver 
decaído (arts. 386 e 388, II e UI); 

V - • ação de nulidade da partilha: contado o prazo da data em que a sentença 
da partilha passou em julgado (art. 1.805); 

• lt~ V aturado Pdo ;nrtiz~o IU:ico do 11rt, 1.019dc Cód/zc tk Proceac a~il. 

Vf- a ação dos professon:s, mestres ou repetidores de ciéncia, literatura, ou ar
te, pelas lições que deren., pagáveis por periodos não excedentes a 1 (um) mês; conta
do o prazo do termo de cada periodo vencido; 

vn - a açio dos donos de casa de pensão, educação, ou ensino, pelas prestações 
dos seus pensionistas, alunos ou aprendizes; contad.o o prazo do vencimento de cada uma; 

Vlll -a açào dos tabdiães e outros oficiais do juizo, porteiros do auditôrio e 
esaivães, pelas custas dos atos que praticarem; conLado o prazo da data daqueles por 
que elas se deverem; 

IX- a ação dos mêdicos, cirurgiões ou farmacêuticos, por suas visitas. opera
ções ou medicamentos; contado o prazo da data do último serviço prestado; 

• OlUt, /6 do ~to-kz n~ 7.961, tk 18 d~ ~rtmbro dt 19(J, Jutvil3 disposto que- ttll(ão dt m
IH'r.mça tk hOIKNdrim rMdicas ~ltt no PfVtD dt J (ctnco) llnM, IX'rim. /01 ""orttdo fX{11 
La n~ JJd. tk U tk tJt:xmbro ~ Jf/of8, q=, tockmll. fl<ill ~taMl«= o prtr:.o rmtrrior. A du
~ doC6d1p Civil-. 11/iMI, 11 wrrrn&Otrlda pda Lri n."1.9.2J, dt .21 dt(J;~rubrotk 19.!16. 

X """: a ação dos advogados. solicitadores, curadon:s. peritos e procuradores judi· 
<:iais. para o pasamento de seus honorarios: contado o prazo do vencimento do Contra
to, da decisão final do processo ou da revogação do mandato. 

• O Estmuro diJ Advocada r a Or*m drn Advorfldos do B.rrml (Ld n." 8.Sl06, dr 4-7·1994). art. 
2$, disp& mbiT • ~ dtt ~ tk C'ObfWIÇI!dt hon~ M GdvoKOfio. 

XI - a ação do proprietário do prédio desfalcado contra o do prédio awnenta
do pela avulsão, nos tennos do art. 541; contado o prazo do dia em que ela ocorreu; 

XU - a ação dos herdeiros do filho para prova da legitimidade da filiação; conta
do o prazo da data do seu raiecimento se houver morrido ainda menor ou incapaz; 

XIII - a ação do adotado para se desligar da adoção, realizada quando ele era 
.menor ou se: achava interdito; contado o prazo do dia em que cessar a menoridade 
o0u a interdição. 

• ~ mt I (IIm} lliiO, a CDn!trr d111 dartt tm <1tlt' for publ~ 111 holrrolo,tlti4 do n::suitado 
fuwl. o dirrito tk epio contffl qu.cw:q~~oeor atos relttn~ 11 ccncur,pn palll provitr161lo ~ arrzar 
tmiP"fOSM AdmUriJt~ F«iffai !htrtc ~ II(Q' Auttll'qfli.tu ~trUis. D«orrido o prcw mrn· 
denodo~ Utaislindo .rpio ptmtkrlt~. a:t fJI'OWIS ~o ffll.tttritll ~ potkrlo Jltt' ~~ 
Mdc Ui •! 7./.U, tk 2J-li-1Sl8J). 

• lltd:lo l'ftVOt«io pelo Eswtu/4 du Crltlnçt~ ~do A.dolts«t~t~. an. 4. 110 qut atiluz B lldoçcio pkna. 

§ 7~ Em 2 (dois) anos: 

• Vide Côdiro ~tdrio /WICIOiuzl. fiN. 169 e P'Jrrlrrafo Wri.c:o. 
• Vide Códl,o tk ~ Ci~ll. fiN, 49$. 

.. Lft 11! 'l.J6S. rk 19 de rk:nnbro dt 19!6, llrU. ;117 a 319. 

• Vide SúiiWltts 149. 2$1, :JM, .U3 e .!114 do S1F. 

I- a ação do cônjuge para anular o casamento nos casos do art. 219. I. n e III: 
contado o prazo da. data da celebração do casamento; e da data da exo::ução deste Có
digo para os casamentos anteriormente celebrados; 

• A LtJ n." IJ.lk 29 dt jtrturiro dt 19J.!I. qut dispulliur stJb~ o nrmo inicial desiJt pr~~U~. foi~ 
~ pdo D«nto-k1 n." J.OJ9, rk8 dcodc-Jmbrotk /9(2. O D«:rrto-lti R! 4.$19, dt 30d~ju
fht1dt 1941. estll~ qwfZ tlÇÕOdo cr5n}ll~ (0(1./() pilffl.amrltlt o cmam-enro ~~m 
2 IIWW tlno:s contad~ da dtltfZ dtl.sua et:kb~Jo; sobiY a niiCHIPli.mç4o ~ bectffo-Wi-:wbre 
os ~}ti lllju~os. disp« o .!J«reta-4< 11! J.JtJ. dt 8 tk 11bril- /943. 

II -a ação dos credores por dívida inferior a cem mil-réis, salvo as contempla
das nos ns. VI a Vlll do parágrafo anterior; contado o prazo do vencimento respecti
vo, se estiver prelJ.X.ado, e, no caso contrário, do dia em que foi contraída; 

III - a açào dos prof~sores. mestres e repetidores de ciencia. literatura ou arte, 
cujos honorârios sejam estipulados em prestações correspondentes a periodos maiores 
de l (um) mês; contado o prazo do vencimento d.a última prestaÇão: 

IV -a ação dos engenheiros, arquitetos, a&rimensores e estereõmetras, por seus 
ionorários; contado o prazo do termo dos seus trabalhos; 

V -·a ação do segurado contra o segurador c:, \'iCl:·versa, se o fato que a autori
za se verificar fora do Brasil: comado o prazo do dia em que desse fato soube o inte· 
ressad_o (an. _ _!28_._ ~ ~? ,_ IU: 

VI - a aç.ão do cônjuge~ seus h~~deiros necessários para anular a doação -feita 
pelo cônjuge: adUltero ao seu cúmplice; contado o prazo da dissolução da .sociedade 
conjugal (art. 1.177); 

-VII -a ac;ão do n-larido óU dos sCuS herdcifos, J:)ar;i: anular aiOS da mulher, prati· 
cados sem o seu conscnlimcnto, ou sem o suprimento da juiz; contado o prv.o do dia 
em que se dissolver a SOCJedade conjugal (arts. 252 e 3!~). 

• Tuml>tm f'rrr 2 tdmsl •n~ ~ o ti•~"o dl' p/t'IU:cr o rrp<Jrlll(6o dr' Qlllllqurr llfo m/mrcm 
rrdr dispMirl•'<» da Catfiõfiâll("ÚO das Ltisdc Trt1bolho (Ct1. IJJ. 

• A CfÕC t~nultltéf111 da dtf'Uào admmutrtJlllJO qur drnrt,•:r a N:l/lhll(ão dr tribultl - llt<;k en. 
Jó9 d4 U• n." J,/71. tk·lJ tk outubre1dr 19<16 fCdd•ro 7r~buttir1C1 NiJCJ1.m1111. 

• '.'ide: llrt, 216, ~ S.4 , da CotutllUI(<itJ .f'ct:kral de: 1988. 

§ 8! Em 3 (lrês) anos: 
A ação do vendedor para resgatar o imôvc:I vendido: contado o prazo da data da 

escritura, quando se não fixou no contrato prazo menor (art. 1.141). 
§ 9? Em 4 (quatro) anos: 

• v·,c~c !.ri~~~ J.164. dt ItS de ikumbro dr 1~71. ut. -IJ. 

I - contados da dissolução da sociedade conjugal, a ação da mulher para.: 

• Vick cm. 1.26, f J!, tk COIUtlflli('ÍiO Ftdtnú dt' 1988. 

a) desobrigar ou reivindicar- os imóveis do casal. quando o marido os gravou, ou 
alienou sem outorga uxória, ou suprimento dela pelo juiz (arts. 235 e 237); 

b) anUlar aS i'f3nÇ<is-presiidas-e as doações fCiiaS PClo-m"arídO fora dOS c:a.sos le

gais (ans. 235. III e IV. e 236); 
c) reaver do marido o dote (art. 300), ou o~ outros bens seus confiados à adminis· 

traçã.o marital (arts. 233, II, 263, VIII e IX. 269, 289, I, 300 c: 311, III): 
II - a ação dos herdeiros da mulher. nos casos das letras a, b c c do número an· 

terior. quando ela faleceu, sem propor a que ali se lhe assegura; contado o prazo da 
data do falecimento (arts. 239. 295, ll, 300 e 3li, III); 

UI - a ação da mulher ou seus herdeiros para desobrigar ou reivindicar os bens 
dotais alienados ou gravados pelo marido; con[ado o prazo da dissolução da socieda
de conjugal (arts. 293 a 296); 

• Vide trrt. 2:16. f J.~. d111 Colutitui(do Ftfkral lh 1988. 

IV - a aç:io do interessado cm pleitear a exclusão do herdeiro (arts- I.S9S e 
f.5"%), ·au PrOvar a cãliSaài sua desefcfação--(ãiiS. f.741 a I .745), c bem assim a ação 
do deserdado para a impugnar; contado o prazo da abenura da sucessão; 

V - a ação de aml1ar ou rescindir os contratos, para a qual $e não tenha estabele· 
cido menor prazo; contado este:. 

a) no caso de coação. do dia em que ela cessar: 
b) nodcerro.dolo, simulação ou fraude, do dia emqueserealizaroatoouocoutrato; 
c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em quo;.· ce;~r a incap.Jddade: 
VI- a ação do filho natural para impug;}J.r ,~ reqlõihedm~mo: contado o prazo 

do dia em que atingir a maioridade ou :>e etnam·ip .. n, 

§ 10. Em 5 (cinco) anos: 

• Vi<k Ui n! !.078.4< l! dt~umbro dt 1990. art. 17. 
• Códico Trilxm:irio NaacnqJ, an. 16.~. 

• U1 n." 6.Q18, dr 19dtautubrodoeo 19!/{}. 

• Ll'• n~ 7.541, d~ 16 fk S>l't«nbro dt 1986, art. &~. 

I - As prestações de pensões alimenricias. 

• Vi<k lUI. 1.~ da ú-1 t:k Alirnm1as (]_,i n':' .!1.471f. dl' 2J-'1·196fJ). 

II - As prestações de rendas temporárias ou vitalicias. 
III - Os juros, ou quaisquer outras prestações acessórias pag3.vds anualmente • 

ou em periodos mais curtos. 
IV - Os alugueres de prédio rústico ou urbano. 
V - A ação dos serviçais, operários e jornaleiros, pelo pagamento dos seus salários. 

• Mo (JI'f, fi da COIUOI/tÚ1Ç6tJ das Uis do Titlbalhr~. "P"f!Kf'lPfo i tk 2 (dais) l;t!fO$. 

VI - As dividas passivas da União. dos Estados e dos Municípios, e bem assim 
toda e qualquer ação contra a Fazenda federal, estadual: ou municipal; devendo o pra
zo da prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação. 

Os prazos dos mimc:ros anteriores serão conlados do dia em que cada prestaÇão, 
juro, aluguer ou salário for exigivel. 

• Rqu{am tt ~o qtiiltqUrMI, ~m fli'XN dtt F.rJ111k Pliblial. o Lti 11! J.7tSI. tk 2.!1 (k junlro 
dr 19JO, o ~to 11! .20.910. dt 6tk)lllntiro dtl9JZ. o .l>«rcto-kz n! 4.S97. de 19dt!CJDS!O 
tk 1942. r 11 La 11~ 1.211, dt Jl de: mmo dr19J.#. 

• Pre:cri(dod/1 tJÇ4o P'J/Jfllllr- Vide ttrt. 21 dil Lti n! 4.11'1, dr:J'Jdt }linho d., 19/SJ. 

• ~o dt1 C'Obt(lllftl tio lmposlo dt lmportQÇIW - Vide: ~lo·ki n! J7, dt 18 dr 110-· 
bro<k 1966. 

• Odirritotk pftitttua rt'stitui(iodt tributo pt:to indro-idllm-entr- Vide trt. Jd8 da Ui 11! S./'11. 
lk 2S tk 011tubro dt 196fiK"6dico Tributdrio Nfrd()lfii/J. 

• O thrdto de 11 ~· P:lblim .constituir o ctid1t0 tnbutbul- Vide •n. 17J, r- P'"~rafo. 
da lAi 11! .!1-1'12. dr 2J dt ouwbro d< J966 (C4dico 7Hbutdn"o Nllrional!. 
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VII - A ação civil por ofensa a direitos de autor; contado o prazo da data da 
contrafação. 

• VIde til'!. lJJ da Ut n! J.9U, d~ I# dt: tkv:mbro tk J91J, .fJObn!direltosftlltHeis. 

VIII - O direito de: propor aç.ão resc:isória. 

• Vide Cddq:o d~/+o(CSO CiVil, trrt. 49J. 
• Vide s.imuhr .1/H do STF. 

IX - A ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade: contado o 
prazo da data em quc- se deu a mesma ofensa ou dano. 

• Disp& tZ UI n.• 1.060. de J tk danr:bro R J9JO, an. 12: ''A pqnr: brffdk~ pdil ixtfçic 
do ~mtnro das NJStas r-ni obt'llat/4 11 ~ dadr ~ pos$1: /d-lo • .II!Dfl prY:JU/ul do 
s=:~to propno ou da famHI/3. St t/mJm dt J (&i/KoJ 11/IOS. a «H''ttUda :sotrtMÇU/ifllll, o II$Sl#l· 

_f!o ~.eu!..!!: $llf~S/trZU rill (ltlffliMfllo, 11 ob~O f.::ard pm-Mr•"· 

Art. 180. A habilitação para casamento fax-se perante o oficial do registro civil, 
apresentando-se os seguintes documentos: 

I - o:rtidão de idade ou prova equivalente; 
II - ded.ara.çã.o do estado .• do domio.1io e da residência atuai dos eontraentes e 

de seus pais, se forem conbecidos; 

III - autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judi
cial que a supra (arts. 183, XI, 188 e 196); 

• Vide ~ZnS.. m. f <~.•, ll, em. 

IV- declaração de duas testemunhas maiores. parentes, ou estranhos, que ates-. 
tem conhecê-los e afirmem não existir impedimento, que os iniba de casar; 

• Vide an. 141. 

• Vide lUU. J-11 e J.IJ do Cdd1Kr1 ~el. 

V - <:ertidào de óbito do cõnjuge falecido, da anulação do casamento anterior 
ou do registro da sentença de divórcio. 

• /tcn V c-om r«Jar&&lkrrrmin.Mk pd4 úi ~~~ 6.JI$.lk 16 d~ d~bro dt' J9n. 

Par.igrafo único. Se algum dos contraentes houver residido a maior parte: do últi
mo ano cm outro Estado, aprc:sent.ari prova de que o deixou sem impedimento para 
casar. ou.de que ec:ssou o existente. 

• 0 prQif:!I:DO tk lwbi{)JIIpJQ ~O aca'lllt'l'ltO ~~ rrtrdfldo pdl# lltU. 6711 69 d6 Ld tr.• 6.(JIS, 
de JJ dt: fkurrrbtv tk 197J, JObfto Rqimw Plibü«Js. E ~ o au.vnm~o: t~ru. ro ~ a!JS. d4 
Ld ... 15.0/J, d.t JJ tk dc.mrbrtJ lk-1~7J. 

e 5oM IJ o:zJIIII'I'Jml'O fk /~l'fw dip/Ofrfti~ ~ ~ brt:ts;i(dros, dispôettr Q Ckc:RtD 
ll!1J.606, tk16tk}tlltt!uodci9J.I, Dccreto-lttl tr! 9.012. tk6dc ~dei~. Ld n.•J.$41, 
• J dt: jattdro de 19$1, Ld ... 7.JOJ, • 17 u jullho dt: /981J, ~ pd(J DtclfflJ ,_. 

~i!!!in~!: ~~ ~:;:: :;,:;:~~::::/:""d~ 1961, #1ft. 16 (~ lJ 

• SolN-r o ~D dor mil~" trnr~. mtJT ~ tlr dupóe tl úi n!' 15.8!0, de 9 tk dnLmlNo tk 
19/lQ, .:uu. I.U ~ ,q;r. (Esunlto dos Müillut::tJ. 

• Coou:ri/VIIçiSo F«kraa tk 19&1, lZI't. 216, I§ I! 4 -1!. 
• l.C dti1U~o 110 ~ Ol1i/, tlrl.s. 7~. 11 ~ /9, 
• Cddlto Prr=t, 11rts.. 2JS 11 U(). 

• A LC Feda.llf~ 1.1/0, &t 2J de trrl1lo M 19$0. rq;tliJ r1 trr:'OIIh«:immto dor d~tm avisdo ar
:tUMiftD ~- O on. lO di::Da ~ d«i4rou trWOJod. 11 úi n! J'19, dt: 161kjaMVtJ tk /9J7, 
~ dtnotadM OS" .ns. 4! ~ S! diJ Ui rr! J.200. tk J~ d~ abril d~ 1941. ~ tltl'fl.bim dbptm/uNn 
sol:trcOatSIIJmleri'ID,r/ifioiJo, 

• Vide lkcreto •! 66.6M. tk10 dt! ltfllio tk 1910. qllft pl'Om!l/p ~ ~ COJUmtim~o. 

............. ::::::=.11!'·-:::::~.=:·:-............................................. .. 
CAPinn.o 11 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 183. Não podem casar (arts. 207 e 209): 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo. 

natund ou civil; 
11 - os atins em linha reta, seja o vínculo legitimo ou ilegítimo; 

• Vi&: ut. 2Z7. f 6~. du ConsJilwido Fcdtral d~ IPM. 

111 - o adotante com o cônjuge: do adotado e o adotado com o cônjuge do ado
tantc (art. 376); 

lV - os irmãos, legítimos ou ilegítimos, germanos ou não, c os colaterais. legíti
mos ou ilegítimos, até o terceiro srau inclusive; 

• O amzmmto d~ ~ICYJ4 tk turrlro r~m~. lttt•íimru oM ikrftimt:=, i pmnilido nm ~dOI 
aru. J~.: J~do D«mtl4d n! J.:íi:OO, tk 19 ckobril i!k 1941, qw disp«~o Dl'l~ ~ 
pnNt<(io d.: f.rmJ1itl. 

• $Qbrr o lmldo mMico, vide Ln n~ S.Jl91, tk 12/k jwrho lk 191J. ut. 1!. 

v - o adotado com o filho superveniente ao pai ou à mãe adotiva (art. 376); 

VI -as pessoas casadas (art. 203); 

• ~ Pmat, fiiU, JJS • 2J7. 

VII -o cônjuge adúltero com o seu oo-rêu, por tal condenado; 

• Cddiro Pmlz(, Qrt, 140. 

VIII -o cônjuge sobrevivente com o condenado como dellnqüente no homicídio, 
ou tentativa de homicidio, contra o seu consorte:; 

IX- as pessoas por qualquer motivo coaaas e as incapazes de consentir, ou mamrcmr-:- ae- õlOQó -iD.equiVOCCÇti consentiiileiltõ;-- ------ -- - --- --- ---- --- -

• VIde ot 11rU. 1'18. I S!. I. 110 ~ :111 tkst~ Códlzo t, runda, o.s: !kt:rttos·lris {1$. ~.1J9, lk JO M 
ju/JID tk lHZ, ~ J.JI,J,Ik 8 M11bril dt IHJ. 

X- o raptor com a rap~ enquat~to esta não se ache fora do seu poder e on 
luprseguro; 

• Vi& tlrt. J:, I, d4 Comtlluiçdo Fll!'d~4f tk 19t!J. 

XI- os sujeitos ao pátrio poder, tute!a. ou curatela, enquanto nlo obtivereuJ. 
ou lhes não for suprido o consentimento do pai, tutor, ou curador (art. 212); 

• V'ICk fi1U. 16J a 168, 126 ~ JSS. ~o únlt:D, ~ 178. f 4!, 11. 

XII - as mulberes menores de 16 (dezesscis) anos c os homens menores de 18 (dewito); 

• V,ide tms. 21} 1;1 116, 222 l! N. pdl'dtrilfo lil'lico l! 11!. § J!, IJ/. 

• -Vide Dt.:iitO 1. • .-66:6Qj, di 2d dúiillto ifrJVM:qU~ /Wfniilttt «Jii;iinç&iãi!Õtad~J pdiD ~ 
Unidos. 

• ·v"idi:M----: J!.-J:dtz CcirSiiiiliçtio ~ ifú9M. 

XIII - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido. enquanto não fi
zer inventario dos bens do casal (art. 225) e der partilha aos hctdeiros; 

• Vide arrs. Z2S. 158. ponivafo linztO, ~ 817, III. 

XIV - a viUva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido 
anulado, atê 10 (dez) meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da socieda
de: conjugal, salvo se antes de ímdo esse prazo der à luz algum filho; 

• Vide 1mS. ZV ~ 2$8, ptlf'fi8ra{D Mico. 

XV - 'o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados 
ou sobrinhos., com a pessoa tutelada ou curatc:!ada, enquanto não cessar a tutela ou 
curatela. e não estiverem saldadas as respectivas contas, salvo permissão paterna ou 
materna manifestada em escrito autêntico ou em testamento; 

1 • VMk- M'IS. Zlf, ~ J$8, Pllnfs"«fo lirrko, 

XVI - o ju~ ou escrivão e seus descendentes. ascendentes, irmãos, cunhados 
ou sobrinhos, com órfão ou viúva, da circunscrição territorial onde: um ou outro tive 
aerdcio, salvo licença especial da autoridade: judiciária superior. 

• Cor.stllu; ~contmu OISXImDIIO, indrtritrdo cn uro n:s:mcütl o outi'O «Jntr«rfl~. «rrfta"do· 
1M o impr;;liiJlentO (/W nürJ ~ja (flStliMllfo QnfMOI' (Crt. 1J6 do OJdif(J PmtJl}, 

• O mnw tk bizamia i putrido fiOS' tC'IJHIS do tm. ZJ$ de Cddjzo Penal. 

• T~~mbim t'CTÍIJft' «Jnlrrnr-CilStlmrttlo conh«r:tufo 11 ~ ik imp«iim~mo qw lhl! ~ nM· 
lid4d~ abJofMia (Códizo Ptntll, tlrt. 2.37} 

........................................................................ ~ ••••••••••••• ~ ....... 4 

Art. UIS. Para o casamento dos menores de 21 (vinte e um) anos, sendo filhos k:
... gitimos, é mister o consentimento de ambos os pais. 

• Vide ens. /88, J.6tJ ~ J$1, Jtl, ~ 426, f. 

• Vick UI. Z27. § d!, da Corulltlli#o Fotd~af tk 1988. 

Art. Ul6. Discordando eles entre: si, prevalecerá a vontade paterna, ou, sendo o 
"casal separado, divorciado ou tiver sido o seu casamento anulado, a vontade do cônju
ge, com quem estiverem os filhos. 

" Anip) com r-rdaçrlo ~~-IIUitill ptk La n! d.SIS. tk 26 dr d~mbro tk 1977 . 
• Vide tm. 1Z6. !i $!, da CDIUtiluiçdo ~ d~ 19811. 

_ Pãr.i&rifo- úriico. SerKio; põriffil---;II(gTtirilOSOs-páis----;-bastarã--o-oonsentimento do 
que houver reconhecido o menor, ou. se este não for reconhecido, o consentimento matemo. 

• Vide- on~. 160 ~ J8J. 
• Vide- lUis. $,*, 1, 126. § S.•, ~ 127, I 6!, da ColfSllluiriio F~!rrd d~ 19/M. 

........................................................................................... 
Art. 190. Os ~~.impedimentos só poderão ser opostos: 
I - pelos parentes. em linha reta, de um dos nubenles, sejam consangüíneos ou afins; 
II - pelos colaterais, ~ segundo grau. sejam consangüín~ ou afins. 

/ Art. 209. É anulávd o casamento contraido com infração de qualquer dos ns. 
IX a XII do art. 183. 

• Vide .u. 2/J, 217, Zlll ~UI. 

Art. 212. A anulação do casamento contraído com infração do n~ XI do an. 183 
só pode ser requerida pelas pessoas que tinham o direito rle consentir e não assistiram ao ato. 

• V'IÓ(: lUtS. J'/8, f 4.", li. ~ 183. XI. 

Art. 213. A anulação do casamen1o da menor de 16 (dc:zesseis) anos ou do menor 
Ae 18 (dezoito) será requerida: 

I - pelo próprio CÔnjuge menor; . 
II - pelos seus representantes legais: 
III -pelas pessOaS designadas no art. 190, naquela mesma ordem. 

• VM!e vts. 178, f S!, III. 18J. XII, ~ 1/S . 
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An. 216. Quando requerldaPor terceiros a anulã'(;io do cas:inlenTo--(irt.-:-2r3-;ff 
e III), poderão os cónjuges ratificá-lo, em perfazendo a idade fixada no an. 183, XII, 
ante o juiz e o oficial do registro civiL A ratificação terá efeito retroativo, subsistin
do, entretanto, o regime da separação de bens. 

An. 2l7. A anulação do cas:unento não obsta à legitimidade do filho concebido 
ou havido antes ou na cons~ncia dele. 

• Vu:k cru, JJ7, JJ8, JJ9 ~JS~. 

• "'-~ Constllui('Do F~~mldi! 1988, an. 227. § 6.~ 

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

I -o que diz respezto a identidade do outro cônjuge, sua honra e boa fama. sen
do esse erro tal, que o seu conhecimento ultenor tome insuponâvel a vida em comum 
ao cônjuge enganado; 

• Vitk tu/, 178, § '!:, I. 

II -a ignorância de crime inafiançável, anterior ao casamento c definitivamente 
julgado por sentença condenatória; 

• V1dr fUf. 178. § 7:. I. 

III -a ignorância. anterior ao casamento, de defeito fisico irremediável ou de 
moléstia grave e transmissível, por contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saú· 
de do outro cõnjuge ou de sua descendência; 

• Vick an 178, f 7:, I. 

IV -o defloramento da mulher. ignorado pelo marido. 
• \',de rrrr. 178, ~ 1:. 

.- An. ::!.:!4. <.'mt,l•dida a ~paraç-ão. a mulh.cr poderâ pedir os alimentos provisio· 
nai:.. que lhe ~crã~' arbitrados, na ft:mna do art. 400. 

• •1 JUI~ 1><>d0'1't1 wtfrnilr ou <IJ<lcJfl::.ilr. nrt ~11db!C'ril dil il(i:o pt~ll(qJU/cn. tinta dto sua proposiru
'"·o <~(o>Slllmf'f!ta r,.m,.,ort~rrod<" llM d<>< rilnJUK.-1 drt morodil do l"trSl11- Vide art. 888, VI, de 
t'.,d~~<:<> d<' Pr<X'~<> Oo•rf 

• Vide: ttrr. 1:!6. : $.•, doJ CmWtfrl~Do F«/Nttl dt' 1986. 

• \'1de ('od1gotk PiV<"OlU ('mi, iltlJ .• 852,. 8.~4. 

CAP!TULO VJI 

DISPOSIÇÕES PENAIS 

An. ::25. O viUvo, ou a \'iltva. com fi[hos do cônjuge falecido, que se casar antes 
de fazer inventàrio do casal e dar parlilha aos herddros, perdcrâ o direito ao usufru

..-có dos bens dos mesmos filh.o!>. 

..................................................................................... 
Art. 231. São deveres de ambos·' as cõnjuges: 
I - fidehdade rec1proca; 
11- vida e:m comum, no domicilio conjugal (ans. 233, IV. e 234): 

• Vide an. 2ZJ 
• VIde ftrtS. J"~26 dil úrn.• 6.$1$. dt 26 dt" d<o::.tmbru tk I'J77, 

III - mútua assistência: 
IV - sustento, guarda C' educação dos filhos. 

• \'Ide arrs • .!84 t J95. 

• Sobt-r mu1ua =srirl<'ta, ~•ó~ Ccd•~:.o Pmaf, <;tf/S, 244 c }41 

• :Wtlrf" sw.rmw, zucrd11r ~tJ dtJS fi/lu;.~. l'llk C.'ud•to P<"lfCI, (rrfJ. 244, 24j r 246, t' cs drl· 
{XJft~õn do Úlill~to de C'rwnça t do Adolnctlflt' 1/Jr nv !l,I)(IV, d(' 0-7-19901. 

• Conslll~l('lie Fedtrcl d,• 1~. tl"l:f, J::6, J: $:', 127 t' ].n. 

Co\PJTLII.O 11 

DOS DIREITOS E DEVERES DO MARIDO 

Art. 233. O marido~ o chefe da sociedade conjugal. função que ex;erce com a co· 
Jaboraç-ão da mulher, no J!ltcressc l'Omum d~' ca:'-31 c do~ filhos (ans. 240, 247 e 251). 

c. "omrx·tc:-lhc: 

l -- a lt'!'ll~~·nt;h;;i,, kcal Úil lanuh:a: 

II - a :.Hhlum ... tl:l\':'W Jo, l}l.'fl" .:uzuun' ~· .,1,1, paru~·ularl'' d:t mtllhc-r I.(Ul' ao m:ui
du m~·mnh1r aclrnim .. lrar, c-m HnuJ~· dtl rc:t:im~· m:udmtuÜal :~Juwdu, nu de: pac-to an· 
tl.'!!lii~'J;Jl (;trt,. 17H, ;i ot:·. l, <', .:!7~ • .:!S9, l. c llll; 

III \I dir~'lto d~· l'l\:tr o dmm~·!lio da famiha, r c:~~!\· ada a (X}'>~ibiliúadc de rc..:or-
r~·r :t mulhct an JUt.t, no '"'"~l dt> dditwr:I.;âo que :.z prcjudi4u~·; 

I\' - prmcr a manut!."n\'::ZO d:.z faznllia, ~tmrdaJasa., dhpo~zo,:Õl'S dos ans. 275 c 2i7, 

• rr.·m 11 ... w ,,.,,"'"'' "•'l<"lftlllod.r f'<'(<J l··t , .. ( t:l. do• .!l J,· "~'""'' d·· /'Jó}. 

a \ 1.J<.' .rrr -'.'"• ~ -''. d<1 t 'wf>trl"'l"'' I •·tl,•r<tl '"' !'nfX 

Ar1. 234. A obngaçãÕ- de sUStentar -a. mulhÚ ceSsa. Parã_O_ mandO,- quando ela 
abandona- sem juS1o motivo a bãbitaçãO conjugal, e a e:sta rt"cusa voltãr. -Ne-;te caso. 
o juiz pode, segundo as circunstâncias. ordenar, em proveito do marido c do~ filhzy.,, 
0 seqüestro temporário de parte dos rendimentos panicularcs da mulher. 

! V1dc ilrt~ ]){,_ !(. 

• Vu.lc- Sumula $79 do STI-: 

• Vide crr. 226, ~ j,•, drt Con.mt<ut'ril1 f'tdtrDI dr I'Wl!J 

Art. 235. O marido não pode, sem consentimento da mulher. qualquer que seja 
o reg.im~ de bens: 

• Vi<:k crrs ZJ7 t' '2.t~. 

I- alienar, hipot~car ou gra"ar di! ónus real os bens imóveis, ou direitos reais 
sobre imóveis a!~ios (ans. 178, § 9?. I. a, 237, 276 c 293): 

-- --- •-\11d~ <Jr/l, -JJ1, /]4, /1, 1)9,}.48, /1, ~ 149c --

• O.:r:rt'tii•Ú'I n.~ Jlt. dr: 10 dr: rir.rmbro dt' 19J'f, arr, J/, § 2.": Lt'r r:r,• 6, 766, dr: 19 dr tkumbr-o 
•k '979, ar-r, !11. 1·11 (' § J:: !HC'trros·/('/S ,._~ 70. d<" 11 d(' rfel•r:mbr-o d.r 196ó. al't 17, i 1:. t 

7.~1. tU ]I(!(' JUnho dr J'#J. iln. JJ'f. § J." 

ll- pleitear, como autor ou rêu, acerca desses bc:ns e direitos; 

• Cádr~o dt' Pl'ousso Ch-i!. an 10. pararrufo ,;mC'o. I. romtnt~.Jdo ~om o ~tr-r. JJ. 

III - prestar fiança (arts. 178, § 9!'. I. b, e 263, X); 

-- -o -\')de crts. 148. 11!. :U9 .r 161. X 

!V - fazer doa.;ão. n.ào s~ndo rem.uneratória ou de pequeno valor, com os bens 
ou rendimentos comuns (an. 178, § 9?, I, b). 

• \'ode an~ 1Jó, J.tli. III., J.t'J. 

• 0 ,.-nh'!r a!(f<('O!.J ,- n pt('l.J<lnO lf!d('pt'nd<•m tk IJLJI<Ir/f.IJ U"'/'1<1- \'i<k .rr-1. /1, ptN<It,r-afo Uf!ll'O, 
úw /.rf n.~ ~~1. d(' JU dr rt~tono d<' f9J'f, qur d1~pti(' wbfl' cJ l••mhur rur,;t, 

'" .\.upr/m('ll/" JUdl<loJ/ dq i1U/Orl.:tt1<IU nlilr/t<JI cJU lnt/UfJI_oJ UMifliJ -· \'1d<.• t:rt. J/ do ('ôd;J:o dr~,,, 
'"""('n·tl. 

• l"'·a/ulold.rdn flrll<'<'<l'tJ (><Jr faltil du uumt"foJ murl/oJI<JU U~<mu- V1d<: uN. 11. P<lf"'f.fC/<IIUl/('0, 

do C'mfl/f.U dr Pt<X'(''""' Clo·r! 

'" ·'"'-' f'J"<I<'<'S."'I <I<" dO<Jf'J"Uprt<IdJV ~ UloJ1<l<' d<> ,,_.,dtJ dt.'f"'n.v.l<J <I<J nruilr<'l' - \'od~ IÀ,Tt/U·fco. 
n,' J.JC.J. dt' :li d.r JUtrlra d<' 1114/, Qrt. iii. 

• A tmrssão r o r11do:s:st1 da ciduJ.c htpottcor/il diSP<'fiS/InT" O«ldl"ftti/XOfiG- VI&~ Z.'" do t1fl. 
f;d., OtW<"/fJ /,., n• 7a, d('Jf d.: rrtw.rmhmdC' 1~. 

• \;kk· úi ,--:::. X,j.,,i;, dr III-ii- ®rUbrO di- 19'11, '"' ;;~ 

• \",.,k urt ]Jó. ~ ~-"· r.c ('fJ11:smur;-4u F~r-al d .. • 1':1.'>$. 

An. 236. Valerão. rurem. o~ d•Jt~:. ou doaç~ nupdm~ feita.' 2:. filha~~· .t~ d<l.t· 
ÇÔl'S feitas aos filhCl!> por ~}c:a.~i:lo dt• ~t· ~·asarem, ou estabeleo.:'Crt."'I1 econonua ~\'par:.~da 
(art. 313) 

• \'odr aN 17X. ~ o•. 1. to."' li 
• \'oJr am .\ •, I, c· J}O. ~ .~.". d.z { 'off.<OWifâ<> Frd~rtll d<" J\18!f 

Art. 237. Cabe ao juiz suprir a outorga da mulher, quando ~1a a dcnc-gu~ sem 
.motivo justo, ou lh.e s~ja impossível da-la (arts. 235, 238 e 239} . 

• Vido:- an. l'fR. f 9", /,:a.. r//. 

Art. 238. O suprimento judicial da outorga autoriza o ato do marido. mas não 
obriga os bens próprios da mulher tans. 247, parágrafo Unico, 269, 274 e 275). 

Ati. 239. AnulaçãtJ do~ atos do marido pratic:1dos sem outorga da mulher, ou 
-sem--suprim~mo-dt) jui1. ~ó rodcrá ser demandada por ela, ou seus h.erddw~ (art. 178, 

§ 9:'. I, a, e 11). 

• Vod..: oJfl.\. 14/1, ~4~. 2.'0 <" }~j 

• \'oo,k oJii ·2-::~. ~.~.·.;,L. ('Uif-;ufu,l·u., f'td~ill d~ 1':1~/f. 

C A!'ITI.'t.O III 

DOS DIREITOS E DEVERES DA MULHER 

'An. 240. A mulher. com o casamento, assume a condição de companheira, con
sorte e colaboradora do marido nos en .. :argos de farru1ia, cumprindo-lhe velar pela dire
ção material~ moral dl~ta. 

Paràgrafo único. A mulher poderá acrescCT aos seus os apelidos do marido. 

• \'1& Sumu!u 51 tio Tf-'R 
• \'<dc<Jr/~. j,•. I.,. ].'0. ~ ~··. doJ C'ut~sruul{'<it• F~a!d.- !~ 

Art. 241. Se o r~ime & bai"!> ·n.â<J for o da comunhão universal. o nt<l.rido ti!(O
brarâ da mulher 3.\ d<.'~pt.'Sa!>, que <."om a dcfl"Sa dos bcns e direito~ particulares de-sta 
h.ou.,·er feito . 
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Art. 2~2. A mulher não pode. sem autorização do marido (an. 2SI): IV - Reivindicar os bens comuns. móveis ou imóveis, doados ou transferidos pe
lo marido à concubina (art. 1.177). 

-•'i::6dít0 Civ71, iiiT. --m., I 1:. VJ. 

1 - pratkar os atos que este não poderia sem consentimento da mulher (an. 235); 
/ II- alienar ou gravar de õnus real os imóveis de seu domínio panicular, qual
quer que ~la o regime dos i:J~ -"ª-rts. 263, H. Hl e VIII, 269, '275 e 310}; 

____ eatágrafo único. Este direito prevalece, esteja ou não a mulher em companhia 
do ma.ri<io. c ainda_que .a doação se diSSimul.:: em venda ou ournlcontrato. I U ~ ahenar os s~us direitus reais sobre imõveis de outrem; 

IV- contrair obrigações que po~ imponar em alheação de bens do casal. 

• At!I~:"O (;0"1 r.-da(~o d('tt:rmmada Dtltr ~~ n.• 4.1.21, dt: 27dt: a:Oltodt: 1961. 

• 'o1d('" arl. 1)ó. § 5!, da C<JnstiiUI<itO F~rDJ d(' 1988. 

• .. 1 ""''l:rr •-u:.a<Ju ""w P<XI<', s.:m auu.m.:u,·.w m<UJial, l1ssu•mr utmx~<'<it'• <'<JIIIIJ<"'·'- v, .. k .. u. 
.:.!,J.t lJ<'<rt•ttJ n• .' (}.1-1, <.'. !I dt• a..:1't11lo•" <1<· /y(}.'l, q"'" dr>t"O.• ><JI>r<' {,•u"' d.- dmoh;,, 

• f>.,·~umr·.~r;o aurorr~da a trDI>tJ/}•ar - V!dc art. 446 da Consolidarão dM Ú'<:> da Tralwlht.J, 

• p.,ti,• lm~:ar na Ju~ll(" dt.J {r.rtwlha. se-m QJSlSti-n(W da ,.,,mdo- \'•~c ~~'"· 791 dt1 Carrtoltdt~-
(•W Jas U·1~ da 7rdb4/ha, 

• <:;nlm· o ~:t;trnC'Ia do tomtrc•u. vld.: art. 1.~. 11', do Ccidita C4Jml.'mat, 
• 5.?1ul.' a ~JI~t'I.'•C'Ia d~ ~.\·a cr~m:naf. vt<lc Codtr.a d~ ~o Penal, arr, JJ 

• \'1111:' an 1.299. q.,~ eua lmp/<C>flltntnfe rci'Ot~ada. 

• V11:lc: r.aras aa flf'l, lJS. 
• l.r1 ,.~ li.US, dt 18 de oo.:ubto tk 1991, ttff. J:", 

An. 243. A autorização do marido pode ser geral ou especial, mas deve constar 
_..oic ~nstrumento pUblic.o ou pamcular previamente autenticado. 

• \'u;lc aru, 147 t ;32. ptliTlt!'tt/O umro. 

• Vtde (Uf, 126. lj S~. t:U; Constllll/(Qa f~erol rh-!988. 

An. 244. Esta autorização ~ revogâ:vel a todo o tempo, respeitados os direitos 
.-de terceiros ~ os efeitos necessanos dos atos iníciados. 

Art. 245. A autorização marital pod~ suprir-se judicialmente: 

"'''I~IU'f, 141, p<sra(I'Q}OUII/(0, 

I - nos casos do an. 242. 1 a V; 
11 - nos casos do art. 242. VII e Vlll, se o marido não ministrar os meios de sub

~istêncta a mulher e aos filhas. 

• l'r~Jitd<ellda a ~,fn-im:ld r:os lllnJO.:I' V, VII t Vlll do art. :U2, douta a SUll' nawr l'ftlaç4o prla 
L...1 n,• 4./21. d~ 21 :k -llt<Zto dt 1962. 

Parágrafo Unico. O sup.ri.mento judicial da autorização valida os a tos da mulher. 
tna5 não obrtga os bem próprios d~;~ marido. 

• VIde: C'óC<go dt Prt"-CS!O Civt!, am. lO~ 11. 

• 'v,d(: arr. 226. §~.·.da CommuJ(Iio Fc<kral d~ 1988. 

~ Art. 246. A mulhe:r que exercer profissão lucrativa, distinta da do marido. lerá 
diretto de praticar todos os atos ina-entes ao seu exercício e à sua defesa. O produto 
do seu trabalho assim auferido e os bens com ele adquiridos constituem. salvo esti~ula
..;fr.o di\·ersa em pacto amenUJXJal. bens reservados, dos quais poderá dispor livre<nen
·~ com ob~rvãncta. porem, do preecituado na parte final do art. 240 e nos ns. 11 e tll 
d,, an. 2_.~. 

Para~rafo unico. Não responde, o produto do trabalho da mulher, nem os bens 
J. que se n:tert• este artigo, ~las dwidas do marido, exceto as comraidas em beneficio 
da fam1lia. 

• !'.Jru~:.ru/o c'<lm r.-c.:,·{Jo atittnuruu14 pt/1.1 l..nn.~ 4.12!, di! 17 dt!'af0$10 de 1962. 

• , ,,,. . • m• .•v, /, , .·::o. ; j_. ele! CouSlt/lll('ÚO F«itral de- 19R_tl. 

• \ ,,n- "'h, ~.r.~. ~, <" lt.>.<, X i!. 
• o "''·~·' <1<' PrtXó'~\Q C'tu:, Qtff, JO,JXUD!/10}/J Unlt'O, III. 669, § 2", t 1.~6, § J:', 

-\n. 247. Presume-se a mulher autorizada pelo marido: 

I - para a cOmpra, ainda a credito, das coisas necessárias a economia domêstica; 
! I - para obter. par emPt"esnmo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa ex.igír; 

ii! - para comra1r as obrigações concernentes à indUstria, ou profissão que e:x:er-
.:cr com autortza~ão do mando, ou suprimento do jUíz. 

• \'!.,!.,· <Ul$, 24J, 14$ C 1.f6. 

• A U111~ 4, I:! I mio mau Ul:t'llll aulort:artW ou ntprimertta. 

Par.:i,!!rafo único. Considerar·se·i sempre: autorizada pelo marido a mulher que: 
ocup3,r cargo público. ou, por mais de 6 (seis) meses, se entregar a proriSsão exetcidà 
fora do lar conjugal. 

'" Vidcort, 120. § 5.0 , dt:: Con.rlitwçãa Fnl~ld~ 1988. 

Art. 248. A mulher casada pode livremente; 
I - E:<ercer o direito que lhe competir sobre as pessoas e os bens dos filhos do 

leito anterior (art. 393). 
H - Desobrigar ou reivindicar os imóveis do ca.'>3l que o marido tenhi gravado 

OLI alienado sem sua outorga ou suprimento do juiz (art. 235. 1). 

• Códrr.o Civil. arr. 17$, ~ 9.", (, a. t /{, 

lU - Anular as fianças ou doações feitas pelo marido com infraçào do disposto 
nos ns. lll e IV do an. 235. 

V- Dispor dos bens adquiridos na confOnnidade do--númerO- anterior e de quais
quer outros que possua, livres di adnUriiStraçãó do marido, não sendo imóveis. 

• Cddit<' Civil. fU'f. 266, JX!tdrrafc litllCO. 

VI - Promover QS meios assecuratórios e as açôes que. em 1'32'.ào do dote ou de 
ouuos bens seus sujeitos à administração do marido. contra este lhe competirem. 

Vll - Praticar quaisquer outros atas nã:o vedados J)Or lei. 

• -Irrm YJ[ t:am_r.rt!Dç{zo dertf7'1frrurdD INÚI úi n!4.121, de 21 d"'i"'attlllo" d~ If/62. 

• VKlr:ar:. na.~ 9:".1, e. 

VIII - Propor a separação judicial e o divórcio. 

• Item VIII ~nfildo pela Ui n." 6.SIS, <k 2ó <k d.c=:embro d~ 1977. 
• Vide: tl,rt. 226. f J.•, da Cor.stituiçllo F~d~rof tk 19!8. 

/ Art. 249. As açõcs fundadas nos ns. II. III. IV e VI do artigo antecedente (:Ompc. 
"tem -ã-mulher e aos seus herdeiros. 

• Vide an. 226. ~ 5.•. da Comuruiçdo F«icnzl d~ 1988. 
• Vide tzd. 118. §§ 7:', VI, 9!, t 11 ~ III. 

Art. 250_. Salvq o caso do n? lV do art. 248, fica ao terceiro. prejudicado com a 
sentença favorável à mulher. o direito regressivo contra. o marido ou seus herdeiros . 

• Vide liif.-2M;Ts.•.-'àQ Cc'iUiiiiif/fáiiF«!~trl iJc 1988. 
--. -Côditc-tk Pracn:so CiJiil, tll1, 70, 111. 

Arl. 251. À mulher compete a dir-c:ção e: administração do casal, quando o marido: 

I - estiver em lugar remoto, ou não sabido: 

• Vide ert. 466. 

q - estiver em cárcere por mais de 2 (dois) anos; 

lll - for judicialmente d«larado interdito. 

Parágrafo único. Nestes casos, cabe â mulher: 

I - administrar os bens comuns; 

II -dispor dos particulares c alitnar os móveis comuns e os do marido: 

rrr - admin!strar os do marido; 

IV - alienar os imóveis comuns e os do marido mediante aUtorização especiat do juiz. 

• Vid.e art. 226. §S.". o. Coi!Siltlll(Qo F«i"al de 1985 

Art. 252. A falta não_ $Uptjda pef6" jtiíi; âe àillOffia:Çãô tlõ marido. quando neces
sâri~ (~-. 242), invatídarâ- o aiO -aa mulher; POderidO est2 ·nulidãâC ser alegada pclo 
.o_u_:qo cQnjugc, até ~ (dois) anos depois de terminada a sociedade conjucal. 

• Vide: ans. 178. § 1.•. VIl. t: 2JJ. 

Parágrafo único. A ratificação do marido, provada por instrumento público ou 
panicular autenucado, revalida o ato. 

• Vide an. 226, I J.•. da Const:~c F«i~ de Jgs!J. 

Art. 253. Os atas da mulher aUtorizados pelo marido obrigam todos os bens do 
--C3$al. se o regime matrimonial for o da comunhão, e somente os parôeulare$ dela. se 

outro for o regime e o marido não assumir conjuntamente a. responsabWda<k do ato. 

• VIde an. 17S. 

• Vide: tm. 226, § S:. da Constuu~ F-ct!~ral d~t 1984. 

Art. 254. Qualquer que seja o regime do casamento, os bens de ambos os côltju
ge:s ficam obrigados igualmente pelos atas que a mulher praticar na conformidade do 
an. 247. 

- •- Vide an. :?26. §J:. da Con_Sli{u)f"o Ftdutrl d~ /9/M. 

Art. 255. A anulação dos atas de um cônjuge, por fãlia da óiJ.tOrgã índispensãvel 
AO outro, importa ficar o Pnmei.i-o~Ôhrig3dó pi:l3:im.pO"itâriCíá-da Vãnfagem que do ato 
-~u~~~- lhe ~j-~ .~d~n_da. a de, ao consone ou ao casal. 

Parágrafo único. Quando o c:Ónjuge reSponsáVe:f:peiO ãto ã!tiifado não tiVer bens 
_l?aciici!t3!C:S.i. 9.~-~~t~; c; ~o-aõs· t~ceiros -~de boa-íC se comporá pelos bens co

muns, na razão do proveito que lucrar o Câ:Sãt"--· ·-- ~----
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TITULO lll 

DO REGIME DOS BENS ENTRE OS CÔNJUGES 

CAP1TtJLO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

"'Art. ?56. É licito aos nubentes, ames de celebrado o casamento, estipular, quan· 
.:o aos seus bens, o que lhes aprouver (arts. 261, 273, 277. 283, 287 e 312). 

• V1d~ arts. 19$, VI/, 2JO, J22 ~ 113. 

Parágraio único. Serão nulas tais convenções: 
I - não se fazendo por escritura pUblica; 

• Vide arr. IJ.I,/, J'JS. VII. JP6, 2Jl. li, ~2'14. 
• U1 '1."'6.()/S,d~J/ detial!mbrod~ I'J7J,IJrts. 167, l,lf:" 12, II, n!l, e 1711, 1'. 

II -não se lhes seg_u!ndo o_ casamento. 

__ Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens en-
tre os cõnjuge;, o regime de comunhão parcial. - --

• Arr<~o t:tlm rtdól(do d~wmmadiJ ;x/4 !,e: n! 6.SiS, de 16 de tkumbro tH 1977. 

, Parágrafo Unico. E, potim. obrigatório o da separação de bens do casamento: 

• VoeS~: (lrt, Jll. 
• Vicl<: SUnwla !J77 do S7f". 

I -Das pessoas que o celebrarem c;om infração do estatuído no art. 183, XI a 
XVI {art. 216); 

II - do maior de 60 (sessenta) e da maior de 50 (cinqücpta) anos; 

• Vu~.: Qrf. 45 da. ~~ 11.~ 6.SIS, d~ 26 dt: d~mbro tk 1~77. 
• Vide crr. S.'", I. da QlrutuinÇ{io Ft:dt:rGI dt 1983. 

III -do órfão <ie pai e mãe. ou do menor, nos termos dos ans. 394 e 395, embo
ra case, nos termos do an. 183, Xl, com o consentimento do tutor; 

• Vi~e art. 484. 

IV -de todos os que dependerem, para casar. de autorização judicial (ans. 183, 
XI, 38.:1., lll, 426, l, ~ 4S3). 

Art. 260. O marido, que estiver na posse de bens particulares da mulher, será pa
ra com da e seus herde1ros responsâvel: 

1- co~ousufrutuano.seorendimentoforcomum(~.262. 265.271, V,e289, li); 

• V1Qcarn. 'Jl?a 7$$. 

n _ como procurador. se tJver mandato, expresso ou ta dto, para os administrar 
tart. 3ll); - --

• Videcrts./.JOOrl J.Jot. 

m -como depositaria, se não for usufrutuário, nem administrador (arts. 269, 
11. 2í6 e 310). 

• Vide r~ru. 1.26S a 1.2lf7, 

• Vide ttrt. 22~ • .f}!,,d~r,.,C9nslif~ir®Fe-ckrol d~/981. 

........................................................................................................... 
CAPITULO II 

DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL 

Art. 262. O regime da comunhão universal importa a comunicação de tod.os os 
bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dividas passivas, com as e:c.ceções dos arti
gos seguintes. 

• Vide Grt. 2J8. 

An. 263. São excluídos da comunhão: 
I - as :pensões, meios-soldos, montepios, tenças. c: outras rendas semelhantes: 
II - os bens doados ou legados com a cláusula de: incomunicabilidade e os sub

rogad.os em o:eu lu~ar; 
lll - gravaaos de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, 

antes de re<:. _ condição suspensiva; 
IV - o dote prometido ou constituído a filhos de outro leito; 
V - o dote ?romeúdo ou constituído expressamente por um só dos cônjuges a 

":lhe com"Jm: 
\'I - "-.' obrigações nrowomemes de atos ilícitos (arts. 1518 e 1532); 
VIl- ~~ ciivldas ~:enores ao :asamento, salvo se provierem de despesas com 

"i..!S aor.::sw~. ou ~~venerem -::":"": nrcweito comum: 

VlU -as doações antenupdais feitas por um dos cônjuges ao outro com a clâusu
la de incomunicabilidade (art. 312); 

IX -as roupas de uso pessoal, as jóias esponsa!icias dadas antes do casamento 
peta esposo, os livros e instrumentos de profissão e os retratos da família; 

X -a fiança prestada pdo marido sem outorga da mulher (arts. 178, § 9?. 1, b. 
·" e 235, lll); 

• V1<k an 226, § '·'"• da CoiiSiliJJifÕO F~t:rrJI dt H//j(j, 

XI -os bens da herança necessâria a que se impuser a dãusula de incomunicabi
- !idade (ã.rt. 1. 723); 

• Vtdo: SJJmu!c 49 do STF. 

XII - os bens reservados (arf:-m; parágtafõ UiiiCO); 
Xlll -os frutos civis do trabalho ou Indústria de cada cônjuge ou de ambos. 

• flt:/71 XIII r:om /'l:dQf'tio dnt:rmlruzd(l pt:la ~' n:' 4. 121. dt: 21 r/i-G"itmO dt: /962. 

• Vi~ ~ rr:' .S. 98S, dt: /4 fk dat:mOro dt: JP73. 

-An-:-265. A inCOinuiiici:OiliaãdeOõS bens enumerados no art. 263 não se lhes es
tende: aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. 

Art. 266. Na constância da sociedade ~;onjugal, a propriedade e posse dos bens C 
comum. 

Parágrafo ünico. A mulher, porem. só Os administrará por-autorização do mari4 

do, ou nos casos do art. 248, V, e art. 251. 

• Vid:ecrt . .2JJ,// . 
.. • Vid:e G'.!,. :126, § ,_.: d.:: CDif..~ll~Íf_ãD Ft:dtrol dt: l~. 

CAPITuLO lii 
-00 i<:EGiME DÃ-CdMUNHÃO PARCIAL 

Art. 269. No regime de comunhão limitada ou parcial, e~ecluem-sc da comunhão: 
I- os bens que cada cõnjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na cons

tância do matrimónio por doação ou por sucessão~ 
,. 11 - os· ãdC{illfiaóS com valor~ exdll$ivamente pettencentes a um dos cônjuges, 
em sub-rogação dos benS pàttiCtilares: 

III ~ os rendimentos de bens de: filhos anteriores ao matrimônio a que tenha di· 
reito qualquer dos cõnjuges em consc:qiiência do pátrio poder; 

-IV - õS demãis bens que se considenrn também excluidos da comunhão universal 

Art. 271. Entram na comunhão: 
1 - os bens adqui~dos na constância do casamento por titulo oneroso, ainda que 

só em nome õetiiifliõS"cônjO&es; 

• Vl&::art. 269,1/. 

11 -os adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou des
pesa amerior; 

lll - os adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônju
ges (art. 269, I); 

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cõnjuge. percebidos 

na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão dos adquiridos; 
VI -os fr:utos civis_Qo traba~ ou indústria de ~da cÇ:J!iuge, ou dumbos, 

Art. 274. A admir.istração dos bens do casal compete ao marido, e as dividas por 
este contraidas obrigam, não só os bens comuns, senão ainda, em falta destes, os par-

• ticulares de um e outro cônjuge. na razão do proveito que cada qual houver lucrado. 

• Vick- arr. 226. t $!~da CQIIStiruição Ft:dmd dt: 1988. 

---Art. 275. É aplicável a disposição do anig:o antecedente às dívidas contraldas pela 
mulher, nos casos em que os seus atos são autori:l:a.dos pc:lo marido. se presumem se
lo. ou escusam autOrização (aru; 242 a 244, 247.248 e 233, V). 

• Em rv:.áo da: now ndG~ dflda 110at1. 233 pdGl.t:i n! .t./21. tkl7tka,osto d~ 1962, e rr.fo
d,gjg <k~ $tr frita qo il!.;íso W e Mo «' v. 

• Vir;le arr. 124. i J!, d.J Co/IJ1ihlifdo Ft:d~:ra! tk 1*18. 

CAPfTULO IV 

DO REGIME DA SEPARAÇÃO 

-An. 276. Quando os contraentes casarem. estipulando separãÇ:aO âi:: benS. Perma
necerão os de cada cõnjugc: sob a administração exclusiva dele, que os poderá livremen
te alienar, se forem móveis (arts. 235, I, 242.11. e: 310). 

• Vide ans. 259 • .260 ~: 1.611. 
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·\rr. ::!'" ·\mulher c ohriJ;;~.da a '=On"tritliili' p:li:l il.~-J~:,rh.:'a~do ~-;J.~al C<llll<l" r<:n· 
•J:n~;:mo, 1k •t'tl' hl'lt,, n;t pr<lr:on;õ.o d<' ,cu \'aJor, rd:.t11\:.tlll~'lll<..' ao d<:..l'- J<J manuu, 
·1Í1n l'~tlr\tiJ..;á,, ~·rn ..:,muan~\ no c.l!ltr.no .Jilh'nur•..:toti (;\I h, 2'"'..: :;11::!). 

C,\E'Illlltl \ 

J)<) RHill\11~ ()0 !'AI 

S<·rJo I 
Da Con~tltUi\,:':i11 do {)me 

;\rt. 278. E da e5Sén..:ta do regime do[ai dcscrevt.•rem-sc C' c:. um arem-se cada um 
J~· Pl.'r '>L na o.:~cmura amcnupaal (art. 256), o~ b,·n~. que l'On~tuucm o dutc, com ex· 
P'~":isa O.cclara..;.:1o de que a este r~une_[!_C.tlfJl_~_UJC_!lQ:.. 

.-\rt. 279. O dote pode ser consmutdt, pda propm. nul>cmc, por qualquer dos 
.:-nt"> a~o.:t..•ndcntcs, ou pt~r outrem. 

P:t•.l!!t::t!,, umco. Na celebração do contrato mtcrvtrão sempre, em p•.:.soa. ou 
:-- ,r [HOVL .1do1~. 11.1aos os mtcressados. 

Art. 2.~0. O d_,te pode compreender, no todo, ou ~-m parte. os bens presentes e 
t'ururos da n.ulhcr. 

Paraf!ralo un co. Os bens futuros. porem. só se cor\Sldcram compre.:ndidos no 
d<.Jte, qu.:J.ndc:, adquindos por tltulo gratUitO, ass1m tor dcdarado em_ d:lulo:Jla cxpres-

An. ZSI. Não c licito aos casados aumentar o dote. 

Art. 2S:. O d•Jte constituído por estranhus durante o m:urimônio não altera, quan· 
to aos outros ben~. o re,gimc preestabelecido. 

An. 2.83. E licito estipular na escritUt3. antenupcial a rc\'crsão do dote ao dotactQr, 
d;ssolvida a soctedade conJugal. 

Art. 284. Se o dote for prometido pelos pais conjuntamente, sem declaração da 
parte com que um e outro contribuem •. e_n,t.;n.de-.se g_ue _c~qa_ !:1.11!: ~~o_b~ou por metade. 

An. 285. Quando o dote for consütuido por qualquer outra pc~soa,_ esta _so res
ponderà pela evicção se houver proced1do de ma-fe, ou se a respÕ-nSãbilidaáe tiver sf.. 
do estipulada. 

Art. 286. Os frutos do dote são devidos desde a celebraç-ão do casamento, se não 
se empulou prazo. - - -

Art. 2Si, E permüido esLipular no contrato dota!: 
l -que a mulher receba, diretamente, para suas dc:spc:sas parucula_res. uma detc:r-

mmada pane: dos rend1mentos d.os ben_s._dot_a!_s_; - --

li - que. a par dos bens dotais. haja outros, subme:udos a regim_c:s diversos. 

-\rt. 283. Aplica-se, no regime dataL aos adquiridos o disposto neste Titulo. Ca
'))iluio 111 [·ms. 269 a 275). 

Seção lJ 
Dos Direttos e Obrigações do Mando em Relação 

aos Bens Dotais 

Pa.r;ig:rafn Unko. Sos nês últimos casos. o preço será aplicado em outros bens, 
nu:- quar~ li~ara sub-rogado. 

-.. Vt.SC l'lü•f<'r~ r,•, ''' <'J -7;-, a .. li tk ~>i!<HM d(' 1944, qu(' a,~x- .sobr.f' a sub-rogo('áo d(' uno•·~~~ 
praHitf<Hfl;. ,,<111,.1"'<11'('1< 

,· An. 2'1..$. fi~·ara ~ut<sidia.riamcmc: responsa,..d o ;ut1. que conceder a alienação fo
iã du~ ..:aso~~ :.en1 ar, 1~1rmal!dadcs do arttgo ame~edcme, ou não providenciar na sub
:o~· .. it,;'Lo d,l flloc:~·o l'tn ..:~.ntorm•dade cum 11 parat!rafo Una::o do mesmo artigo. 

1\1!, 2':)5 .. ·\ nuhuudc da ahcna,·ão r~xle s~r prí'lmm·u.:la: 

.. \ ... h ~,. ••. : ~ /fi __ / 
I -~ rda mulher: 
I 1 - rei os seus hcrdc:iros. 
l';.~r,if!rat,l unko. A ret\ indi~·açâc dos mo .... c:i-., rori:m, só ser.á. permitida. se o ma

!_1~~~-~~~-p .. ~r bens ..:um que re~r_ç_nd_a p_do seu valor. ou se a atk·naç:ão pelo marido e 
~~_u_Qs_~quente:..!!:ntr_e __ ler~eHQS_li.Y.er.em sido fcua.-. cor tHuiQ_ _ _g@~Ujt_o .• ~o-~_sl!=__!!lá:~ _ 

Ali. Z~<i. O mar1du ft..:a obngud,, ptH pt·rda~ e danos '"ls tcr..:c:iro:-. prejudu:ados 
,·nm a nu!idad~·. se no ~outrato d~· :Uil-n::1.1;ão l.~rts. 2.93 c 294) não se dcdarar a. nature
/:1 dotai dos Jmo-...eis. 

Art. 297. S~,· o marido não m·cr lmO,..CI~. que se possam hipotecar cm garant1a 
J•l dote, poder-se-i no com rato antenupcial estipular fiança. ou outra caução. 

• v ... kD'' 827./ 

.- An. 298. O direito aos imóveis dotais não prescroeve durante o matrimõmo. Mas 
"prescrc\'e, sob a responsabiliúade do marido, o direito aos móveis dotais. 

An, 299. Quanto às di:ddas passivas, observar-se-à o seguinte: 
_..... -SI?- As do mai'idO: con[raídas anles ou Oepois do casamento. não serão pagas se

não pdr-S'eus bens particulares. 
- --§-2:'- As-da mUlher, anteriores ao casamento, serão pagas pelos seus bens ex.trado

tais, ou, em falta destes, peío~ frutos dos bens dotais, pelos móveis dotais e, em Ultí
mo_c3SQ.. pele)!; imóveis dotais. As contrairias dc:pois do casamento só poderão ser pa
gas pelos bens extradotais. 

' • Vi(le rrrr. 29J, III. 

-{-:3!'-~A:s-contraidas pelo marido e pela mulher conjuntamente poderão ser pagas. 
o_u pelos bens comuns, ou pelos particulares do marido, ou pelos extradotais. 

-seçao 111 
_Da Restituição do Dot~ 

_.., ---.A!:L_300 O dote deve ser rcst1tuido pc:lo mando-ãmulher. ou aos seus herdeiros. 
denno no mes oue se_ seguir à dissolução da sodêaãaeconJugal; ·se iíao o puderst:r 
imediatamente (an. ffS, § 9?,1, C, C liJ. ------·------~- --~--

ft,n. 3Q_l,_ _Q_p_reç~_do~ bens fungíveis, ou não fungiveis, quando legalmente aliena
dos, so pode ser pedtdo 6 (seisfilleses"depois da Oís-solução-da sõcteâaâé conjugal. 

Art. 302. Se os móveis dotais se tiverem consumido por uso ordinário, o marido 
,..serâ obrigado a restituir somente os que restarem. e no estado em que se acharem ao 

tempo da dissolução da sociedade conjugaL 

Art. 303. A mulher pode, em todo o caso, reter os objetos de seu U$0, em confor
"'mídade com a disposição do an. 263, IX, dedu.cindo-se o seu valor do que o marido 
houver de restitUir. 

Art. 304. Se o dote compreender capitais ou rendas. que tenham sofrido diminui-
A.rt. 289. Na vigência da sociedade conjugal, é direito d9 marido: ção ou depreciação eventual. sem cuipa do marido. este desonerar-se-á da obrigação 

An. 290. Salvo cláusula expressa em contrário, presumir-se-a transferido ao mari- ae -resti~Hos. c:n':eganâõ os-res~õs lítul_os.. . 
d<:l 0 domJOio dos bens, sobre que recair 0 dote, se forem móveis, ~ não transferidos , Parag_rafo U?lc~. Quando. porem •. c~nSt1t~1do cm usuf~uto. o mando ou seus .her-

. . . - -- --• -- -de1ros scrao obngaaos somente a resl!tmr o mula respectavo e os frutos percebados 
se Jorem lmovets. após a dissolw;:à.o da sociedade con;ur.al. 

Art. 29i. O imóvel adquirido com a importância do dote, quando es_le consistir An. 305. Presume-se recebido 0 dote: 
·cm dinheiro, será considerado dota.!. - r - se o casam::nto se tiver prolongado por S (cinco) anos depois do prazo estabe-

Art. 292. Quando o dote importar alheação, o marido considerar-se-a propric:tà- Iccido para sua entrega; 
rio,.:: poderi dispor dos bens dotais. correndo por conta sua os riscos e vantagens que r r_ se: O devedor for a mllclher_. 

lhes sobrevierem. .Earâgrafo ünico. Fica, porem, salvo ao marido o direito de provar que o nào re-
Art. 293. Os imóveis d'!ltais nao p:Jdem, sob pena de nulidade, ser onerados, nem ccbeu. a~r de o ter exigido. 

ailenados.salvoemhastapUblica,eporauloriz.açãodojuizcompc:tentc,noscasosscgumtes: _____ ----,\:n; J06. Oa.da a diS:).)]uç-ão da sociedade conjugal. os frutos dotais. que corres-
I -se de acordo o marido e a mulher quiserem dotar ~uas filhas comun~; - . ~miam ao ano corrc:mc. serão divididos emre 05 dois cõnjuges, ou enm:: um e os her-
ll - em caso de extrema nCt";essidade, v>r faltarem outros recursos para subsistên- deiros do outro, proporcionalmente à duração do casamento, no decurso do mesmo ano . 

..::a da f:unília; - Os anos do casamento comam-:)e <la <lata ae sua ceJebraçao. 
III -no caso da primeira pane do§ 2!' do art. 299; Parágrafo único. Tratando-se de: colhettas obtidas cm pCriodos superiores. ou infe-
IV - para reparos indispens:iveis à conservação de outro imôvel ou imóveis dotais; riorc:s a 1 (um) ano, a di\tisão se efetuarã proporcionalmente ao tempo de duração da 

\' - quando se acharem indivisas com terceiros. e a divisão for impossível, ou -Sodeaàde conjugal, dentro no periodo da colheita. 
PteJud!dal; / An. 307. O marido tem direito à indenização das benfeitorias necessârias e Uteis, 

VI_ no caso de desapropriação por utilidade pública: ~undo o seu valor ao tempo da restituição. e responde pelos danos de que tiVer culpa. 

VH - quando estiverem situados em lugar distante do domicilio conjugal, e por • Vide llm. 51~~ Sf6. ~ óC. §§ 
2·" ~ J.• 

lsso for manifesta a conveniencia de vendê·los. - Pará~rato únlco. t::ste d!rCJtOe esta obrigação transmitem-se aos se-us hcrdc:iros. 
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Sr!ÇÕ•) JY' 
Da St•p:ua.,...~ •• J11 l),ltl' c :.ua Admmistração pela Mulher 

ArL 308. A mt1!her r•~-il' reqttc~t'! ptdicialmcme a separação do dele, quando a 
d~·sordem nos necoctos do maru.h1 k\<.: a n·..:car que os bens deste não bastem _a ~se_g_u_· 
r ar os dela: salv~ o dtreuo. que aCI~ ~:redores <tssisle, de se oporem a separação. quan
do fraudulellla. 

./' Are 309. Separado o dote. tc:ra por admíniHradora a mulher. mas continuará ina
!Jcna.,.·c-1. provendo o jui7 .. quando conceder a .separação, a que: sejam conve[t1dos -~ 
imó .. elS os valere$ entregue<,. relo marll.lO em rcpostção dos bens dotais. 

Paragrafo únrco. A sentença da separação 'cri averbad::.: no registro-de que nata 
o an. 261. para produur efeitos em rdaçio a terceiros. 

• lo'!d~ Lt-t "~ ó 01.~. dr,!! de d~~mbra d~ f97J. an ló"l, 11, 11• 9(R~gtstros P:.bltcos/ 

S.oção v 
DllS Ben~ Parafcrnais 

Art. 310. A mulher conserva a propn~dad~. a administração, o gozo e a livre dis
posição dos bens parafernar.s; não poJendu. porem, alienar os tmóvets (are. 276). 

Art. 31!. Se o mando, como procumdm constJtuido para administrar os bens pa
rafernat~ ou particulares da mulher. for dt:-pcnsado. por cláusula expressa, de prestar

'lhe contas. sera som('nte obrigado a re,ututr iJ~ frutos existentes; 
'I - quanao da lhe ped1r co~uas: 

11 -quando ela lhe rc~o~ar o mand.t:,.., 
lll -quando di.:;soh·ida a sociedack ..:m•,ug:ll 

C>.!'!ll'tO VI 

DAS DOAÇÕES ANTENUPCIAIS 

Art. 312, Salvo o caso de separação obrigatória de bens (an. 258, parágrafo tini
co), e livre aos contraemes estipular. na escritura antenupcial, doaçôe$ reciprocas, ou 

..de um ao outro. contamo que não excedam à metade dos bens do doador (arts .. 263. 
VIU, e 232, II). 

• Vide llrt, :U6. 

••••••••••••••••••••••••••••••ooonu•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 383. O filho ilegitimo não r~conhecido pelo pai fica sob o poder matemo. 
/Se, po1·em, a mãe não for conhecida, ou capaz de exercer o p:i:trio poder. dar-se-3 tu
tor ao menor. 

• Vide arrs /Só. parli~:rafo Urru-ll. ~ 360. 
--V1de arts. 1-~t>. § 5.e. <' :;:-, .lj 6", d.J Ct"Ular.m;ilol·~d('tiJ! dr 19RF 

-SeÇi!io II{ 
Do Pátrio Poder quanto aos Bens dos Filhos 

Art. 385. O pai e. na sua falta, a mãe são os administradores legais dos bens dos 
filhos que se achem sob o s_eu_poder, salvo o disposto no an. 225. 

• Vide oru. J94 ~ 817. 1!. 
• A falfrr~ur mio tltmg<! t~dmm/Sit"ll~dtl dos INriS dos filhos- Vide arr. -11 dll út « fillillt:lllS I IX· 

c~to-/~1 n." 7.66/, dt 11·6·1~51 
• São <!.X~Iuldas do admmrsrrllçiio partma as açM d~ comparrillll$ d~ Rgl.lro ~ "11cos ~n<!n«n· 

ta 11 m~narn :nrj~IUJS all pama PQdl!t d~ pasoas estnmg~t!YIS (~to-/~, n.~ 1.1)63, d~ ;.J.J940. 
ar1. 9.0, § 2.c, ~ D«reto-le1 n.• !.18:!, d~ 94·/'HI. t~N. ].', § 2."). 

Art. 386. Não podem, porem, alienar, hipotecar, ou gravar de ânus reais, os imó
veis dos filhos. nem contrair. em nome deles, obrigações qce ultrapassem os limites 
da simples administração. exceto por necessidade. ou evidente utilidade da prole, me· 
diante previa autorização do juiz (are. 178, s 6?. rm. 

• Vide af!S. J88 ~ J'H 

............................................................................................. 
Art. 388. Sõ têm o diro!ito de opÔr a nulidade aos atos praticados com in(ração 

Ç.O'S anigos antecedentes: 
I - o filho (art. 178, § 6~. UI); 
11- os herdeiros (art. 178, § 6:', lVJ; 

III - o representante legal do filho. se durante a menoridade cessar o pâtrio po
der (arts. 178, § 6? ,_fY..,..s.J92). __ 

- - - '- ArC 393. A riJãe qu~· ~riiriai~ovas; núpciaS não perde, qU:anto aos ·mhos de leit~ 
anterior, os direitos ao pãtrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência do marido. 

• Art;z., com tw!o~ão det~mada pda Ui n~ 4.121. tk :n k agoaD d~ 1962. 

• Vide llrt. 226. ll 5:. da Corutirukão F~~ftii.JkJ!}8.8.-

An. 329-:-A~e comrai novas ~ú;XTa~~~ão perdi~d~i~a ter Cõ!iStio os
. filhos, que só [h~ poderão ser retirados, mandando o juiz, provado que ela. ou o pa
drasto, não os trata convenientemente (arts. 248, I. e 393}. 

....................................................................................................... 
Art. 395. _Per_d_e_rá por ato judicial o pâtrio poder o pai, ou mãe: 

• VtdC'Qr/$ 9,6 a /6 dll Ln n" ó.SIS, dt 16 dt: tW::~mb~o d~ 1977. 

........................................................................................... 
An. 360. O filho reronhecido, enquanto menor, ficará sob poder do progenitor, 

que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram, sob o do pai. 

• Dl::oun. J6do ~"~~to-k1n• ].100141, aluradopd(I/Jlll~ 5,$82/7(): '"O filha natuNIIfflquan· 
t() ~rror fi= scb o~~ ao :~nuor qtl~ o r«a11heceu ~. se ambos o r«orUI«trllm, sob o 
JJO(Hr da m~. SDI~o ~ dt: 1#1 solu(ao ad~•cr P"JIJi::o t~o ~nar", 

• Vi<:l<:"am, 5.".1, ~ ?1fl, § s.•, da.Cons!itiJição~~!t~l~_I?SB· 

Seçâo I -
Dlsposiçôes Gerais 

Art. 379. Os filhos legítimos, os legitimados. os legalmente reconhecidos e os ado
..)lvos estão sujeitos ao p:i!rio poder. enquanto menores. 

• V1C~ ~rrs. 9.~. J60. ]78 ~ ]92 
• "lC~ atu. 2ló. ~ 5.', ~ 217, § 6.". da ConsmwlÇão Fcrkraf dt 1988 

Ai!. 380. Durame o ~mente compete o p.itrio poder aos pais, exercendo-o o 
marido com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenito

_.... res passara o outro a exercê-lo com exclusividade. 

• Vu;kart. 17 da úr 11." 6.515. r!t ]ó rk dr.::~mbro d~ 1977. 

Par2grafo (mico. Divergindo os progenitores quanto ao exercido do pâtrio poder, 
prevalecera .t decisão do pai, ressalvado i mãe o direito de recorrer ao juiz para solu
ção da divergCncia. 

• P8rtigrafo com ~/Kiio dtttmrmatkr ~Úl út rr." 4,/21. d~ 17 d~ agosro d~ /9(;2. 

• Vide arr. 216. § s:. da Omsttw.çtlo hd~al d~ 1988. 

• Ut n"B:.f!49.,.Ae fl d~'1,<llhlld!}9YJ • .:Jrt • .21. 

............................................................................................. 
Art. 382. Dissolvido o casa:nento pela morte de um dos cônjuges, o pátrio poder 

~compete ao cônjuge sobrevtvente. 

• \'td<:" an. J9!. 
• VIde tut. 116. § 5.", dll Consttt11•çliD Fta~ral d~ l!l88. 

I - que castigar imoderadamente o filho; 
li - q~1e o deixar em abando.:mo; 
III - que praticar atas contrarias à moral e aos bons costumes. 

• P~a do pdjfiO podn-, quantJo os ptJIS concornm IJ(U'Q qat o meti~ ur:ba~ ~m lr.ttllrU PrtJ&l· 
dinau is mort~údtuü - Vide art. -137. partig~afo ÚliU'O. tk: Consolidaçiio das Ua do Traballw. 

• Vide E.:;ratujc de Criança~ do Adalcx~n~ (UI n." 8.069. d~ 13·7-1990). 

• C6d~~:o P~nai. ilfl. 92. Ii. 

............................................................................................. 
An. 407. O direito de nomear tutor compete ao pai, ã. mãe. ao ~vô pat~no e~ 

,....J:!laterno. Cada uma destas pessoas.o exercerá no caso de falta ou mcapac!dade 
que lhes antecederem na ordem aqm estabelecida. 

• Vide arts. J84, TY, ~ 4{)8, 

• Vide (lrfS. S.•. I, ~ 226, § j~ ~!! Ç.OEf!lUl•i'!~ F«<®/ ik .Hflt. 

.................... ~ .. ·······~·····························--· .. ········~·-~······~···· 
Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes 

consangüíneos do menor, por esta ordem: 
I - ao avô paterno. depois ao matemo. e, na falta deste, à avó paterna, ou materna; 
U - aos irmãos, preferindo os bilaterais aos unilaterais, o do sexo masculino ao 

do feminino, o mais velho ao mais maço; 
III - aos tios, sendo preferido o do sexo masculino ao do feminino. o mais velho 

ao mais moço. 
- ---.-vide·a'i:;:.f:.-1. ãDCiiiUtitülfâo7ti:k7iild~-19M . ..................................................... ~ ........................................ . 

Seçãa l/I 
__ .Da Escusa dos Tutores 

Art. 414. Podem escusar-se da tutela: 
! - as mulheres; 

• Vick- crt 5.". I. da Const•ll.li(iio Fedtrc! d~ 1988, 

I I - os maiores de 60 (sessenta) anos: 
I!I - os que tiverem em seu pod~r mais de cinco filhos; 
IV - os i~ssibilitados po__r__c:n.fermidade; 
V - os que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela; 
Vl -os que já exercerem tutela, ou curatela; 
.VII - os. militares, em serviço. 
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Art. '454. O cônjuge, não...' ;:;.eparado judkialme-nre._é, de direi,_ ... ~ .... ··....::-...:..: ...... :~~~~ ..... tHr~'. 
quando interdito (art. 455). 

• \'ide art. 251, II!. e f"-~'~~·r.:;.fo tlnrco. 

I? Na falta do cônjug~. ~ ('Urador legitimo o pai; na lalra J ... ~~-=~ .i uü.;:-; c.'. n. 
desta, o descendente maior. 

• Vide arts. j!', !, e 216. ~ .' .. du <.:unslJiulçãu Federoi Q.t• J>-"~"-

§ 2~ Entre os descendem e:;.. os mais próximos prC~:edem ao~ ma.i:; rênh.'h':-.. '-'. dc..·n 
tre o:> do mesmo grau, os va.r(,\c-:; às mulheres. 

§ 3~ Na falta das pessoas menc10nadas, compete ao juiz a e:; .... '.;lha J..,, .:urad\,'r. 

• O psicopata recolhido._ .• :u.2l<fllt"r esrabel~cimcnto. are o ':XJ.o d1<2 de tr.:c"rn..:ç· .. :...·. "!~.o:"t:.I'O';' .. uo d 
admtmstração ou a~p. . .J::z.,"'io de- bens podera praw:ar, senão por llTíf.'rmõ.lil• .i..:..• _rv:-:.,,-..:~ f"f"ft•n 
das no arr. 454 do Ct~:';~o Cn·il, com prevur autan::.açâo judrcrai . •. p..~.:r:d(l ·, ... I"Zo:"'.'<'.,~n.1 ·,,m 
27. § 1~. do Decrew r:.' ~·.!.559:-de-.S·o-7~934/. 

Art. 455. Quando o ..:-ur:::!d~..•r for o cônjuge, não será obrigado a arrt":-'t~nrar l)' ba 
lanços anuais. nem a fazer in\'entãrio, se o regime do casamento tor o Ja ~,·,Jnumhüo 
ou se os bens do incapaz se- 2-.:harem descritos .em instrumento pt.ibli..:-1.."). (!;U~llqut.•r qw 
seja o regime do casamento. 

I? Se o curador for o marido, observar~se~ã o disposto nos ans.. ~~~ ~~ 2J9. 
• Vidl!' art. 226. § 5.". c.: Ct~'I.:'=nwição Federal de !9..q_s, 

§ 2: Se for a mulher a curadora, observar~se·á o disposto no art. 251. p.;'lrágruro ti nico 

• Vtde art. 226, § 5:'. ,;.: C .. ~"-"llluição Federa/de /988. 

§ 3~ Se for o pai, ou mã~. não terá aplicaÇão o disposto no -an.· 43:\·. 

• Sobre as contas d.; .:c;-::.--:.!Szrador provisdno e do curador • .. ide o ~ /.'' dtl urt . .lS de• lJ<•c·r<'f< 
n.0 24.559, de 3 c~::.. •. -: .. · .::~· 1934. -

.................................................................................................. 
Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra .. o.fensa à saúde, o ofensor indenizar~ 

o ofendftio das despesas do tratamento e dos lucros cessames até o tim da convalesceu 
ça, além de lhe pagar a importância da muJ[a no grau médio da pena criminal corres· 
pondente. __________ -------- -- -- -

9 1 ~ Esta soma será duplicada. se do ferimento resultar aieijão ou deformidade. 
§ 2? Se o ofendido. aleijado ou deformado. for mulher solteira ou viúva, aíndG 

capaz de casar, a indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do ofensor, a~ 
circunstâncias do ofendidQe a_gravidade do defeito. 

Art. 1-.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, S( 

este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casame~ro '-~:n dote correspondent1 
à. sua própria .condição e estado: 

I - se, virgem e menor, for deflorada; 
II - se, mulher honesta, for violenrada, ou a[ errada por ameaças; 
III -se for seduzida com promessas de casamento; 
IV - se for raptada . ............................................................................................ ..... . 
Art. 1.744. Além das causas mencionadas no an. 1.595. autorizam a deserdação 

dos des<..--endentes por seus ascendentes: 
r - ofensas físicas; 
II - injúria grave; 
III -desonestidade da filha que vive na casa paterna; 

• Vide art. 5.0 , /, da Consrrtuiçiio Federal de 1988. 

IV - relações ilícitas com a madrasta, ou o padrasto; 
V - desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. 

• Vide art. 9.0 da Lei !1.0 883, de 21 de outfl.bro de 1949, que d1spõc sobre o rpconheclmemo ae .li· 
lhos ilegítimos. 

• Vide art. 374 . ............................................................................... 
(À Comissão EsJ :cial que examina o PLC no I I 8, de 1984) 

563 
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O Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n• 377, de 1989, vai à Co
missão Especial destinada a examinar o 
Projeto de Lei da Câmara no 18, ae 1984, 
que institui o Código Civil. 

PARECERES 

PARECER N• 124, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos So
ciais, sobre o Projeto de Lei da Câma
ra n° 45, de 1996 {n° 57, de 1995 ba 
Casa de Origem) que "Acrescenta inci
so ao art- 473 da Consolidação do Tra
balho". 

Relator: Senador Carlos Wilson 

I - Relatório 

É submetido ao exame desta Comissão de As
suntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 
1996 que tem por finalidade, ao acrescentar o inciso 
Vil do art. 473 da Consolidação das Leis do Traba
lho CL T, permitir que o empregado possadeixãrãe ,~ 
comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, nos 
dias em que estiver, comprovadamente, realizando 
provas de exame vestibular para o ingresso em es
tabelecimento de ensino superior. 

Ao justificar sua iniciativa, a autora da propos
ta, Deputada Rita Camata, argumenta. 

"E preciso estimular o trabalhador bra
sileiro a tomar-se melhor qualificado. 

A medida permitirá que o trabalhador
estudante se prepare melhor, inclusive psi
cologicamente, para as provas vestibulares, o 
que, seguramente, configurará um incentivo". 

li-Análise 

Não há dúvida que a proposição é meritória, 
uma vez que se propõe a dar melhor condições para 
que o trabalhador-estudante possa fazer seu exame 
vestibular para ingresso em estabelecimento em en
sino superior. 

Trata-se, pois, de iniciativa de grande alcance 
social na medida em que, seguramente, beneficiará 
pessoas com menor poder aquisitivo. 

Ressalte-se, por fim, que a medida não trará 
maiores prejuízos ao empregador, tendo em vista o 
número ainda limitado de trabalhadores que se pro
põem a prestar o exame vestibular. 

III-Voto 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1996. 

Sala da Comissão, 9 de abril de 1997. 
Ademir Andrade, Presidente - Carlos Wil

son, Relator - João França - Bello Parga - Valmir 
Campelo - Bened-ita da Silva - Carlos Bezerra -
Osmar Dias - Nabor Júnior - Sebastião Rocha -
Lúdio Coelho - Jonas Pinheiro - José Alves -
Casildo Màldaner-Marina Silva. 

PARECER N° 125, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Sociais, so
bre o Projeto de Lei da Câmara n° 204, de 
1993 (n° 731, de 1991, na Casa de origem), 
que "Acrescenta parágrafos ao art. 6" da Lei 
n° 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe 
sobre o repouso semanal remunerado". 

Relator do vencido: Senador Bello Parga 

É submetido ao exame desta Comissão o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 204, de 1993, que visare
gular as hipótese§ em qlje _as impontualidades do 
empregado no momento de ingresso ao local do tra
balho devam ser relevadas para fins de percepção 
da remuneração e, indiretamente, ae repouso sema
nal remunerado. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor do projeto 
alega: 

"Em conformidade com as disposições 
consubstanciadas na Lei n° 605, da 5 de ja 
neiro de 1949, a condição fixada para a per
cepção do repouso remunerado é de o em
pregador haver trabalhado durante toda a 
semana e cumprido integralmente o horário 
de expediente. 

É de ressaltar-se, todavia, que há ca
sos em que a empresa, por seu exclusivo in
teresse, permite que o empregado que che
gou atrasado, trabalhe, não lhe fazendo 
qualquer desconto salarial. 

Nessa hipótese, afigura-se-nos de jus
tiça que também deva-se desconsiderar a 
impontualidade resultante para efeito do di

____ r_eito_de_r_epouso semanal remunerado". 

O relator designado, Senador Osmar Dias, en
tendeu que o § 5° proposto no projeto original, seria 
inócuo e até tomaria supérfluo o § 4° do mesmo, de
satendendo assim a sua finalidade. 

Data venia, do entendimento do ilustre relator, 
devemos, neste aspecto divergir. Parece-me que o pa
rágrafo 4° refere-se a impotualidade que não exceda a 
uma hora, enquanto o parágrafo quinto do texto diz: 
"será relevada a impotualidade se o empregador admi
tir ó retan:latáiio aõtrabalho e pagar-lhe o salário ... ". 
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Desta forma. ao nosso ver o parágrafo 5° refe
re-se a impotualidade superior a uma hora, ou seja, 
o perdêo tácito do trabalhador retardatário com im
potualidade acima deste limite. 

Neste sentido, a permanênçia do dispositivo 
pode ser até inócua, pois o perdão por parte do em
pregador é sempre possível, mas é elucidativa e não 
prejudica o alcance do projeto, sendo mesmo de 
grande utilidade, vez que evitará o retomo do projeto 
à Câmara dos Deputados: 

Assim, à vista do exposto, opinamos pela apro
vação do Projeto de Lei da Cãmara n• 204, de 1993, 
na forma original. 

Sala da Comissão, 2 de abril de 1997. -Ade
mir Andrade, Presidente - Bello Parga, Relator do 
vencido - Lúdio Coelho -Jonas Pinheiro - Nabor 
Júnior - Marina Silva - João França - Casildo 
Maldaner - (Vencido) - Romero Jucá - Valmir 
Campelo - Mauro Miranda - Waldeck Omelas -
Osmar Dias - (Voto em separado vencido) - Leo
mar Quintanilha -Carlos Bezerra. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO 
SENADOR OSMAR DIAS, NA 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS. 

É submetido ao exame desta Comissão o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 204, de 1993, que visa re
gular as hipóteses em que as impontualidades do 
empregado no momento de ingresso ao local do tra
balho devam ser relevadas para fins de percepção 
da remuneração e, indiretamente, de repouso sema
nal remunerado. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor do projeto 
alega: 

"Em conformidade com as disposições 
consubstanciadas na Lei n• 605, de 5 de ja
neiro de 1949, a condição fixada para a per
cepção do repouso remunerado é a de o 
empregado haver trabalhado durante toda a 
semana e cumprido integralmente o horário 
de expediente. 

É de ressaltar-se, todavia, que há ca
sos em que a empresa, por seu exclusivo in
teresse, permite que o empregado que che
gou atrasado, trabalhe, não lhe fazendo 
qualquer desconto salarial. 

Nessa hipótese, afigura-se-nos de jus
tiça que também deva-se desconsiderar a 
impontualidade resultante para efeito do di
reito do repouso semanal remunerado". 

Preliminarmente, cumpre-nos fazer uma rápida 
exegese do art. SO da referida lei, uma vez que na 
justificação da proposição seu autor comete algu
mas impropriedades. Sobre a questão, escreve 
Eduardo Gabriel Saad: 

"Dispõe o art. SO, da Lei n• 605, que 
nêo será devida a remuneração quando, 
sem motivo justificado, o empregado deixar 
de trabalhar durante toda a semana anterior, 
cumprindo integralmente seu horário de tra
balho. O texto da lei pode levar alguém a 
pensar que, mesmo os atrasos na entrada 
do serviço podem justificar o não-pagamen
to do repouso semanal. Tal conclusão é 
compreensível, em face da obscuridade do 
texto legal. Entendemos que houve apenas 
impropriedade da expressão usada pelo le
gislador. O que ele quis declarar foi que o 
empregado deve trabalhar todos os dias da 
semana para ter direito à remuneração do 
sétimo dia, em que repousa. Quando um 
empregado chega atrasado ao serviço, tem 
o empregador a faculdade legal de não per
mitir que ele trabalhe naquele dia. Se con
corda com o seu ingresso no local de traba
lho, para cumprir o restante da jornada, 
ocorreu o perdêo tácito à infração contratual 
cometida pelo empregado" (in CL T comen
tada, São Paulo, 1992, 25" ed., pág. 78)." 

Três aspectos, pois, são fundamentais no texto 
legal: 

1. o direito à remuneração do repouso semanal 
só será devida se o empregado cumprir a freqüência 
exigida, isto é, os seis dias que precedem o domin

-~ -go, cumprirido-mtegralffiénte seu horário de trabalho 
e com pontualidade; 

2. o empregador tem a faculdade de nãc per
mitir o acesso ao trabalho se o empregado não che
gar pontualmente. Entretanto, se houver concordân
cia com seu ingresso no local de trabalho, será rele
vada tacitamente a impontualidade e o empregado 
perceberá seu repouso remunerado; 

3. o atraso na entrada ao serviço, em si não 
justifica o não-pagamento do repouso semanal. 
Acontece, porém, que sendo o empregado impon
tual, pode o empregador não permitir seu acesso ao 
trabalho e, desse modo, não terá trabalhado um dia 
da semana. Conseqüentemente, por não ter cumpri
do os seis dias que precedem o domingo, não pode
rá exigir o repouso remunerado, ainda que lhe esteja 
garantido o direito ao repouso semanal. 
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O projeto sob exame é meritório quando esta
belece que "não será considerado como impontuali
dade, para efeito do repouso remunerado, quando o 
somatório dos atrasos verificados durante o mês não 
excederem uma hora". 

Como se sabe, o trabalhador, durante sua ida 
ao local de trabalho, está sujeito a uma série de im
previstos, alheios à sua vontade, tais como superlo
tação de ônibus, quebras, transito congestionado, 
etc ... que, muitas vezes, obrigam-no a chegar atra
sado. Não poderia, de fato, ficar à mercê de vontade 
do empregador em lhe permitir ou não ter acesso ao 
local do trabalhá por um fato que ele não provocou. 

Contudo, o § sa, quando determina que "será 
relevada a impontualidade, se o empregador admitir 
o retardatário ao trabalho e pagar-lhe o salário sem 
desconto", além de ser um dispositivo inócuo, pois a 
admissão ao local de trabalho e o pagamento inte
gral do salário do empregado retardatário já impli
cam perdão tácito à sua falta, é também um contra
senso, porquanto anula o que o § 4° dispõe. Na ver
dade, esse dispositivo visa preservar o empregado 
de atitudes extremamente rígidas de seu emprega
dor nos casos em que a sua impontualidade seja de
corrente de fatos alheios à sua vontade, tomando 
possível seu ingresso ao local do trabalho por moti
vos plenamente justificáveis. Desse modo, a manu
tenção de § sa tomaria supérfluo o § 4° e o projeto 
não atenderia à finalidade a que se propõe. 

Por oportuno e necessário, cabe-nos, pois, mo
dificar o texto do projeto em apreço, suprimindo seu 
§ s•, mediante apresentação de substitutivo, que ao 
final se oferece. 

Assim, à vista do exposto, opinamos pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n• 204, de 1993, 
na fonna do seguinte substitutivo que apresentamos 
em razão da alteração proposta, como já explicamos 
neste parecer. 

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 204, DE 1993 

Acrescenta parágrafo ao art. 6" da 
Lei n° 605, de 5 de janeiro de 1949, que 
"Dispõe sobre o repouso semanal remu
nerado e pagamento de salários, nos fe
riados civis e religiosos". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• o art. 6" da Lei n• 605, de 5 de janeiro 

de 1949 passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°: 
"§ 4° Não serão consideradas as impontualidades, 

para efeito de desconto salarial, quando o somatório de 
atrasos durante o mês noo eXceder a uma hora." 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 2 de abril de 1997. -Sena

dor Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O 
expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O 
Projeto de Lei da Câmara no 204, de 1993 (n• 
731/91, na Casa de origem), e o Projeto de Lei da 
Câmara no 45, de 1996 (n• 57/95, na Casa de ori
gem), cujos pareceres foram lidos anteriormente, fi
carão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receberem emendas, nos tennos do art. 235, 11, 
"d", do Regimento Interno, combinado com o art. 4° 
da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 
Presidência comunica ao Plenário que, uma vez fin
do o prazo fixado no parágrafo único do art 254 do 
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali 
previsto, detenninou o arquivamento definitivO do 
,Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 199~ (n• 
2.734/92, na Casa de origem) que acrescenta dispo
sitivo ao art 2° da Lei n• 4. 771, de 15 de setembro 
de 1965, que institui o novo Código FlorestaL 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Na 
sessão de 05 de março último, o Senador Artur da 
Távola solicitou providências quanto à obtenção de 
melhor som nos alto-falantes do plenário. 

A Presidência informa ao nobre Senador que o 
·processo-de aquisição do novo equipamemto de som 
do plenário da Casa já foi licitado e cumpre prazo de 
impugnação aos recursos apresentados na fase de 
habilitação das empresas licitantes. Informa ainda 
que o prazo estimado pelo Diretor da Subsecretaria 
de Administração de Compras e Contratações d~ 
Serviços para a conclusão do proces~o é cte: ~pr_ox•
madamente 30 dias, considerando a JmprevJsJbll•da
de de ocorrência, ou não, de novos recursos. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - So
bre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1 o Secretá
rio em exercfcio, Senador Ramez Tebet 

É lido o seguinte: 

OF. PSDBII/N° 1.212197 

Brasília, 14 de abril de 1997 

Senhor Presidente, 
Venho solicitar, a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a indicação dos Deputados Luiz Piau-
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hylino, como membro titular, e Flávio Palmier da Vei
ga, como membro suplente, em substituição aos an
teriormente indicados, para integrarem a .Comissão 
Misla destinada a analisar a Medida Provisória n• 
1.569/97. 

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder 
doPSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Será 
feita a substituição solicitada. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 

Campelo, que dispõe de até vinte minutos. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pro

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, existe no Brasil hoje uma grande 
massa de trabalhadores que não interessa ao mer
cado de trabalho em decorrência do seu baixo nivel 
de escolaridade e da falta de qualificação profissio
nal. sao os chamados "inimpregáveis", que têm tira
do o sono do Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Tais trabalhadores já não conseguem colocação 
e estão sendo alijados do processo produtivo, amea
çando, concretamente, a frágil paz social da ainda 
incipiente democracia brasileira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cha
mada globalização da economia, não resta qualquer 
riúvida, tende a modificar profundamente as relações 
capitaUtrabalho. Nao restam dúvidas também que 
essa nova realidade remete as economias emergen
tes como a nossa a um dilema sem precedentes. 
Como ignorar, por exemplo, que a grande massa, a 
maioria quase absoluta dos trabalhadores brasileiros 
é constituida de pessoas com baixíssimo nível de 
escolaridade e sem qualificação profissional? 

Somos, talvez, o Pais em desenvolvimento com 
o maior contingente de "inimpregáveis" do Planeta! 

Ninguém é ingénuo a ponto de imaginar que 
qualquer programa de qualificação profissional -
seja ele qual for - tenha a eficácia necessária para 
transformar nosso peões, nossos ajudantes de pe
dreiro, nossos biscateiros, nossos sacoleíros, nos
sas lavadeiras e tantos outros que sobrevivem da 
simplicidade de um ofício aprendido no dia-a-dlêl. 
em técnicos capazes de satisfazer as necessidades 
de um mercado de trabalho intensamente sofistica
do e globalizado. 

O que fazer com nossos "inimpregáveis", Sr. 
Presidente? 

Eu nao sei! Confesso, sinceramente, que não 
sei. Ainda não absorvi por inteiro essa nova realida
de, essa tão decantada globalização, não me sentin-

do, em conseqüência, habilitado a formular teses no 
contexto dessa dita "economia do futuro". Mas sei, 
por exemplo, Sr"s e Srs. Senadores, que algumas 
medidas necessárias à inserção do Brasil nessa 

_.economia globalizada, como a lei complementar que 
desonera as exportações, por exemplo, estão dei-

-- __ xando os __ govemos estaduais em polvorosa. Segun
do fontes dos Governos de São Paulo, Rio de Janei
ro, Mato Grosso do Sul e Paraná, para citar apenas 
os mais atingidos, as quedas na arrecadação do 
ICMS, por conta da isenção fiscal destinada a facili
tar as exportações, são assustadoras. 

Sei, ainda, Sr. Presidente, que enquanto não 
fortalecermos Estados e Municípios, por meio de 
ampla reforma fiscal e tributária capaz de incremen
tar suas receitas e propiciar investimentos tendentes 
a gerar empregos, continuaremos a ter levas e levas 
de "inímpregáveis" nas periferias das grandes e vio
lentas metrópoles brasileiras. 

Sei também que enquanto não retomarmos as 
polfticas regionais de desenvolvimento, promovendo 
nos Municípios brasileiros as condições necessárias 
para a geração de riquezas e empregos, nao vamos 
ter condições de qualificar adequadamente a mao
de-obra dos nossos milhões de "inimpregáveis". 
Com Estados e Municípios falidos, não conseguire
mos pegar o bonde da globalização e ainda corre
mos o risco de ver rompido c delicado e precário 
equilíbrio social brasileiro, que se encontra sob in
tensa pressão do maior índice c:i<> desemprego d::o 
nossa história. 

_ .Sr._Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não es
tou aqui pregando o anacronismo e nem sou ingé
nuo a ponto de imaginar que o Brasil pode passar ao 
longo desse avassalador processo de globalização 
que atinge o mundo às vésperas do terceiro milénio. 

O próprio Presidente Fernando Henrique Car
doso disse que não é possível agir como "avestruz" 
e ignorar o drama dos "inimpregáveis". Para o Presi
dente, a forma mais eficaz de enfrentarmos o proble
ma dos "inimpregáveis" é pela educação. Entretanto, 
lembra o Presidente, "sofremos críticas quando propu
semos um piso de R$300,00" para os professores. 

É indiscutlvel que precisamos melhorar nosso 
Sistema de Ensino, adequando--v à nova realidade, 
pagando dignamente os nossos professores e, so
bretúdO, criando condições para que o trabalhador 
possa mandar seus filhos à escola. 

Para tanto, volto a insistir, é fundamental pro
movermos o incremento das economias regionais, 
única forma de revertermos a crise de desemprego e 
melhorarmos a distribuição de renda, pressupostos 
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indispensáveis para integrarmos o chamado "mundo 
globalizado" sem levarmos o Pais ao caos social. 

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

Durante o discurso do Sr. Valmir Cam
pelo, o Sr. Joef de Hollanda, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1° Vice
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor
ge. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan
da. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. 

Recente reportagem de John Carey para o se
manário norte-americano Business Week, há pouco 
transcrita pela Gazeta Mercantil, do Estado de São 
Paulo, refere-se à verdadeira revolução que vem 
ocorrendo nos laboratórios de todo o mundo, nos 
quais " el(periência óf! clonagem seria apenas o 
aceno de resultados ainda mais impressionantes na 
área da biotecnologia. 

Num breve retrospecto, o articulista julga que a 
tecnologia é, em parte substancial, responsável pela 
"grandiosa, tumultuada marcha da história humana", 
exemplificando: 

"A metalurgia e o aprimoramento da 
agricultura resgataram a civilização à Ida
de da Pedra. No século XIX, a Revolução 
Industrial deu lugar a máquinas possantes 
e a cidades de crescimento desordenado. 
No século XX, a ffsica conquistou a hege
monia. Os físicos realizaram a fissão do 
átomo, exploraram os universos exóticos 
da relatividade e da teoria quântica e em
pregaram a energia de minúsculos chips 
de silício. 

Ao longo desse caminho, transforma
ram o mundo com a bomba atómica. os 
transístores, o laser o e microchip. Mas 
agora, como acreditam muitos especialistas, 
a humanidade tende a vivenciar uma nova 
explosão de conhecimento cientifico na ver
tiginosa corrida para o futuro." 

Como proclamou o químico Robert F. Curl, ga
nhador do Prêmio Nobel de 1996, se "este foi o sé
culo da ffsíca e da química, está claro que o século 
que vem será o século da biologia." 

De forma surpreendente, porém, esse futuro 
chegou antes, mais exatamente no dia 22 de feve
reiro, "com a mansidão de um cordeiro". O embriolo
gista lan Wilmuft, estarrecendo o mundo, anunciou a 
criação, nos laboratórios do Roslin lnstitute, da cida
de de Edimburgo, de uma cópia exata, de um clone, 
a partir do DNA extraído de uma glândula de uma 
ovelha adulta. 

Desde esse extraordinário feito, a comunidade 
cientrfica vem considerando que, em principio, a téc
nica nele utilizada poderia "funcionar em qualquer 
outro mamlfero, inclusive nos seres humanos". Con
quanto ainda falte confirmação à experiência do em
briologista escocês, imagina-se que estão abertas 
perspectivas impressionantes nesse terreno. 

Seria passivei < ;ter notável aprimoramento 
nas criações de ovelhas e de gado bovino. Também, 

, "se a clonag\.~ de seres humanos algum dia se tor
nar viável, pais desesperados poderão optar plausi
velmente por clonar uma criança agonizante", ·en
quanto "al:;:ms individuas podem fazer uma investi
da desesperada em busca da imortalidade, tentando 
clonar a si mesmos." 

Por certo, esses desdobramentos preocupam 
os cientistas, que não têm "a base jurídica e ética" 
para lidar com eles. Ao mesmo tempo, o rresid;;nte 
dos Estados Unidos constituiu comissão nacional 
destinada a estudar as "inquietantes implicações da 
clonagem". 

Havendo a compreensão de que "a ciência 
está às vésperas de uma explosão sem precedentes 
de sua capacidade de compreender e manipular a 
vida", inclusive permitindo a descoberta de grande 
quantidade de novos medicamentos e terapias, é 
também certo que remanescem sem deslinde os 
problemas do "século biológico", consigo trazendo 
"uma multiplicidade de enigmas morais e legais". 

Nesse contexto, merece-nos especial referên
cia o trabalho aqui realizado pelo então Senador 
Marco Maciel, hoje exercendo, com suas reconheci
das dedicação e competência, a Vice-Presidência da 
República. Demonstrando incomum visão de futuro, 
antevendo as conquistas cientificas e prescrevendo
lhes fórmulas de utilização e de razoáveis controles, 
S. Ex' ofereceu à apreciação desta Casa o Projeto 
de Lei n° 114, de 30 de abril de 1991, que "estabele
ce normas para o uso das técnicas de engenharia 
genética, para a construção, manipulação, circula-
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ção e liberação de moléculas de DNA-recombinante defeitos; "a manipulação e o congelamento in vitro 
e de organismos e vírus que os contenham e dá ou- de embriões humanos", quando inexistir expressa 
tras providências".* . ____ manife.s_tação d~- \/O_n_tade_d_os_doadores; "a interven-

O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me penmite 
um aparte, nobre Senador Joel de Hollanda? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA -Com muita sa
tisfação, nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Estou acompanhan
do, desde o início, o pronunciamento de V. Ex"- por
que vislumbrei a oportunidade do assunto. Quando 
tentava fazer um aparte, ia lembrá-lo exatamente do 
trabalho do Senador Marco Maciel, que V. Ex" regis
tra no momento em que o Plenário ouve seu discur
so com devida atenção. Quero juntar um adminículo 
às suas palavras, lembrando que há um livro publi
cado recentemente, do professor Sérgio Ferraz, que 
aborda a matéria "Essa grande problemática dos se
res vivos". Não quero continear a importuná-lo, mas 
também não podia deixar de registrar que o aparte 
vale - se é que posso dizer assim - como um incen
tivo a pronunciamentos semelhantes. É bom que o 
Senado veja, de vez em quando, um de seus titula
res, um de seus membros, ocupar a tribuna para tra
tar de um assunto que é tão importante quanto ético, 
tão moral quanto desgastante, mas que, ao final, 
sempre haverá alguém para apontar um caminho e 
indicar a solução- no caso, V. Exa. 

ü SR. JOEL DE HOLANDA - Recolho com 

1
muita alegria o aparte que acaba de fazer o nobre 
Senador Bernardo Cabral, a quem gostaria de dizer 
que jamais consideraria inoportuna qualquer uma de 
suas colocações nos temas aqui discutidos. Ao contrá
rio, sou testemunha de que V. Ex" freqOentemente 
enriquece os pronunciamentos que daqui da tribuna 
são feitos pelos integrantes desta Casa. No caso es
pecífico do modesto pronunciamento que faço nesta 
tarde, fico muito feliz em merecer a distinção de V. 
Ex", que traz elementos novos ao meu discurSo. 

Com acendrado esmero na sua elaboração, a 
iniciativa preocupa-se, procedentemente, ern definir 
o material genético de que cuida; institui proibições 
quanto às práticas de manipulação; determina a 
criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegu
rança - CTNBio -, delegando-lhe atribuições; exige a 
participação da Comissão Nacional de Energia Nu
clear - CNEN - nos casos de experiências que en
volvam a utilização de material radioativo; e estabe
lece para a política nacional de biossegurança os 
respectivos níveis de pesquisa. 

Os cuidados do autor chegam às minúcias de 
proibir "a intervenção no material genético humano 
in vitro", exceto quando destinada ao tratamento de 

ção em material genético de animais ou de plantas", 
quando determinar sofrimento e defeito orgãnico às 
proles, no primeiro caso, e, no segundo, quando 
destinada à finalidade outra que não "o aprimora
mento das suas qualidades." 

Por fim, a proposição toma proibida "a produ
ção de embriões humanos destinados a servirem 
como material biológico disponível" e a "intervenção 
no material genético de microorganismos", salvo, 
nessa última hipótese, quando tiver por destinação 
"novas fontes de energia menos nocivas, a melhoria 
na qualidade e na produção de imunobiológicos, me
dicamentos e produtos biológicos e a eliminação de 
agentes poluentes". 

Como se vê, já naquela época o Senador Mar
co Maciel atestava "que a grande revolução do final 
do milênio se realizará através do turbilhão de possi
bilidades que a incipiente engenharia genética está 
9 nos trazer'. Os avanços da biotecnologia haviam 
possibilitado a obtenção da vacina contra a hepatite 
B, a fecundação in vitro e a produção da insulina 
humana, a partir da descoberta do DNA -ácido de
soxirribonucléico-recombinante. 

O seu projeto, portanto, viria superar •grave 
anemia" da legislação pátria, atendendo, ademais, à 
recomendação do Papa João Paulo 11, segundo a 
qual cumpre aos homens de ciência "a responsabili
dade de estimular a reflexão sobre o aspecto ético 
das investigações cientificas, advertindo para os 
possíveis riscos morais que cada nova tecnologia 
desenvolvida pode criar''. 

Sendo certo que o País "não pode ficar alheio 
a este tempo de progresso e aperfeiçoamento tecno
lógico", a proposição, mesmo não acompanhando 

·integralmente a velocidade do avanço científico, viria 
a reduzir o atraso excessivo da legislação específi
ca, como fruto da inteligência de seu autor e do am
plo debate dos Congressistas. 

Aprovado o projeto em 24 de novembro de 
1994, nos termos do Substitutivo da Cãmara a ele 
oferecido, decidiu o Presidente da República, no uso 
de competência inscrita no parágrafo 1° do art. 66 da 
Constituição Federal, vetá-lo parcialmente, aguar
dando-se agora que, sobre essa decisão, opinem 
em reunião conjunta as duas Casas do Parlamento. 

Assim, vamos concluir, Sr. Presidente, essas 
breves considerações, formulando apelo à Mesa Di
retora dos trabalhos do Congresso Nacional para 
que determine o imediato exame dessa relevante ini-
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ciativa. Como já consignado na Câmara dos Deputa
dos, justificando a urgência de se ver aprovada, em 
definitivo, a nova lei, "todos os países que trabalham 
com a engenharia genética no mundo, hoje, já pos
suem legislação sobre a questão de seres manipula
dos geneticamente". 

Se o Brasil não a possuir, "passaríamos a ser 
um quintal de qualquer tipo de experimento, prejudi
cando nossa agricultura, atentando contra o nosso 
meio ambiente e contra a saúde da nossa popula
ção. E, ainda mais, deixando as empresas brasilei
ras sem nenhum rumo no sentido de investir nesse 
campo absolutamente promissor e da mais alta im
portância, que é a engenharia genética". 

Era o que tínhamos a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Joe/ de Hol
landa, o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1° 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Tem a palavra o Senador Casildo Maldaner. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Bra
sil é mesmo i.Jm Pais áe vários Cóntrastes: aqui con
vivem, lado a fado, a opulência e a miséria; bem nu
tridos e famintos; alguns poucos que moram em pa
lacetes e aqueles muitos que, por não terem onde 
se abrigarem, moram em barracos improvisados ou 
se acomodam debaixo de pontes e viadutos; alguns 
que se cercam da devida proteção e segurança e 
outros que nem sequer podem contar com a segu
rança que o Estado deveria dar-lhes. 

Desejo chamar a atenção dos meus Pares nes
ta Casa para outro contraste que muito entristece a 
sociedade e a todos deixa corados de vergonha: a 
saúde pública. Nesse particular, a situação é gritan
te: enquanto alguns têm acesso fácil aos melhores 
tratamentos em centros hospitalares que se equipa
ram aos melhores do mundo, uma leva enorme de 
brasileiros morre de diarréia, dengue, malária, febre 
amarela, hepatite, cólera, tuberculose ou é segrega
da pela lepra. 

Efetívamente, em grandes centros podem ser 
encontrados hospitais que praticam medicina sofisti
cada e ultramodema. Entretanto, se caminharmos 
um pouco para o interior ou se nos voltarmos para 
os Estados da Região Nordeste, Norte, Centro-Oes
te, e mesmo na Região Sul, vamos encontrar outra 

realidade, que, em alguns casos, pode ser classifica
da de verdadeiro horror, em que as pessoas procu
ram e não encontram uma maneira simples de curar 
uma desnutrição crónica, uma diarréia, uma vermi
nose, doenças típicas da pobreza, da falta de higie
ne e da ausência dehábitos sadios de vida. 

É triste ver que, enquanto o mundo discute a 
clonagem de seres vivos, tomada realidade na pele 
de uma ovelha ou de um macaco, no Brasil nós te
nhamos que nos preocupar com o avanço desenfrea
do, incontida, da dengue e com a fúria da malária. 

Enquanto no mundo se analisa se é ético ou 
não criar dois seres humanos geneticamente iguais, 
aqui no Brasil a discussão étí~ outra: como tirar o 
médico do beco sem saída dEDier de escolher nos 
precários hospitais públicos do Pais aquele paciente 
que deve ou não morrer. 

Essa é a situação que temos de enfrentar: en
quanto se discute, em vários lugares do mundo, se é 
ético ou não a clonagem, nós aqui temos de discutir 
a questão ética do médico, se pode ou não fazer 

• com que um paciente sofra menos. 

Em termos de saúde pública, o Brasil ocupa 
um dos últimos lugares no cômputo geral das naçõ
es, apesar de a relação médico/habitantes aqui exis
tente atender plenamente às recomendações mini
mas da Organização Mundial de Saúde. Enquanto o 
recomendável é ao menos um médico por mil pes
soas, aqui essa relação é de 1 ,37 por mil. Não faltam 
médicos, se analisarmos a média mundial. O contraste 
ocorre se observarmos grandes centros como Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, em que essa 
relação sobe para cerca de 3 médicos por mil habitan
tes, e as cidades pequenas do interior, onde a média 
cai para meio médico por mil brasileiros. 

No Brasil, há uma concentração de médicos 
nos grandes centros, enquanto o interior é carente, 
não atende àquilo que é recomendado, o que é uma 
tristeza para nós. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, enquanto se 
discute se é ético ou não a clonagem no mundo, 
aqui temos que discutir se é ético ou não atender a 
quem está morrendo. 

A Organização Mundial da Saúde recomenda 
que a média seja de um médico por mil habitantes, e 
o Brasil tem 1,37 médicos por mil habitantes, só que 
nos grandes centros. Nas três maiores capitais, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, há cerca de 
3 médicos por mil habitantes, ao passo que no inte
rior do Pais não chega a praticamente meio médico 
por mil habitantes. 
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t=. preciso que o Govemo Federal, num entro
samento com os governos estaduais e municipais, 
leve a saúde, leve o profissional da saúde para as 
pequenas cidades. 

Este estudo levou tempo, mas estamos trazen
do hoje ao conhecimento da Casél e do Brasil. 

O Sr. Ramez Tebet -V. Ex" me concede um 
aparte, Senador Casildo Maldaner? 

O SR. CASILDO MALDANER - Com muita 
honra, Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Casildo Malda
ner, sou um homem muito identificado com o eleva
do espírito público de V. Ex". 

O SR. CASILDO MALDANER - Muito obriga
do. A recíproca é verdadeira. 

O Sr. Ramez Tebet -Sei que V. Ex" é um rep
resentante do seu Estado, dq seu povo, voltado para 
as questões sociais. Por isso não estranho que V. 
Ex" esteja hoje a ocupar a tnouna para abordar esse 
problema crucial do nosso País - e o fazendo com 
categoria -, lembrando que alguns países estão 
preocupados com a clonagem, se é ético ou não, 
enquanto no Brasil a saúde pública falece a toda 
hora e a todo instante. Ocorrem mortes por hemo
diálise, por doenças infecciosas, vamos ser até um 
pouco incisivos, até de fome está se morrendo em 
muitas regiões do nosso País. Isso é fruto, natural
mente, das desigualdades regionais, da concentra
ção de renda. V. Ex" lembra que os médicos estão 
concentrados nos grandes centros. Eu fico pensan
do no meu Mato Grosso do Sul, eterna preocupa
ção, assim como V. Ex" tem a grande preocupação 
de representar o Estado de Santa Catarina. Sei que 
lá no meu Estado - quero dar esse testemunho a V. 
Ex" - há municípios onde os prefeitos oferecem sa
lários de três, quatro, até cinco mil reais para levar 
médicos para seus municípios e não conseguem 
fazê-lo. Isso significa que há municípios no Brasil 
que não dispõem de hospital, como não dispõem de 
médicos. t=. de grande oportunidade o discurso que 
V. Ex" faz. t: certo -se V. Ex" me permite mais trinta 
segundos - que votamos recentemente aqui, o Con
gresso Nacional votou, no afã de produzir mais re
cursos, a CPMF, que mal vai dar para pagar as con
tas do Governo Federal com os hospitais. É preciso, 
urgentemente, que façamos alguma coisa pelo so
cial, que isso deixe de ser retórica e que possamos 
fazer um mutírão -outro dia fiz um discurso aqui so
bre o mutirão da cidadania. Um mutírão significa for
ça de vontade de todos os setores da sociedade, 
dos governos em todos os nlveis e da sociedade, 
para solucionarmos um problema tão angustiante 

quanto esse que V. Ex", com muito propriedade, 
aborda da tribuna. 

O SR. CASILDO MALDANER - Acolho com 
muita honra c aparte de V. Ex", Senador Ramez Tebet 

Na verdade, sobra em alguns centros e falta na 
grande parte do Brasil. A capital do Estado de V. Ex'", 
Campo Grande, pode estar dentro da média mundial 
ou até superando. Pode Bonito, que é atração turísti
ca, também se encontrar em tal situação, mas não 
sei se Pontaporã, Rio Pardo, cidades do interior do 
Mato Grosso do Sul estão na média. Talvez Belém, 
a capital do Estado do Senador Coutinho Jorge, es
teja bem, esteja sendo atendida. Como também 
Campina GrallCie, no intiúior- da- Paraíba, terra do 
Vice-Presidente do Senado. Mas as outras cidades 
do interior da Paraíba, assim como a maioria das ci
dades do meu Estado, sofre os mesmos problemas 
do resto do Brasil. Temos que fazer com que o mé
dico sinta-se motivado a ir para o interior praticar a 
medicina preventiva, para que não haja essa con
centração registrada pelo levantamento que se fez 
no Brasil, que não atende á média recomendada. 

' V. Ex'" lembrou que votamos aqui a CPMF para 
atender o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, 
mas devemos levar o atendimento a todas as cama
das. É preciso interiorizar a saúde no Brasil. É claro 
que, junto com a saúde, há outros aspectos que são 
fundamentais, como educação e emprego. É .:; isso 
que temos que dar atenção, incentivar, a começar 
pelo Governo FederaL 

No que tange aos gastos com saúde, o índice 
brasileiro está bem abaixo daquele da América Lati
na como um todo. Enquanto a média latino-america
na é de US$198 por habitante, a cada ano, no Bra
sil, o Governo só aplica o corresponde a R$118,90 
por habitante, um dos lndices mais baixos da região. 
Então, estamos bem abaixo da média, quase um ter
ço abaixo da média da América Latina. Vejam bem! 
Na Argentina, por exemplo, esses valores ascendem 
a US$625 por habitante, mais de cinco vezes os 
gastos efetivados no Brasil. Quer dizer, na Ar;'enti
na, um pais lindeiro, nosso coirmão, são g.:lstos 
US$625 por habitante, enquanto aqui são gastos 
R$118,00 por habitante. 

Os valores pagos aos médicos e aos hospitais 
pelo Sistema Único de Saúde estão bem aquém do 
desejâvel, do recomendável. Há casos em que são 
pagos R$2,00 por uma consulta, R$58,00 por um 
parto, R$3,24 por uma diâria hospitalar. Por isso a 
maioria dos hospitais quer se desvencilhar do SUS. 
O número de médicos que cobra um adicional por 
consulta é cada vez maior, a ponto de se flagrarem 
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até profissionais do Hospital da Beneficência Portu
guesa de São Paulo adotando essa prática. t: por 
isso que, a cada dia, se inventam novas formas de 
lesar o sistema público de saúde. 

O Governo anunciou que 1997 será o ano da 
saúde no Brasil. Como colocar a saúde em primeiro 
lugar, se a determinação do Governo de alocar re
cursos ao setor é ~eórica? Precisamos sair da teoria 
para a prática! Não basta falar! Como colocar a saú
de em primeiro lugar, se não há ação firme para coi
bir os desvios daquele pouco dinheiro que lhe é des
tinado? É fundamental que se cuide para que não 
haja desvio de recursos. Como colocar a saúde em 
primeiro lugar, se o preço pago pelas ações ligadas 
à saúde é desestimulante e ridfculo? 

No ano passado, o Legislativo deu o seu aval 
para uma medida antipática e impopular, que foi a 
ressurreição da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira. Argumentava-se que sem ela 
o caos da saúde seria ainda maior. 

Todos nós nos deixamos convencer pelo "can
to da sereia governamental". Mas, em todo caso, fo
mos ao encontro disso. Agora se vê que fomos ludi
briados, pois o dinheiro da CPMF não será aplicado 
integralmente na recuperação da saúde, corno se 
previa, mas será usado para saldar dividas do siste
ma com o Fundo de Assistência ao Trabalhador. 
Corno se tomoü ctiniieiro emprestado, agora há que 
devolver com a arrecadação do CPMF, que é um 
empréstimc fcitc à saúde, c que faz com que se 
acabe não melhorando o atendimento. 

Enquanto isso, os brasileiros continuarão a 
morrer nas filas dos hospitais, como vem acontecen
do todos os dias; crianças continuarão a ser infecta
das nos berçários, como ocorreu agora no Ceará e 
em Roraima, por mosquitos de várias espécies, que 
continuarão a sua marcha sobre o Brasil, conduzi
dos pela falta de higiene e de saneamento básico, 
tendo inclusive alcançado as grandes capitais. 

Onde está a seriedade dos nossos governan
tes no campo da saúde? Onde está o Ministério da 
Saúde, que só reclama de verbas e não otimiza os 
recursos que lhe são destinados? Que não adota 
medidas eficientes de fiscalização dos recursos que 
transfere a outras entidades? Como é que vamos 
fiscalizar isso mais de perto? Temos de descruzar 
os braços e ir a campo; senão, não tem jeito. 

O nosso povo, Sr. Presidente, demais colegas, 
clama por uma decisão firme do Governo no campo 
da saúde; clama por ações que minorem o seu sofri
mento e que previnam doenças já erradicadas em 
outras partes do mundo. 

Trago aqui o exemplo da febre aftosa. Esta
mos, em termos mundiais, bem colocados em rela
ção à erradicação da febre aftosa no Brasil, doença 
que assola a criação de gado vacum. Estamos cui
dando da imunização para poder levar a nossa car
ne ao primeiro mundo. O Estado de Santa Catarina, 
há vários anos, conta com um atestado de saúde 
mundial que garante a carne ali produzida. 

Estamos cuidando dessa imunização. Dá-se 
mais atenção a isso do que às pessoas nessa imuni
zação, pois a febre aftosa està praticamente erradica
da no Brasil. Isto veio-me à mente, agora, porque há 
uma dedicação, uma vigilância firme em eliminar a fe
bre aftosa, que atinge diretamente a arrecadação do 
Governo: é a salda do produto, que é a mercadoria, 
através da qual entram os recursos; é o equilfbrio da 
balança ou a incidência do ICMS: enfim, é o dinheiro 
que o Governo arrecada da carne. Há uma vigilancia 
no tráfego de um Estado para outro. 

Recentemente, houve uma questão do Paraná 
com Santa Catarina. Numa região do Paraná cons
tatou-se um pequeno foco da febre aftosa. Santa ca
!'arina fez uma barreira na qual não passava nenhum 
caminhão sem ser imunizado, sem examinar-se o 
gado, qualquer temeiro, novilha ou mesmo recém
nascido. Era um cuidado extraordinário para entrar 
no território catarinense. Firmou-se ali uma barreira. 
Os cuidados foram maiores em relação à febre a!tc
sa, neste particular, do que às pessoas, que têm 
alma. SP.ntimento 

Se analisarmos o pessoal da Vigilância Sanitá
ria do Brasil com relação aos animais e mesmo a al
guns produtos e a Vigilância do Ministério da Saúde 
e do Ministério da Agricultura, veremos que é muito 
mais forte a Vigilância Sanitária do Ministério da 
Agricultura do que a do Ministério da Saúde. 

Precisamos analisar isso mais de perto. Caem 
todos em campo, não dormem, trabalham no fim de 
semana, e a fiscalização é rígida. 

V. Ex" deseja acrescentar mais alguma coisa, 
Senador Ramez Tebet? 

O Sr. Ramez Tebet - Não há o que acrescen
tar ao pronunciamento de V. Ex". O exemplo de V. 
Ex" é altamente significativo. Agora mesmo, V. Ex" 
me dava oportunidade de falar um pouco de meu 
Estado. Com relação à febre aftosa, Mato Grosso do 
Sul já a erradicou completamente. Todavia, no setor 
de vacinação, sabemos que no Brasil estão faltando 
vacinas para as nossas crianças. Veja V. Ex" a que 
ponto chegou a saúde no Brasil. 

O SR. CASILDO MALDANER - O aparte de 
V. Ex" só vem ilustrar e enaltecer. 
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Todos os setores relacionados com o sanea~ -
menta, com a saúde, com o bem-estar dos cidadãos 
precisam se empenhar para que essa iniciativa real
mente dê certo. Termos centros de' excelência médi
ca ou hospitalar no Pafs não pode se constituir em 
acinte àquela grande parcela da população mais 
desprotegida e menos assistida. Os serviços públi
cos de saúde precisam, ao menos, garantir proteção 
contra as agressões mais corriqueiras ao bem-estar 
ffsico da população. O brasileiro não pode continuar 
exposto aos males dessas doenças medievais em 
pleno século XXI que se avizinha. 

O século XXI se avizinha e precisamos contro
lar mais esse intercâmbio de doenças que vêm 
acontecendo desde a época medieval e ainda arra
sam a Brasil. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eram 
essas as considerações que eu queria trazer na tar
de de hoje, com base numa pesquisa em que foram 
levantados esses dados, comparando com aquilo 
que a Organização Mundial da Saúde compreende e 
recomenda aquilo que temos no Brasil, em relação a 
profissionais que lidam com as pessoas, e até uma 
comparação que fiz, en passant, em relação ao 
atendimento para conter esses males nas pessoas, 
no Brasil, e em relação à vigilância sanitária. 

Era o aue tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Conr.edo a p::~lavrn ::~o nobre Senador Edison Lobão. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet 
(Pausa.) 

Concedo a ,..~.:~vra ao Senador José Roberto 
Arruda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supfi
cy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA Pro
nuncia a seguinte discursa. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, quem conhe
ce a Região Amazónica e nela vive sabe muito bem 
que, para alcançar o chamado desenvolvimento sus
tentável, é preciso resolver, entre várias questões, 
duas carências básicas que lá existem e que dizem 
respeito à infra-estrutura, o chamado binômia bási
co: a energia e os transportes. 

Hoje, vou-me concentrar no tema energia elé
trica para essa fantástica região, tendo em vista a 
reunião que tive, recentemente, na margem esquer
da da Amazonas e em função, também. da ida do 

-- Presidente Fernando Henrique Cardoso àquela re
gião tratar também deste assunta. 

O que se sabe é que grande parte da Amazó
nia não tem energia elétrica permanente. Há carên
cias graves nesse setor, o que é irónico, porque a 
AmazOnia possui as precondições para resolver de 
forma definitiva a carência da energia elétrica, que 
aflige vastas regiões da nossa AmazOnia. Ela tem, 
por exemplo, a maior hidrelétrica do Brasil, a Hidre
létrlca de Tucuruf, gerando quatro milhões de kilo
watts. O Governo já tomou a decisão de. em breve, 
dupliCá-la para oito milhões de kilowatts. Ela tem 
possibilidades imensas na campo da gás natural, 
particularmente o gás de Urucum e de Juruá, na ba
cia de Solimões; ela tem passibilidades de implanta
Ção de pequenas e médias hidrelétricas nas vários 
rios que compõem aquela região; ela tem possibili
dades de resolver este problema pela compra de ex
cedente de energia e!étrica dos pafses vizinhos da 
nossa AmazOnia; ela tem possibilidade de utilizar 
novas alternativas, corno a eólica, em regiões isola
das e propicias a esse tipa de energia. Ela apresen
-ta, portanto, todas as precondições de resolver de 
forma definitiva a problemática da geração e distnbui
Ção de energia na Amazónia. Mas, infelizmente, hoje 
ela ainda apresenta contradições muito graves. 

Quero dar o exemplo de dois Estadas. Um 
~efes é v meü Estado, o Pará, Viida te1r.os a itaaiví 
hidrelétrica nacional: Tucurui. Temos regiões den
tre de Pará, ao !ade da hidrelétrica d~ T!!curu!, 
que não recebem o beneficio da energia gerada 
por esse grande empreendimento. Toda a vasta 
Transamazõnica, com 1000 km de extensão, per
correndo vastas regiões na direção leste/oeste do 
meu Estado, não possui energia elétrica. Várias 
regiões da TransamazOnica possuem potencialida
des imensas para a seu desenvolvimento, mas pre
cisam de energia elétrica. 

Hã mais de 10 anos foi implantado um grande 
projeto sementeiro na TransamazOnica. Eu ainda 
era Secretário de Planejamento do meu Estado, 
quando foi aprovado na Sudam esse projeto com 
compromisso de implantá-lo na extensão da energia 
de Tucuruf para tomá-lo viável. Jâ se passam mais 
de 1 O anos, e o projeto está começado mas inviabili
zado porque falta energia. 

As regiões do baixo tocantins, ande o rio que 
gera a energia de Tucurur passa, não recebem, des
de a implantação da energia de Tucuruf, o apoia
menta dessa hidrelétrica. O Estado da Amazonas, 
par exemplo, que possui carências sérias de ener
gia, quer em Manaus, que depende de uma peque-
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na hidrelétrica, dependendo de termoelétricas, quer 
em outras regiões desse vasto Estado, possui jazi
mentes importantes de gás do Urucu, que poderiam 
resolver de forma definitiva esse problema. 

Portanto, na Amazônia temos as pré-condi
ções, e temos a realidade da ausência de energia; fal
tavam decisões, e frente a esse quadro o Governo fe
deral definiu uma nova estratégia, uma nova equação 
que, na verdade, irá mudar a matriz energética da 
Amazônia, influencrando também a matriz energética 
brasileira, estratégia essa incluída no Plano Brasil em 
Ação, portanto priorizado entre os 42 projetas. 

Hoje é bom lembrar que o Brasil cresce, em 
termos de demanda de energia elétrica, a uma taxa 
de 4,5% ao ano, que representa algo em tomo de 12 
mil megawatts. E a Região Norte cresce à taxa de 
10% ao ano, em termos de demanda. O Governo fe
deral procura equacionar esse problema, procurou 
redefinir a matriz energética da Amazônia, utilizando 
três grandes alternativas: a primeira delas, já inicia
da, que diz respeito à interligação da hidrelétrica de 
Tucuruí a todas as regiões do Pará e de outros Esta
dos que não possuem energia elétrica. Foi concebi
do também o projeto da Transoeste, que vai levar 
energia elétrica para toda Transamazõnica, até Tu
curuí, ao norte e, ao sul, até o baixo amazonas, em 
Santarém. São mais de mil quilómetros de extensão 
ds giande impcítância paiâ aquela re.giãc. 

O Ministro Raimundo Mendes de Brito esteve 
receiitemeiitê iiV Pará. a det..i a crdem ds serviçc 
para iniciar a primeira etapa de Altamira e, posterior
mente, até Rurópolis, ltaituba e Santarém. Na mes
ma ocasião, deu também ordem de serviço para ini
ciar a ligação de Tucurui a toda região do baixo to
cantins, chegando até Cametá. Trata-se de recur
sos da ordem de R$240 milhões, incorporados no 
plano do Governo Federal, com prazos determina
dos para conclusão, prevista para o final de 98, por
tanto, bem breve. 

Tudo isso vai gerar uma verdadeira renovação, 
revolução naquela grande rodovia Transamazõnica, 
onde foram alocados os brasileiros de outras pla
gas, num projeto de colonização desde a Década 
de 70, e onde o Governo Federal não havia cum
prido seus compromissos, entre os quais a energi
zação completa daquela região. Agora, o Governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso passa 
a viabilizar e a honrar esse compromisso antigo e 
fundamental. 

A segunda alternativa, que é tão importante e 
sobre a qual quero tecer algumas considerações, é 
a da geração de energia elétrica com a utilização do 

gás de Urucu e Juruá, na bacia do Solimões, que é 
uma grande inovação para á região e para o Brasil. 

Criado um grupo de trabalho em 1995, visando 
resolver os problemas do Estado do Amazonas -
particularmente, de Manaus -, Roraima, Rondônia e 
Amapá, bem como da margem esquerda do Pará, 
regiões carentes com gravíssimos problemas de 
energra·elémca;-roram efstudaaas vanas ãltematiVas: · 
a do gás; a da ligação da hidrelétrica de Tucurui; a 
compra de energia da Venezuela, por intermédio da 
hidrelétrica de Guri; e outras fontes. 

Após estudos aprofundados, provou-se que a 
alternativa do gás de Urucu-Juruá seria a melhor, 
considerando-se que hoje a Região Amazónica de
tém a segunda reserva de gás natural do Brasil, com 
um estoque de 90 bilhões de metros cúbicos, sendo 
a primeira em Macaé, com cerca de 160 bilhões de 
metros cúbicos. Pelas pesquisas demonstra que 
aquela região que produz gás no Amazonas tem 
condições de fornecer suprimento para aquela área 
durante trinta ou quarenta anos. Para isso, existe um 
cronograma. Em 1999, 3 milhões de metros cúbi-

' cos/dià, podendo chegar ao ano 2004 com 11 milhõ
es de metros cúbicos/dia. Isso vai ajudar a mudar a 
matriz energética brasileira que, em relação às ma

- trizes energéticasae todas· os países -do mr.rnâo~ e 
bastante distorcida. 

ürna vez que o Srasii ~e conct:ntía na ofelt.a dt:: 
energia elétrica e na produção das hidrelétricas em 
termo de 96~{:, de tudo o qu~ é gerado. E~q:..::::-:tc :: 
média mundial na utilização de gás para energia elétri
ca é de 26%, na Argentina chega a 40% a sua matriz 
energética baseada em gás natural. O Brasil apenas 
possui, em termos de geração de gás para geração de 
energia, 2% do total da sua matriz energética. 

Com isso, o Brasil começa a dar um passo à 
frente na alteração da estrutura dessa matriz ener
gética, para que passe de 2% para 10%, que é um 
valor razoável desejável. Não há dúvida nenhuma. E 
o gás natural, o escolhido, como uma grande alter
nativa para a Amazônia, sobretudo para as regiões 
mais distantes, de mais difícil acesso. t: a alternativa 
que oferece menor custo de produção e a que dá 
maior possibilidade de participação do setor privado. 
Gera estímulos importantes nos setores produtivos 
da navegação, na construção de embarcações e 
também na indústria de frios. 

Possibilita o desenvolvimento regional e muda 
o modelo de desenvolvimento daquela região. to, en
tre todas as alternativas, a que menor impacto am
biental causa. Vai colaborar com a mudança da ma
triz energética brasjl_ei'"ª. O Brasil pretencje aumentar 
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sua participação de 2% para 10% com a oferta de 
gás da Bolfvia para atender as regiões Sul e Sudes
te do Brasil. Além disso, economiza divisas. Isso é 
importante para o Brasil. 

Dar a opção do Governo Federal pelo gás na
tural, para resolver, de fonna definitiva, o problema 
da energia elétrica na Região Amazónica. 

Como já disse, o projeto terá, como oferta ini
cial em 1999, 3 milhões de metros cúbicos dia. Em 
maio será assinado o contrato de compra e venda 
envolvendo a Petrobrás, a Eletrobrás, os Governos 
estaduais e as empresas que irão absorver essa 
energia. Quarenta e cinco por cento desse projeto 
vai atender ao Estado do Amazonas, resolvendo de 
forma definitiva a carência de-energia, particular
mente em Manaus. 

O projeto vai-se viabilizar com a utilização de 
seis milhões de metros cúbicos por dia. Serão atendi
dos por este projeto estados como Amazonas- mar
gem esquerda do Amazonas - Pará e Rondônia, que 
revolucionará a matriz energética do nosso Pais. 

O projeto gerará grande impacto regional, parti
cularmente no que se chama de unidades de negó
cio. Em primeiro lugar, surgirá uma série de negó
cios ligados à exploração do gás, que será efetuada 
pela Petrobrás. Em segundo lugar, porque o gás 
precisa ser liquefeito e, para isso, terá que ser utili
zada tecnologia de ;esfriamento, de liquefação. Ele 
terá que ser transportado por grandes embarcações 
cu- per ~m~r:h~·:-Ghegendo ac porte -de destina;-o 
processo precisa ser revertido, ou seja, é necessário 
que seja vaporizado novamente o gás liquefeito para 
que se transforme em gás natural. 

São três etapas de um processo tecnológico 
que necessariamente será explorado pela atividade 
privada. 

E a terceira etapa? É a geração, a distribuição e a 
transmissão da energia elétrica gerada por esse gás. 

Três segmentos: Governo Federal, Governo 
Estadual e a atividade privada participarão do pro
cesso de fonna integrada e com sucesso absoluto. 

A tecnologia utilizada na produção do gàs e na 
sua liquefação e posterior vaporização gerará um im
pacto importante para as indústrias de frios, de laticf
nios e de pescados na Amazônia e também na produ
ção de embarcações apropriadas para o transporte e 
utilização permanente na região. Portanto, vão ser 
criados empregos, será gerada renda, implicando no 
fortalecimento do setor industrial, inequivocamente. 

Essa estratégia foi estudada inicialmente em 
meu Estado para resolver o problema da margem 
esquerda do Amazonas, que sofria graves proble-

mas resultantes das dificuldades na transmissão da 
energia de Tucuruf para o largo Amazonas, o que 
era feito a custos altfssimos. 

No Estado do Pará há indústrias importantes 
da Vale do Rio Doce, como Trombetas, na margem 
esquerda, que produz a bauxita; o Projeto Alunorte, 
que transfonna bauxita em alumfnio, que é o maior 
projeto de alumina da América do Sul; e o Projeto 
Jari, para citar apenas três. Esses seriam os insumi
dores e os consumidores dessa energia. 

Entretanto, o Pará não viabilizaria esse projeto 
tão importante, pois, para que seja viável, é preciso 
que sejam utilizados 6 milhões de metros cúbi
cos/dia. Para isso foi necessário incorporar o Estado 
do Amazonas, o Estado do Acre e o Estado do Ama
pá. Com isso, resolveu-se o problema económico e, 
ao mesmo, supriu-se a carência de energia elétrica 
na nossa Amazônia com energia absolutamente 
confiável e limpa. Foi considerada pelos ecologistas 
como a que menos polui de todas as formas de 
energia existentes para a geração de eletricidade. 

Podemos observar que a energia gerada pelo 
gás natural resultará em uma série de impactos im
portantes em favor da Amazônia, em favor do meu 
Estado, em favor da margem esquerda do Amazo
nas, onde muitos municfpios dependem dos motores 
diesel que quase sempre estão em pane, o que traz 
gíaVissimcs problemas para aquela~ comunidades. 

Recentemente, na Associação dos Municfpios 
da Calha Norte,-csse--p:-ojetc fc! ::mp!c::nente deb::t: M 

do pelos especialistas da Petrobrás, da Eletrobrás, 
dos governos estaduais e pelos empresários interes
sados na implementação desse grande projeto. 

Essa seria a primeira alternativa depois daque
la que seria a expansão, ampliação e transmissão 
da energia elétrica de Tucuruf para regiões em tomo 
daquela área. A energia do gás de Urucum seria a 
segunda grande solução para as áreas mais distan
tes, mais isoladas, com dificuldade de implantação 
de hidrelétricas. 

E a terceira alternativa qual seria? Seria o Go
verno Federal comprar excedente de energia hidroe
létrica dos pafses vizinhos. Isso seria a maior inte
gração energética continental. Passarfamos da retó
rica, do discurso, para o pragmatismo do Mercosul. 
O Brasil jà fez isso. Já está comprando energia da 
Argentina, do Paraguai; está comprando gás da Bo
livia, o que vai reformar a matriz energética brasilei
ra. Passará de 2% para 10% a geração de energia 
elétrica do Brasil via gás natural. 

Na AmazOnia, a solução seria comprar energia 
da Venezuela, que possui, em Guri, um excedente 
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de energia hidroelétrica. O Presidente esteve lá na 
semana passada, para assinar um grande acordo 
com o Presidente venezuelano, Rafael Caldera, es
tabelecendo que esta fornecerá energia elétrica para 
o Estado de Roraima, o que resolverá definitivamen
te o problema da falta de energici em sua capital, 
Boa Vista. 

Definida a compra de 200 mil quilowatts que aten
deriam a 200 mil pessoas em uma linha de transmissão 
de mais de 600km, esta resolverá de forma definitiva o 
problema da carência de energia elétriea da região do 
Estado de Roraima. É claro que naquela oportunidade 
foram assinados acordos para a implantação da BR-
174, que vai integrar o Brasil e a Venezuela. -

Mas sobre rodovias gostaria de falar em outra 
oportunidade. Quero me concentrar hoje exclusiva
mente nos aspectos energéticos para a AmazOnia. 
Decisões foram e estao sendo tomadas com várias 
alternativas que vão resolver de forma definitiva a 
oferta de energia elétrica para a AmazOnia, que, 
como dizia, têm precondições para que tal ocorra. É 
preciso uma decisão politica e econOmica para re
solver de forma definitiva a ausência, a carência de 
energia elétrica nessa vasta região AmazOnica. 

Portanto, com a expansão da Hidrelétrica de 
Tucurur, como falava, como primeira alternativa, 
através do grande linhão que atenderá vastíssimas 
regiões do rr..::ü Estado, e já atende vastas regiões 
do Estado do Maranhão, a implantação, via gás de 
Un:cum, de Juruá, resolveria de forma definitiva-a 
carência de energia dos Estados do Amazonas, 
A;napá, RondOnia e toda a margem esquerda do 
meu Estado, chamada área da Calha Norte. 

E, finalmente, com a compra da energia da Ve
nezuela, de Guri, fecha-se o atendimento de pratica
mente toda a Região AmazOnica, reformulando a ma
triz energética desta região, dando-lhe um conteúdo di
ferente em que o gás passa a ter uma predominância, 
uma prevalência relevante, e, corno disse há pouco, 
passará, ao lado do gás que vem da Bollvia, a alterar 
de forma drástica a matriz energética brasileira, na 
qual predomina a oferta de energia de hidrelétricas. 

Hoje temos 96% da nossa energia gerada por 
hidrelétricas. Com isso vamos passar de 12% da uti
lização de gás para 1 0%, considerando que a média 
mundial, dizia há pouco, é de 26%, e a tendência é 
aumentar a utilização do gás por ser uma fonte con
fiável e limpa em termos ambientais. 

O Governo Federal está tomando decisões fir
mes e acertadas, fazendo com que a matriz energé
tica da Amazônia seja desenhada, viabilizada. Nos 
próximos dois anos grande parte desses projetas 

será efetivamente implantada. As obras já começaram. 
o próprio gás de Urucum já começa em 1999 a produ
zir efeitos importantes nos Estados do Amazonas, do 
Pará e do Amapá, mostrando que, quando o Governo 
quer, faz. E a deciSão de fazer tudo isso está incorpo
rada no Plano Brasil em Ação, em que o Governo Fe
deral priorizou a geração de energia elétrica para a 
vastíssima e importante região AmazOnica Nesse as
pecto, já há um desenho claro, preciso e seguro de so
lução para a oferta de energia elétrica da Amazônia 

A outra parte do binOmio a que me referia, o 
transporte, merece considerações em outro pronun
ciamento. Algumas decisões importantes estão sen
do tomadas,-c:Omo a- íntei1TgaÇão de rOdovias-eom 
outros países, viabilizando fisicamente a integração 
do Brasil com os seus palses vizinhos. 

Portanto, quero concluir, Sr. Presidente, dizen
do que, com essa decisão da nova matriz energética 
da Amazônia, que influencia também a nova matriz 
energética do Brasil, começamos a dar passos lar
gos rumo ao desenvolvimento sustentável da Região 
Norte, que tem no transporte e na energia precondi

' çOes necessárias a esse grande desenvolvimento. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Voltamos à lista de oradores. 
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPi.iCY- (PT- SP. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente;-senador Ronafdü· Cunha Urr.a, "SíS:
Senadores, a marcha do Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra pela reforma agrária, pelo 
emprego e pela justiça se aproxima do Distrito Federal. 

Na manhã de hoje tive a oportunidade de parti
cipar de parte da caminhada, das 9h30min às 
12h30min até que cerca de 800, quase 1.000 traba
lhadores sem terra adentraram o Municfpio de Val
para!so. Naquela cidade, pude testemunhar um fe.. 
nômeno muito importante, qual seja de a população 
da cidade, os professores e professoras que sarram 
das escolas com todos os seus alunos, os comer
ciantes, os fan'T18cêuticos, os barbeiros, nos restau
rantes, nos bares, a população que saiu de suas ca
sas veio às janelas, às calçadas e aplaudiram, de
ram as boas-vindas àquela marcha do· Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

A frente deste Movimento vinha o Sr. Luiz de 
Castro, aos 89 anos, marchando desde São Paulo. 
Impressionante a fibra, o senso de busca de justiça 
desses trabalhadores, todos ~les_ extremamente sim
ples, a maior parte deles sem grande formação es
colar. Alguns deles sabem ler e escrever e fazer as 
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contas, mas a maior parte deles não ultrapassou o 
primeiro ciclo. 

_Calejados, grande parte usando sandálias tipo 
hava1ana, alguns até descalços, vinham com altivez 
granjeando o respeito crescente da população brasi: 
!eira. Não é à-toa, Sr. Presidente, que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o Ministro Raul Jung
mann, do Ministério Extraordinário de Politicas Fun
diárias, alteraram a sua postura e acabaram com 
esse movimento, nessa marcha criativa, de natureza 
pacifica, obviamente notando a comoção do Pais, 
também se comovendo. 

É interessante observar que nas últimas sema
nas, gradativamente mais, o Governo resolveu mu
dar e dá sinais de que considera o Movimento dos 
Sem-Terra o principal interlocutor na discussão da 
reforma agrária. 

Hoje mesmo leguei para o Dr. Lucena Dantas 
Secretário Particular do Presidente, aquele que tra~ 
da agenda de Sua Excelência. Ele me disse que 
está marcada para sexta-feira, mais para o final da 
tarde -o horário ainda será definido-. a audiência com 
a Coordenação Nacional do Movimento dos Sem-Ter
ra para tratar do assunto da reforma agrária. 

Pela palavra de João Pedro Stedile, Gilmar 
Mauro, Gilberto Portes de Oliveira, José Rainha e 
outros, reiterei ao Dr. Lucena Dantas que essa coor
denação ira1ia como iema, sobretudo, a análise da 
qu~tão _da reforma agrária. Não se tratará, portanto, 
de discutir éi pessoa do Ministro Raul Jungmann ou de 
qualquer outra pessoa. Tratar-se-á de fazer uma ava
liação :rltica, podendo haver, obviamente, até referên
cia à maneira como o Governo, por seus Ministros, 
conduz ou não conduz tão bem a reforma agrária. 

O tema principal, contudo, será a questão des
sa reforma como um todo. Isso, eu próprio transmiti 
ao Presidente Fernando Henrique no domingo retra
sado e, hoje, reiterei ao Dr. Lucena Dantas. Este me 
disse que Sua Excelência quer dialogar o suficiente 
para discutir, em profundidade, a questão. 

Já o Presidente do Senado, Senador Antonio 
Cartas Magalhães, marcou também uma audiência 
com os participantes da marcha do Movimento dos 
Sem-Terra para as 9h30min de sexta-feira próxima 
aqui no Salão Negro. S. Ex" ofereceu a sala da Presi
dência, mas, corno o número de pessoas que quer ou
vir as palavras do Presidente, representando o Senado 
Federal e o Congresso Nacional, é bastante grande, o 
Presidente Antonio Carlos Magalhães houve por bem 
marcar a audiência no próprio Salão Negro. 

Assim, também, autorizou que se usasse o 
parlatório construido aqui. Esse parlatório no grama-

do em frente ao Congresso Nacional foi uma iniciati
va do hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
ex-Uder do PDT, Senador Mauricio Corrêa, preven
do situações de manifestações como esta. 

Vamos dialogar com o Presidente Antonio car
Ias Magalhães e com o Movimento dos Sem-Terra 
porque a idéia de se construir ali um palanque, pra: 
zado Presidente Antonio Carlos Magalhães, não é 
apenas porque alguns - e serão poucos ...,. oradores 
convidados para expressar a sua opinião, mas tam
bém porque cerca de 40 artistas, dentre os melhores 
cantores e conjuntos brasileiros, ofereceram-se para 
também se apresentar na tarde do dia 17. Tenho a 
certeza de que ... 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães -V. Ex" me 
permite? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita hon
ra, Senador Antonio cartos Magalhães. 

O SR. Antonio Carias Magalhães - Até aqui 
V. Ex" estava relatando com absoluta correção. 
Combinamos receber a Comissão do Movimento 
~os Sem-Terra às 9h30min. Serão recebidos. Com
binamos que o Senado daria o som, e o local da tri
buna foi indicado por V. Ex", como acabou de citar, 
mas combinamos que não haveria equipamentos de 
outra sorte na área reservada ao Senado. Isso foi re
solução da Mesa e aue evidentemente vai prevale
cer. Por que deve prevalecer? Porque não é passi
vei que s~ ceda para o movimento mais forte e não 
se ceda para o movimento mais fraco. E a proibição, 
infelizmente, vai existir. Dar fazer um apelo a V. Ex" 
para que dialogue, corno dialogou com a Mesa, com 
o Movimento dos Sem-Terra porque todo apoio, den
tro dessas cill:llnstãncias, será dado. V. Ex" salientou 
ainda há pouco que o som era deficiente para tanta 
ooisa Esse som, o melhor que houver em Brasnia, ar
caremos com as despesas para que V. Ex" possa pro
piciar ao Movimento dos Sem-Terra uma audiência até 
maior. Agora, não podemos transigir com aquilo que 
foi deliberado pela Mesa. Dai eu apelar para V. Ex" 
que nos ajude no cumprimento da lei. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Vou transmitir à 
Coordenação Nacional do Movimento dos Sem-Ter
ra a respeito disso, Sr. Presidente. Apenas gostaria 
aqui de transmitir a V. Ex" que fui informado de que 
cerca de 40 cantores, artistas virão se apresentar, e 
quem sabe poderão fazer lá. .. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Para tan
tos artistas e tão bons podem fazer na Esplanada 
dos Ministérios, local muito mais amplo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Quem sabe? 
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães - E ai pro
vavelmente até o Governo lhe dará o som. 

O SR. EDUARDO SUPLICY :... Está bem, mas 
é que pelo menos já está acertado este lugar, e isto 
que foi acertado com V. Ex" está bem definido; não 
vamos ter divergências com acordo fechado. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães -Acordo fe
chado! 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agora, muito 
mais importante - se me permite· então o Senador 
Antonio Carlos Magalhães - é a questão da reforma 
agrária. Avalio que a reforma agrária precisa ser fei
ta numa intensidade muito maior, pois o próprio Pre
sidente da República, ainda na última quarta-feira, 
expôs sobre o assunto. 

E eu gostaria até de destacar uma frase do Pre
sidente, quando ele falou no ltamaraty: "As vezes, eu 
vejo números: Ah, tem que assentar 1 milhão de fami
lias ... Perfeito! A sociedade quer? Eu quero. A socie
dade quer assentar? Recursos, impostos correspon
dentes a R$25 bilhões para que nós possamos assen
tar. Se for para assentar oorretamente, R$40 bilhões". 
Esse é o gasto da Previdência toda por ano. 

Sr. Presidente, é preciso salientar que, para 
assentar as 104 mil familias, das quais 23 mil foram 
apenas regularizadas, pois já estavam assentadas 
no Governo itamar Franco, na verdade o Governo 
não gastou os R$40 mil por familia; gastou um nú
mero menor. E esse cálculo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nesse discurso está exagerado. 
Se o Governo resolver destinar algo como R$7 bi
lhões, já terá recursôs suficientes para mais que do
brar sua meta. Quando o Presidente da República 
diz e quando a sociedade quer - e tenho a oonvic
ção hoje de que a sociedade realmente quer -, per
cebemos que ainda é preciso perguntar o que quer a 
base de sustentação do Governo, aquela que pro
move um verdadeiro cerco relativamente às ações 
sobre a refonma agrária com maior interisidaae. 
Esse é o problema: o breque. Será importante saber 
da interação que, como Presidente do Congresso, o 
Senador Antonio Carlos Magalhães terá com o Movi
mento dos Sem-Terra, o conteúdo dessas palavras. 

Sr. Presidente, há mais um sinal do movimento 
favorável de opinião pública. Está sendo lançado, 
nas principais capitais do Pais, o livro Terra, de Se
bastião Salgado - extraordinário fotógrafo -, José 
Saramago - um dos maiores escritores da lingua 
portuguesa - e Chico Buarque, que publicou nesse 
livro os seus poemas em homenagem ao Movimento 
dos Sem-Terra. Com o livro, pode-se também com-

prar um CD com as quatro músicas tão bonitas de 
Chico Buarque sobre o tema. 

No último sábado, ouvi a entrevista coletiva de 
Sebastião Salgado, José Saramago e Chico Buar
que. A certa altura, José Saramago disse que o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, por ser Presi
dente do Pais, inevitavelmente já está na História do 
Brasil, mas Sua Excelência pode tomar-se o Presiden
te da República que fez a reforma agrária, e é preciso 
que haja decisão para isso. Sebastião Salgado afirmou 
que, quando jovem, morava na rua Maria AntOnia, es
tudava na USP, mas sabia do que ooorria na rua Maria 
An!Onia onde se situa a Universidade Mackenzie, que 
fioou famosa pela postura oonservadora de seus estu
dantes. Ele ressaltou que justamente na Universidade 
Mackenzie será lançado, hoje e amanhã, terça-feira, o 
livro Terra; haverá um debate sobre o Movimento dos 
Sem-Terra e sobre a questão da refonma agrária. O fo
tógrafo se disse comovido de ver, em uma universida
de de tradição conservadora, tanta simpatia peia refor
ma agrária. Acredita também que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso -a quem passara a respeitar 
,e a admirar, quando o ouvira falar na Universidade, 
oomo sociólogo, da justiça e da necessidade de se fa
zer a reforma agrária -vai querer fazer a reforma agrá
ria oom mais energia. 

Assim, Sr. Presidente, gostaria de concluir dizen
do que essa é uma oportunidade expressa até por 
José Saramago: o Presidente da República tem toda a 
oportunidade de passar para a História como aquele 
que fez a reforma agrária. Todavia, Sua Excelência de
veria ter o horizonte de quatro anos para essa avalia
ção, mas tem efetivamente um ano e oito meses, por
que nos primeiros dois anos e quatro meses de seu 
Governo, embora tenha realizado em maior grau as 
desapropriações e os assentamentos do que no pas
sado, não houve grande vantagem porque na história 
do Brasil, por séculos, não se fez rerorma agrária. 

Entretanto, agora o PresideRte-tem a oportuni
dade. Quem sabe possa o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, por ocasião do seu diálogo com 
o Movimento dos Sem-Terra, sexta-feira, duplicar 
suas metas de realização da refonma agrária. Se 
Sua Excelência pergunta se a sociedade quer, essa 
está respondendo por todo o Brasil. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex- um 
--aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Tem V. Ex- a 
palavra. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Eduardo Supli
cy, entendo que V. Ex" tem razão. A sociedade quer, 
todos nós queremos. Diria até que há quase uma 
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unanimidade com relação à necessidade imperiosa 
que o Brasil tem de promover uma efetiva reforma 
agrária. Quero concordar com V. Ex", porque na pró
xima sexta-feira teremos uma grande oportunidade. 
Nessa oportunidade do encontro da classe polftica, 
do Presidente da República, com as lideranças dos 
Sem-Terra e com a participação do Congresso Na
cional -que tem, sem dúvida, dado toda a cobertura 
aos passos em.direção à reforma agrária-, teremos 
aquilo que é indispensável: se .todos nós queremos 
a reforma agrária, urge que não percamos a oportu
nidade de estabelecer critérios para a sua realiza
ção. Estabelecendo-se os critérios, de comum acor
do entre o Governo - o Poder Executivo, o Poder 
Legislativo -e o Movimento dos Sem-Terra, efetiva
mente a reforma deve se cumprir. Em outras pala
vras, essa é a grande oportunidade para se firmar 
um pacto a fim de que a reforma agrária possa sair 
do papel e se tomar uma realidade no Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Ramez 
Tebet, o Governo tem a oportunidade, portanto. Não 
sei se pacto é a melhor palavra, porque o movimento 
social surge em função da necessidade, e é muito difi
cil dizer a um movimento social o que se deve fazer; 
ele surge naturalmente, as ações vão sendo criadas. O 
Movimento dos Sem-Terra percebeu que mais eficaz 
do que ocupar algumas sedes do Incra seria realizar 
essa marcha que acabou comovendo o Pafs. 

A revista Veja, como um sinal disso, fez uma re
portagem de 21 páginas, nesta semana, em que res
salta aspectos positivos do Movimento dos Sem-Ter
ra e do que ele realiza, sobretudo quanto aos assen
tamentos e à criação de movimentação nas áreas 
urbanas, onde começa a haver maior ativação eco
nOmica em decorrência dos assentamentos nas 
áreas rurais vizinhas. 

Essa é a percepção de Sebastião Salgado, que 
perrorreu inúmeros assentamentos em diversos lugares 
do Brasil, é a minha percepção e dos Prefeitos do Pontal 
de Paranapanema, que hoje, em grande número, estão 
apoiando a necessidade de se fazer a réfonna agrária e 
os assentamentos com maior intensidade. 

O Presidente da República tem a oportunidade 
de sua vida para transformar, aumentar suas metas 
e fazer com que o Brasil modifique a herança de ter
mos tido este Pafs tão imenso dividido em capitanias 
hereditárias e termos tantas leis da terra que a tor
naram tão concentrada. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, o Governo pode aproveitar a exce
lente oportunidade da presença dos Sem-Terra em 
Brasflia para dar o testemunho definitivo de que não 
confunde reforma agrária com simples assentamen
to. Essa seria a hora de definir bem o quadro, de as
segurar o auxilio financeiro e técnico para o desen
volvimento do trabalho nas áreas ocupadas. O Pre
sidente da República, em discurso recente, disse 
que se a socieclade. quer mais reformª agrária, o Go

. vemo precisa de mais recursos. O Governo poderia 
apressar a votação dq projeto, por sinal de autoria 
do Presidente da República, então Senador, do im
posto sobre grandes fortunas, para aplicar na refor
ma agrária, o que facilitaria a execução de uma me
dida de grande alcance social. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Muito bem lem
brado, Senador Josaphat Marinho. Muito consistente 
a observação de V. Ex". Quando o então Senador 
Fernando Henrique Cardoso propOs o imposto sobre 
grandes fortunas, claramente Sua Excelência tinha o 
sentido de realizar maior justiça. E como se nota na 
,sociedade brasileira a vontade de que seja realizada 
a reforma agrária, que inclui não apenas o assenta
mento, mas também a assistência técnica e creditf
cia devidas, é preciso lembrar ao Presidente da Re
pública que essa parte do crédito e da assistência 
volta para o Governo. Não se trata apenas de uns 
30 ou 40 mil, mas de sete mil ou algo assim que de
vem ser inicialmente gastos; depois, vem a parte 
que se refere ao adiantamento que a instituição fi
nanceira faz com o compromisso de receber o paga
mento de volta, o que ativa a economia de forma 
saudável e realiza a efetiva distribuição de oportuni
dades na sociedade brasileira. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Cumprimento V. 
Ex" pelo seu pronunciamento que tem o timbre da 
conaliação. V. Ex- chegou a essa tribuna justamen
te fazendo um histórico de tudo que vem sendo 
anunciado sobre a marcha dos Sem-Terra até Brasl
lia. Deu-nos alvissareiras noticias sobre a audiência 
marcada pelo Senhor Presidente da República, com 
a presença do Ministro Raul Jungmann, da Reforma 
Agrária, e a que o Presidente Antonio Carlos Maga
lhães agendou para às 9 horas e 30 minutos de sex
ta-feira com o comando dos Sem-Terra, dando as
sim a sua colaboração para que tudo termine bem. 
Na verdade, o que a todos nós preocupa é que uma 
massa humana composta de milhares e milhares de 
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pessoas dos mais diversos recantos do Brasil não 
seja bem-recebida aqui pelas autoridades, que pre
cisam dialogar com o comando dos Sem-Terra. Evi
dentemente que não será em 10, 15, 20 ou 30 minu
tos que se vai resolver o problema da reforma agrá
ria no Brasil, o qual depende, como sabe V. Ex", da 
vontade politica do Senhor Presidente da República. 
Na hora em que realmente Sua Excelência quiser 
fazê-la, Sua Excelência a fará. Evidentemente, a re
forma agrária - como bem acentuou o nobre Sena
dor Josaphat Marinho - não pode ficar restrita aos 
assentamentos. Ela é um processo muito mais com
plexo, sendo preciso que se !eve em conta não ape
nas a assistência financeira, como também a assis
tência técnica àqueles que vão trabalhar a terra. Eu 
gostaria de lembrar a V. Ex", neste instante, uma en
trevista que li há poucos dias que me sensibilizou 
profundamente, não só pela sua autoria - do ex-Mi
nistro Celso Furtado, um dos maiores brasíleiros vi
vos e profundo conhecedor da problemática nacional 
-, mas, sobretudo, porque foi justamente Celso Fur
tado que lançou nos idos de 60, tempo de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira e depois no Governo João 
Goulart, algumas idéias sobre planejamento econO
mico no Brasil. Ele pregou insistentemente - o que 
era notório em todo o mundo e ocorreu nos Estados 
Unidos - a necessidade de se incentivar o processo 
de industrialização para diminuir a população rural. 
Quer dizer, o processo de industrialização traria para 
as metrópoles os trabalhadores do campo, porque 
estes seriam dispensados aos poucos, dentro de um 
processo de divisão da propriedade, e passariam a 
se integra; av desenvo~,;imento econOmico com seu 
trabalho nas indústrias. Ocorre, porém, como sabe 
V. Ex", que a alta tecnologia está levando o Brasil -
não apenas o Brasil, mas todo o mundo - ao desem
prego crescente. A automação industrial é um fato 
incontestável e nós, particularmente, estamos tam
bém pagando o tributo da politica de combate à in
flação, que tem feito com que dezenas senão cente
nas de empresas deixem o mercado ou entrem em 
um processo de ociosidade, aumentando o desem
prego. t verdade que o atual Governo já dá sinais 
de que está combatendo o desemprego procurando 
incentivar a micro e a pequena empresa, inclusive 
sob o ponto de vista fiscal, com a adoção de várias 
medidas legais que já estao em vigor. Dizia o ex-Mi
nistro Celso Furtado que, como não havia mais em
prego na indOstria, os que estavam nas grandes me
trópoles em busca de emprego desejam voltar para 
o camoo para trabalhar na terra. Por isso, o número 
dos ~- -Terra aumentou consideravelmente, decor
rência oireta do desemprego na zona urbana, mais 
especificamente nos setores industrial e de serviços. 
Trata-se de uma reflexão que precisamos fazer so
bre o contelcto do discurso de V. Ex" e da discussão 
em tomo -:ia reforma agrária no Brasil. Nobre Sena-
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dor, dou a V. Ex" meu testemunho de que sempre fui 
favorável à reforma agrária, desde os tempos de 64. 
Gostaria, também, de dizer a V. Ex" que vim recen
temente de meu Estado profundamente preocupado 
com o grau de radicalização que começa a ocorrer 
entre as partes em lítlgio: os trabalhadores rurais 
sem terra e os proprietários rurais. É preciso muito 
cuidado para conduzir esse processo a fim de eVitar
se novas vitimas, quando o que se pretende no Pais 
é justamente salvar vidas e não fazer com que al
guns brasileiros, seja de um lado ou de outro, ve
nham a perecer em face de um confronto que pode 
ser evitado, dependendo do grau efetivo de equill
brio das autoridades e também de eficiência no co
mando da reforma agrária no Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Prezado Senador 
Humberto Lucena, acredito que será muito importante 
a contnbuição que os membros do Congresso Nacio
nal puderem dar no sentido de procurar catalisar um 
entendimento entre o Executivo e a sociedade em prol 
desse movimento social que ganha importância 

E tem razão V. Ex". O economista Celso Furta
do fez uma análise, que li nas páginas amarelas da 

• revista Veja e em outras entrevistas, muito relevan
te, ressaltando que o Movimento dos Sem-Terra in
clusive poderá contribuir com açOes que venham a 
criar empregos no campo, o que propiciará um maior 
equillbrio na oferta de empregos dada a dificuldade 
que existe para criá-las. 

É preciso notar que a politica governamental, 
nos últimos ~nos, tem-levado à destr.Jição -estima
se - de 400 a 800 mil empregos ou mesmo de pe
quenos agricultores no campo. 

Se o Governo, de um lado, anuncia o assenta
mento de 1 00 mil famflias; de outro, há um número 
bem maior do que esse de famUías deslocadas da 
atividade agrfcola, resultado, por exemplo, do que 
aconteceu com a cultura do algodão. É importante 
estarmos conscientes disso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Se
nador José Roberto Arruda. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos para fazer o seu 
pronunciamento. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, acabo 
de ouvir atentamente o pronunciamento do Senador 
Eduardo Suplicy sobre a questão da reforma agrária 
no Brasil e, par'ticularmente, sobre a marcha dos Sem
Terra, que chegarão a BrasOia nesta semana. 
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O Presidente Fernando Henrique Cardoso ainda 
nao confirmou a audiência na sexia-feira, mas os si
nais sao exatamente os emitidos pelo Senador Eduar
do Suplicy: caminhando o Movimento pacificamente no 
sentido do diálogo e do entendimento, há, por parte do 
Governo Federa~ disposição, como deve ocorrer no 
regime democrático, para a troca de idéias, que se es
pera positiva para a sociedade brasileira 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há um 
ponto de partida em tudo isso, que reside justamen
te no fato de que não existe justiça social sem refor
ma agrária num pais como o nosso. 

A concentração de terras em mão de poucos é 
um problema secular. A maioria não dá a elas a des
tinação social prevista na Constituição. De outro 
lado, centenas de milhares de camponeses não têm 
um pedaço de chão para trabalhar e para produzir 
para si e para o Pais. 

Há um momento histórico agora. Após cinco 
Séculos, pela primeira vez, há todas as condições 
para se fazer uma revolução pacifica no campo. A 
concentração dos Sem-Terra em Brasilia nesta se
mana simboliza de certa forma esse momento, e nós 
nao podemos perder e5sa oportunidade, seja por 
omiSSão, seja, de outro lado, pela contaminação do 
Movimento por interesses politicas não próprios da 
reforma agrária. 

t ciaro que o Movimento dos Sem-Terra tem 
sido o motivador da reforma agrária no Brasil. O Mo
·;;tmentvnma prova da urgência com-que oc;ssun;;
to deve ser tratado. A entidade cresceu e, de certa 
forma, soube articular e defender os interesses dos 
trabalhadores rurais, a quem deve ser dado o direito 
de acesso à terra. 

Essa urgência, porém, Sr. Presidente, não nos 
deve levar a esquecer os aspectos econOmicos e le
gais da questão. A reforma agrária é importante para 
dar trabalho e terra ao trabalhador e para aumentar 
a produção, não para desestruturá-la. Não se pode 
ignorar que a atividade agrfcola é o segmento funda
mental e insubstituivel para a produção de alimentos 
e para a macroeconomia brasileira, não sendo nun
ca demais lembrar que o sucesso do Plano Real e 
da politica de controle da inflação se baseou em 
grande parte na produção agrfcola. 

O MST, de um lado, é um movimento social com 
profundas raizes em nossa realidade social. O MST 
não é mágica, nao é invenção; ele tem bases em nos
sa realidade, tem, portanto, legitimidade para lutar pela 
reforma agrária. Por outro lado, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o Governo Fernando Henrique tem a 
legitimidade que lhe foi conferida pelas umas e, mais 

do que isso, no caso especifico da reforma agrária, 
tem a legitimidade de uma politica de promoção de 
assentamentos que deixou o campo da mera retóri
ca para se traduzir em ações concretas. 

Aqui, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
falo com humildade, mas com a autoridade de 
quem, como lider do Governo no Congresso Nacio
nal, enfrentou no final do ano passado uma dura ba
talha que, graças a Deus, terminou num entendi
mento sólido para se implantar no Brasil o Imposto 
Territorial Rural Progressivo. 

Nunca, desde que Pedro Álvares Cabral chegou 
aqui, tivemos uma politica de imposto que, efetivamen
te, promovesse a justiça social. Basta dizer, Sr. Presi
dente, que no ponto mais alto do quadro comparativo 
de terras e produção um proprietário de terras impro
dutivas, no Brasil, vai pagar, a partir deste ano, 20% do 
valor da propriedade corno imposto anual 

Ora, Sr. Presidente, mais do que isso, as üde
ranças dos partidos politicas que apóiam o Governo 
Fernando Henrique Cardoso e lhe dão sustentação 
nesta Casa foram sensrveis. Em conseqoência, 
aprovamos, na camara dos Deputados e no Senado 
Federal, o rito sumário para facilitar a desapropria
ção de terras em áreas de conflitO. · 

Nunca houve no Brasil um momento histórico 
em que tivéssemos instrumentos da grandeza e da 
importância tio imposto Territorial Rurai Progres:;Wo 
e do rito sumário. De outro lado, o Governo Fernan
do-Henrique Cardoso, apenas, nesses deis ancs, jfi 
assentou 105 mil fam!lias. Basta dizer, Sr. Presiden
te, que a média anual de assentamentos nunca foi su
perior a 12 mil assentamentos/ano, e em dois anos, 
este Governo já assentou 105 mil familias. Mais que 
isso, foram destinados, ano passado, R$1,8 bilhão ao 
programa, para custear nao apenas o preço da terra -
e dizia bem aqui o Senador Humberto Lucena -. mas 
principalmente as benfeitorias, o crédito de implanta
ção, a infra-estrutura básica, o financiamento, a assis
tência técnica, medidas sem as quais é absolutamente 
inócua a simples repartição de terra. 

Sr. Presidente, em 1995. o Governo Fernando 
Henrique assentou 42.951 familias; em 1996, 62.044 
familias. Nos dois anos, portanto, foram assentadas 
105 mil familias. No mesmo perfodo, o Governo des
tinou 5,5 milhões de hectares de terras ao Programa 
Nacional de Reforma Agrária. 

Toda a ação do Governo para promover efeti
vamente a reforma agrária obedece a um programa 
elaborado numa reunião, realizada em agosto de 
1996, no Conselho do Programa da Comunidade 
Solidária, da ·qual participaram representantes do 
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Governo e dos dois segmentos organizados da so
ciedade envolvidos com a questão: os trabalhadores 
rurais, Contag, MST e os proprietários de terras. 

O Sr. Humberto Lucena - Senador José Ro
berto Arruda, V. Ex' permite-me um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Senador José Ro
berto Arruda, congratulo-me com V. Ex" pelo discur
so que faz nesta tarde. V. Ex', com grande veracida
de, transmite ao Senado e à Nação o que vem ocor
rendo no atual Governo em matéria de reforma agrá
ria, mas, sem dúvida, essa ainda é uma postura um 
tanto trmida. Evidentemente, uma reforma como 
essa implica gastos financeiros bastante altos, como 
bem acentuou, em pronunciamento recente, o pró
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso. O que 
não se pode negar é o aumento considerável dos 
assentamentos, desde 1995 até hoje, como também 
o custeio de outros investimentos para tomar efetiva 
a posse da terra por aqueles que estão recebendo 
esse beneficio e que pretendem, realmente, produzir 
para a sociedade. Gostaria de lembrar a V. Ex", a res
peito das despesas, que o Governo tem à sua disposi
ção, conforme é do seu conhecimento, o direito de 
emitir os chamados Titules da Divida Agrária. Tenho 
para mim que esses papéis -e foi essa a nossa inten
ção quando os criamos nos anos 60 - vieram, justa
mente, para punir aqueles cujas propriedades são im
jj;;:xl~~;-porisso,--desapropriadas para refor~ 
ma agrária. Não vejo por que o Governo gastar o di
nheiro do Tesouro Nacional, de origem fiscal, para pa
gar desapropriações de terras improdutivas. O proprie
tário, cujas terras improdutivas, são desapropriadas 
deve receber, como pagamento, portanto, Titulas da 
Divida Agrária com os respectivos deságios, por se
rem punidos, em nome da sociedade. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Agradeço 
a V. Ex- pelo aparte. Eu consideraria, nobre Sena
dor, que esse é apenas mais um problema herdado 
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, porque 
os TDAs perderam a credibilidade no momento que 
o Governo não os vinha honrando nos prazos pré
estabelecidos, ainda que com deságio, para que ti
vessem credibilidade. Mas não tenho dúvida de que 
o uso dos TDAs é legitimo e, como coloca V. Ex", é 
uma forma também de punição a grandes latifundiá
rios que não dão o uso social à terra previsto na 
Constituição, nao produzem e, portanto, estão no 
movimento contrário ao da justiça social. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso re
gistrar que erram aqueles que não conferem legitimi-

dade ao Movimento dos Sem-Terra. O Moviménto 
dos Sem-Terra nasce de uma realidade brasileira 
que todos temos de reconhecer que existe. 

Erram também aqueles que não querem confe
rir legitimidade ao Governo Fernando Henrique Car
doso, não só porque ele foi eleito pelo voto da maio
ria do povo brasileiro, mas também porque teve a 
coragem de usar a sua maioria parlamentar para 
aprovar, no Congresso Nacional, o ImpoSto Territo
rial Rural Progressivo e o rito sumário, ferramentas 
fortes, duras, mas fundamentais para que se possa 
fazer uma reforma agrária pacifica. 

E erram, por último, os que não querem conferir 
legitimidade ao movimento organizado dos produtores 
rurais brasileiros. A âncora verde do Plano Real não 
pode ser esquecida. Não se pode esquecer que o Pla
no de Estabilização EconOmica brasileiro só está sen
do posslvel porque a produção agrícola é sua forte 
base de sustentação. A diminuição do preço dos ali
mentos, com o sucessivo aumento da produtividade e 
o aumento da safra -inclusive esperado para este ano 
- são variáveis que têm de constar nessa equação 
c;omplexa da reforma agrária do campo brasileiro. 

Tudo indica que a sociedade brasileira, amadu
recida na sua vida democrática, vivendo agora um 
perfodo de liberdades plenas, vivendo agora uma 
democracia madura e forte, vivendo um perfodo de 
estabilidade econOmica e, mais impor.ante, além d~:: 
ter liberdade, de ter democracia, de ter estabilidade 
econ0mica;-'livendc-um--mom2ntc de :-:::fc:-:-:-:as pro
fundas na nossa sociedade pelo caminho democráti
co, pelo único caminho que lhe confere legitimidade, 
que é o caminho da discussão congressual. 

A aprovação, no Congresso Nacional, do rito 
sumário e do ITR, que representam a verdadeira re
forma agrária, aconteceu após grandes e férteis de
bates e depois de uma dificil votaçao. Não se pode 
esquecer que este Congresso Nacional votou a fa
vor da refonna agrária. Não se pode esquecer que 
este Governo asséntou 105 mil familías e não se 
pode esquecer que a agricultura brasileira, principal
mente o pequeno agricultor e a agricultura familiar 
precisam ainda de apoios fundamentais ao seu cres
cimento e ao seu fortalecimento, sem o que, ar sim, 
mais do que não levarmos famllias para o campo, 
vamos assistir a um continuado êxodo de famllias 
que vão deixar o campo para as periferias das gran
des cidades. 

Por último, não se pode negar a legitimidade 
do MST. O Movimento Sem-Terra nasceu de uma 
realidade palpável, de uma injustiça secular, de urna 
distribuição de terras injusta, que atravessou os sé-
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culos - herança que todos nós desejamos modificar. 
Mas isso não se faz do dia para a r~oite. 

É preciso, portanto, que o esforço polftico do 
Congresso Nacional, do Governo Federal e, mais do 
que isso, dos governos estaduais e municipais, dos 
segmentos organizados da sociedade, ar inclufdos a 
Contag e o MST, continú"em nesse processo demo
crático de diálogo, de entendimento. 

É por isso, Sr. Presidente, que registro aqui as 
posições democráticas, primeiro, do Presidente do 
Congresso Nacional e da Mesa Diretora do Con
gresso Nacional, que aceitou receber para o diálogo 
brasileiros que vêm a pé para a capital do Pais e 
querem dialogar com os Poderes constitufdos, des
de que em ordem, desde que nos limites exatos da 
legislação vigente. Assim é que deve ser! 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso e o 
Ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, também 
deixam clara a disposição para o diálogo e para o en
tendimento. Penso eu que, louvando-me no discurso 
que foi proferido aqui pelo Senador Eduardo Suplicy e 
pelas informações que se têm, há todas as condições 
criadas para que a chegada das lideranças do MST 
em Brasflia seja pacifica - e é assim que o Brasil de
seja vê-la. Movimento popular legítimo, chegando paci
ficamente à capital do Pais e sentando à mesa dos 
Poderes Executivo e Legislativo, para uma fértil e pro
ficua troca de idéias e, quem sabe, a busca de soluçõ
es consensuais para a continuada do projeto de refor
ii1éi-agyáf~ ctvBrasiL Esse, sim, é· o-"Cõrrrinho-. 

E fazemos um alerta, Sr. Presidente: deve-se 
evitar - Governo, Movimento Sem-Terra e todos os 
movimentos que se juntam ao MST - qualquer tipo 
de provocação e de infiltração que não seja pacifica, 
não só porque isso não é desejo da sociedade brasi
leira, mas principalmente porque esse tipo de ação 
não contribui com a solução que todos almejamos. 

O que todos almejamos -Congresso Nacional, 
Governo Federal e a grande maioria da sociedade 
brasileira -, com liberdade, com democracia, com o 
respeito entre os segmentos organizados da socie
dade brasileira e dos poderes constitufdos, é chegar 
a soluções objetivas, avançar efetivamente no proje
to de reforma agrária, mas avançar com os pés no 
chão, pacificamente, sem invasões de um lado e 
sem terras improdutivas de outro, avançar com um 
programa com estratégia bem definida, com recur
sos efetivamente alocados e, mais do que isso, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tendo a com
preensão de que o rito sumário e o ITR progressivo, 
votados no final de dezembro do ano passado, só 
produzirão efetivamente os seus efeitos a partir des-

te exercicio. Os recursos advindes do novo ITR, alo
cados nos cofres federais a partir deste exercfcio, já 
poderão, em 1998, ter a destinação que lhes cabe, 
que é exatamente a reforma agrária. E não só por 
meio do Governo Federal, porque o ITR será des
centralizado para os governos estaduais e munici
pais, a quem cabe também parte da responsabilida
de de fazer, de fato, a reforma agrária. 

E o que desejamos é uma reforma agrária pacifi
ca, que não desestruture o campo, quem já produz. Ao 
contrário, faz parte da reforma agrária, o Pronaf - Pro
grama Nacional da Agricultura Familiar; faz parte do 
projeto de reforma agrária o apoio· que o Governo já 
vem dando, por meio do Comunidade SorKiária, aos 
pequenos agricultores e à agricultura famirlar; faz parte 
do projeto de reforma agrária não só a desapropriação 
e divisão de terras, mas a alocação de recursos para o 
treinamento de rnão-de-<~bra, para a compra de maqui
nário, para o financiamento e para o armazenamento 
da produção; faz parte do projeto de reforma agrária 
um conjunto imenso de variáveis. 

Essa é uma equação complexa, mas, no regime 
. democrático, se tivermos o bom-senso e o equilfbrio, 

nós e todos os segmentos organizados da sociedade, 
de mantermos as postulações no nfvel pacifico do en
tendimento e do diálogo, não tenho dúvida de que to
dos poderemos comemorar a chegada do MST a Bra
sília como rr.ais um ponte de avanço e de a'T'z:!u~
mento da democracia brasileira. Esse poderá ser um 
momento de diálogo,. um ponto alto no €'-nter:!di<nento 
do Congresso Nacional, do Governo Federal com seg
mentos organizados da sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, todos nós, com a responsabi
lidade que temos de vida pública, não só os que 
temos mandato popular, mas também aqueles que 
di!igem movimentos populares, todos nós, que de 
uma maneira ou de outra fazemos vida pública, não 
temos dúvida de que seremos julgados pela nossa 
postura neste momento importante da vida brasi
leira. 

Este é o momento, Sr. Presidente, de desar
mamento dos espiritos e de entendimento. Não r.á, 
portanto, razão para radicalizações ou rompimento 
do diálogo. Tanto o Governo como o Movimento dos 
Sem-Terra têm legitimidade para lutar pela reforma 
agrária e disposição para avançar. 

Os primeiros passos foram dados. A curva de 
assentamentos é acrescente. Queremos, todos nós, 
no regime de liberdade, de democracia e de paz so
cial, termos as condições histórias para avançar 
nesta direção. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Ronafdo Cunha Uma, 1° Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE - (Ramez Tebet) - Conti
nua a lista de oradores. 

Concedo a palavra, com muita honra, ao nobre 
Senador Bello Parga, que, nesta Casa, representa o 
Estado do Maranhão. 

O SR. BELLO PARGA (PFL - MA Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste momento 
em que a Nação assiste, com sumo interesse, ao 
debate privatização versus estatização, é para nós, 
do Maranhão, uma grande alegria verificar que esta
mos na vanguarda dessas decisões magnas para a 
sociedade brasileira. Sem qualquer dúvida, para 
nós, do Maranhão, e, a esta altura, para uma grande 
parte da população brasileira, deve o Governo se 
restringir as suas atividades básicas, imprescindlveis 
ao contamo da sociedade, quais sejam, a educação, a 
saúde, a segurança, entre outras. Nós, do Maranhão, 
Sr. Presidente, estamos na vanguarda da desestatiza
ção. E não somente isso, estamos interessados em 
promover as parcerias com a iniciativa privada 

Assim é que ocupo esta tribuna, com grande ale
goo, par;:: relatar um fato já anteriort'TX:!nte citado por 
mim e por outros representantes do Maranhão na Ga
mara Federa!. Está para ser instalada-uma sidel:úrgi<:a 
no Maranhão. Digo isso com alegria porque recebi no
ticia pessoal da Exm" S~ Governadora Roseana Sar
ney de que estão chegando ao final os entendimentos 
com os órgãos e as partes interessadas na instalação 
de urna siderúrgica de grande porte no Maranhão. 

Quero relembrar que, em dezembro passado, 
quando da visita do Presidente da República ao Ma
ranhão, Sua Excelência e a Governadora Roseana 
Samey, em solenidade realizada no Palácio Henri
que de La Rocque, na Capital maranhense, assina
ram um protocolo de intenções para a implantação 
de uma usina siderúrgica em nosso Estado. 

Esse ato representa a realização de um grande 
sonho do povo rnaranhense. Nas três adminislraçOes 
anteriores, o Estado do Maranhão vinha fazendo al
guns investimentos e procurando atrair parceiros para 
essa empreitada de grande impor1ância para a econo
mia da nossa terra, sem, no entanto, obter sucesso. Fi
nalmente, esse sucesso se concretizou com o convê
nio assinado na presença do Presidente da República. 

Aproxima-se, pois, o tempo em que passare
mos a industrializar insumos e produtos primários 

que, atualmente, são exportados com baixa agrega
ção de valor pelo Porto de ltaqui, que hoje, como sa
bemos, através do Porto da Ilha da Madeira, é o 
grande exportador do minério da serra dos Carajás. 

A Companhia Vale do Rio Doce, bem adminis
trada como é, está interessada em participar de um 
empreendimento dessa natureza. Foi convidada e 
aceitou participar, disponibirlzando o minério neces
sário, da ordem de 1,5 milhão de toneladas, e sua 
experiência em operação portuária e transportes 
rnarltimos para esse projeto de magna importância 
para o meu Estado. 

A Duferco, urna trade do grupo Duferco Bol
mat, que atua em 36 pafses, deverá deter 80% do 
empreendimento, ficando os 20% restantes com a 
Companhia Vale do Rio Doce, que, mais uma vez, 
participando de um empreendimento dessa nature
za, revela o esplrito que tem para com os empreen
dimentos da iniciativa privada. 

Sr. Presidente, o projeto siderúrgico prevê a 
implantação de uma usina destinada à produção de 
um milhão de toneladas anuais de placas de aço, di
~idas basicamente ao mercado externo. Isso repre
senta um impulso enorme no tocante às exportações 
brasileiras. O investimento deverá chegar a US$250 
milhões, na sua totalidade. 

A usina contará com uma unidade de redução, 
via alto-fomo a coque, urna aciaria convencional a 
oxigénio e uma máquina de lingotamento continuo. 
As placas serão--destinadas a ·processamento em 
usinas produtoras de laminados a quente, a frio e re
vestidos. Dai se vê a importância da tecnologia de 
ponta nessa instalação que se vai ter na Ilha de São 
Luis, Sr. Presidente. 

O Distrito Industrial da Capital, no seu Módulo F, 
a apenas seis quiiOmetros do Terminal da Ponta da 
Madeira, deverá abrigar a usina, cuja concepção sim
plificada permitirá, em curto espaço de tempo. atingir a 
capacidade nominal de produção, gerando 500 empre
gos diretos e outros tantos indiretos, Srs. Senadores. 

O Estado do Maranhão, assim, sob a adminis
tração segura, confiante, correta e empreendedora 
da Governadora Roseana Sarney, assegurará o seu 
apoio ao projeto, através de ações efetivas onde lhe 
cabe agir, ou seja, na área da infra-estrutura, de utifi
dade, na área fiscal e em outras a que for chamado 
a colaborar e que garantam a competitividade do 
empreendimento projetado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha pre
sença nesta tribuna hoje tem, portanto, esse máximo 
significado, que é o de garantir, de assegurar ao 
Brasil, como a Governadora já assegurou ao Mara-
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nhão e, por meu intermédio, assegura ao Brasil, que 
será instalada uma siderúrgica de alto porte na Ilha 
de São Lufs, no seu distrito industrial. O Governo do 
Maranhão não medirá esforços para trabalhar no 
ramo da infra-estrutura, a fim de que esse empreen
dimento de caráter multinacional seja sediado em 
nossa capital e que, entre outras virtualidades, tem 
aquela de aumentar as exportações de produtos in
dustrializados, de produtos acabados no Maranhão. 

Sr. Presidente, essa nova é de muito regozijo 
para todos. E é com esse regozijo que deixo a tribu
na, agradecendo a V. Ex" a bondade de ter-me con
cedido a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que será realiza
da amanhã, às 11 h, no Plenário do Senado Federal, 
sessão especial destinada a homenagear o centená
rio da Academia Brasileira de Letras, nos termos dos 
Requerimentos n°s 112 e 128, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Os Srs. 
Senadores João Rocha e Flaviano Melo enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados, na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs Senadores, a globalização da econo
mia é, sem dúvida, uma grande alternativa a ser consi
derada quanto ao intercâmbio de conhecimentos e de 
tecnologias industriais entre os povos, propiciando
:hes beneftci;:;s mútuos e mais desenvolvimento. 

É um tema amplo, discutido e vislumbrado, 
hoje, pela quase totalidade dos continentes do Glo
bo. Implica aos países desenvolvidos mais avanços 
e" novas perspectivas de mercado e, para o terceiro 
mundo, uma nova esperança de progresso. 

Aproxima-se, Sr. Presidente e Sr"s e Srs. Se
nadores, um novo milênio, pelo que não se tem, ab
solutamente, o direito da inércia, da mesmice, do 
conformismo. Isso se aplica à administração de uma 
vida, de uma empresa, de um municlpio, de um es
tado, de um pais. Mazelas existem, os óbices sócio
econOmicos e financeiros que se instauram princi
palmente em palses integrantes do Terceiro Mundo 
são consideráveis. No entanto, é preciso ousar, bus
car alternativas, ir ao encontro do desenvolvimento, 
atravessar fronteiras, atrair novos mercados e opor
tunidades de crescimento. 

Desta tribuna, digo-o que assim o fez o Gover
no do Estado do Tocantins. Daqui, propalo aos 
meus pares e aos brasileiros que o Governo do meu 
Estado, o Tocantins, merece aplausos pela iniciativa 
de contatos e negociações com o empresariado eu-

ropeu, visando ao ingresso daquela unidade federa
tiva na competitiva globalização da economia. 

Numa recente viagem de vinte dias, o Gover
nador Siqueira Campos visitou oficialmente a Itália, 
a França e a Espanha. Fez conhecer àqueles palses 
as potencialidades do Tocantins, as reciprocas van
tagens de interação nas áreas do comércio, da in
dústria e da cultura. 

A vinda de engenheiros franceses especializa
dos em montagem de plataformas para terminal de 
embarque e desembarque de cargas no Estado fi
cou acertada para breve. A guisa de intercâmbio, se
rão enviados arquitetos ao continente europeu, com 
vistas à troca de conhecimentos na área de paisa
gismo e meio-ambiente. 

Com vivo interesse no excelente nível das em
balagens européias, produzidas para o acondiciona
mento de produtos "in natura", o Governo tocanti
nense já vislumbra novas possibilidades para esse 
segmento industrial do Tocantins. 

Não menos digno de aplausos é o chamado 
"Pacto de Roma", uma espécie de programa direcio
nado aos secundaristas tocantinenses, aos futuros 
técnicos, aos quais, de conformidade com as pecu
liaridades desse projeto, facultar-se-à a busca de 
aprimoramento profissional no exterior. 

De outra feita, Siqueira Campos, que já provi
denciara, através de convênio no valor de 28 milhões 
de reais entre o-Governo do Estado e o Eximbank 
japonês; 151 máquir.as de patrulha mecar.izaJ., 
para o Tocantins, chegadas a Palmas, quarta-feira 
passada, prornove meios de singrar novas estradas 
pelo Estado e de conservar as que lá já existem. 
Melhorar as condições de tráfego da malha rodoviá
ria para escoamento da produção do Estado é uma 
de suas prioridades que vingam sob o impulso da 
criatividade e da busca de alternativas. 

Este não se trata de um discurso; antes, é um 
breve registro pelo qual, Sr. Presidente, penso ter 
cumprido a finalidade que me trouxe a esta tnbun?· 
chamar a atenção das autoridades federais e do pavv 
brasileiro para o exemplo extraorcfmário que Tocantins 
está legando ao Pafs. É um estado jovem, dotado de 
imensas riquezas naturais, de 213 de terras agriculturá
veis integrantes do seu território, mas também agraciado 
com imensas carênCias, notadamente a de recursos, 
para desenvolver suas potenciafldades. A tais diliculcla
des, porém, não se tem quedado. Cria, inova, lança-se 
além-fronteiras, procura formas não só para subsistir, 
mas para subsistir crescendo. 

É, repito, um exempio em que se materializa a 
constatação da máxima sobre o alcance do sucesso: 
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"Se continuarmos, indefinidamente, fazendo o que 
sempre fizemos, continuaremos, também indefinida
mente, a obter os mesmos resultados que sempre 
obtivemos". Inovar é preciso. 

Por fim, julgo oportuno lançar ao Executivo Fe
deral, com o respeito que a ele devo, a seguinte e 
basilar questão: 

Se os olhos de outros povos voltam-se para as 
grandes possibilidades do nove! Tocantins, não se
ria, no mínimo justo um esforço ainda maior do go
verno brasileiro no sentido de oferecer-lhe maior su
porte para o seu desenvolvimento? 

Em que medida e intensidade constará a efeti
va participação do atual Governo do Brasil na saga 
do.jovem Tocantins? Trata-se, por certo, de um de
safio cuja resposta nos será dada pelos futuros re
gistras de sua recente história. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nestes tempos 
de integração econõmica e de globalização de mer
cados, ninguém mais pode ser inteiramente refratá
rio à idéia de que o investimento estrangeiro pode 
ser benéfico ao Pais. 

Com efeito, não é mais possível pensar a eco
nomia nacional nos termos da política de substitui
ção de importações, que manteve o mercado brasi
leiro fechado à mercadoria de fora do País, reser
vando.,o para a empresa considerada nacional. 

A instalação de novas indústrias de capital es
trangeiro, atraidas pela nova conjuntura de inflação 
baixa e mercado mais aberto, exemplifica bem o pa
pel favorável que os investimentos externos podem 
ter no crescimento de nossa produção interna, capa
citação de nosso trabalhador e na redução do de
semprego. Trata-se de investimento produtivo, que 
só traz beneficias ao Pais e aos brasileiros. 

Isso não quer dizer, porém, que toda a inver
são de capital estrangeiro no Pais deva ser bem vin
da. O Pais precisa, antes de tudo, zelar por sua so
berania e pelo cumprimento de seus objetívos nacio
nais. Esquecer a defesa de nossa autodeterminação 
é o mesmo que abandonar o destino da Nação a 
mãos estranhas à nossa História e subjugar a inte
resses alheios a direção do próprio Estado. 

Esse é o caso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, da propriedade de grandes extensões de 
terra, sobretudo em uma região de fronteira e com a 
importância estratégica da Amazônia. 

A preocupação se justifica, país a dificuldade 
de acesso e de comunicação que, infelizmente, ain-

da caracteriza a Região, pode isolar radicalmente do 
convívio com a nacionalidade e do controle das au
toridades do Pais as áreas em que se instalarem 
projetas estrangeiros de agricultura. pecuária ou de 
exploração de recursos naturais. 

Esse risco se agrava quando se tem em conta a 
orovável queda do preço das tenras no Brasil e na 
Amazônia em particUii:ir,-aecorrenfé-de aoís tatos: as-
mudanças operadas no cálculo do Imposto Territorial 
Rural - ITR, e o aumento de 50 para 80% da área de 
reserva florestal das propriedades da Região Amazóni
ca, conforme Medida Provisória 1.511, editada em 
1996 e reeditada sucessivamente até agora. 

Por essa razão, julgo ser do maior interesse 
nacional a iniciatiVa do Governo Federal de promul
gar um conjunto de medidas visando a limitar a liber
dade do capital estrangeiro de adquirir grandes 
áreas na Amazônia. 

Anunciada em Belém do Pará, pelo Presidente 
do Instituto de Meio Ambiente - IBAMA, Eduardo 
Martins, essa intenção governamental não deve ser 
entendida como retrocesso no processo de abertura 
comercial e económica a que estamos dedicados 
desde o começo desta década, mas como uma deci
são soberana de um pais que deseja integrar-se ao 
mercado mundial sem abrir mão do controle e do do
mínio do Território Nacional. 

Tenho certeza de que a decisão de instituir con
trole de tenras na Amazônia, por constituir medida fim
damental para a preservação· da soberaniêi dV Pafs, 
receberá o apoio deste Congresso Nacional, composto 
por cidadãos e cidadãs que defendem o Brasil acima 
de suas divergências politicas ou ideológicas. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -A Presi

dência lembra aos Srs. Senadores que constará da 
sessão defiberativa ordinária de amanhã, às quator
ze horas e trinta minutos, a seguinte 

ORDEM DOO IA 

-1-
REQUERIMENTO N" 217, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
217, de 1997, do Senador Francelina Pereira, solici
tando, nos termos regimentais, a designação de 
uma Comissão Temporária Externa de três senho
res Senadores, para representar o Senado no III 
Encontro Empresarial das Américas e na III Reu
nião de Ministros de Comércio das Américas, even
tos que serão realizados em Belo Horizonte, de 13 
a 17 de maio de 1997. 
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(Votação do Requerimento n° 249, de 1997, da 
Senadora Júnia Marise, de tramitação conjunta dos 
Requerimentos nos 217 e 241, de 1997, que versam 
o mesmo assunto.) 

. -2-
REQUER!MENTO N° 225, DE 1997 

Votação. em turno único, do Requerimento n• 
225, de 1997, do Senador Waldeck Omelas, solici
tando, nos termos regimentais, a tramitação conjun
ta dos Projetas de Lei da Câmara n•s 197, de 1993, 
e 37, de 1996, que versam sobre poluição das 
águas por lançamento de petróleo. 

-3-
REQUERIMENTO N° 232, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
232, de 1997, do Senador José Serra, solicitando, 
nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 37, de 1997, de autoria do Senador 
Laura Campos, que aumenta o perfodo máximo de 
percepção do seguro-desemprego, além da Comis
são constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Económicos. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 39, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
luç:OO n• 39, de 1997 (aprP.sentado pela Comissão de 
Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer 
n• 94, de 1997), que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor de cinqüenta e um bilhões, setecentos e cinqüen
ta milhões de ienes, equivalentes a quatrocentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos, destina
da ao financiamento do Projeto de Duplicação da Ro
dovia São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. 

-5-
PARECER N• 97, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 97, 
de 1997, da Comissão de Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, concluindo pelo indeferi-· 
menta da solicitação constante da Mensagem n° 69, 
de 1987 (n° 93/87, na origem), pela qual o Presiden
te da República submete à deliberação do Senado 
Federal o pedido de ratificação de alienação do imó
vel Fazenda Baía de Pedra, situado no Município de 
Cáceres, no Estado de Mato Grosso. 

-6-
PARECER N" 111, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 111, 
de 1997, da Comissão de Assuntos Econômícos so
bre a Mensagem n° 58, de 1997 (n° 140/97, na ori
gem), de 29 de janeiro do corrente, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor Paulo Dyrceu 
Pinheiro para exercer, em recondução, o cargo de 
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa 
Económica - CADE. 

-7-
PARECER N° 111-A, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 111-
A, de 1997, da Comissão de Assuntos Econômicos 
sobre a Mensagem n° 58, de 1997 (n• 140/97, na 
origem), de 29 de janeiro do corrente, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Arthur Barrionuevo 
Filho para exercer o cargo de Conselheiro do Conse
lho Administrativo de Defesa Económica - CADE. 

. O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nada 
mais havendo que tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h50min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

14-4-97 
Segunda-feira 

16:00 - Senhor Alfredo Rizkallah, Presidente da Bo
vespa 

16:30 - Ministro Ermes Pedrassani, Presidente do 
TST, 

Ministro Wagner Pimenta, Vice-Presidente 
doTST, e 

Ministro Almir Pazzianotto, Corregedor-Ge
ral do TST 

17:00 - Prefeita de Conceição do Jacufpe, Tânia 
Yoshida 
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Ata da 392 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de abril de 1997 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães 

(Inicia-se a sessão às 11 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sob proteção de Deus, iniciamos nossos traba
lhos. 

(Compõem a mesa o Senador Anto
nio Carlos Magalhães, Presidente, à sua di
reita o acadêmico Senador José Samey e o 
Senador Ronaldo Cunha Lima, 1° Secretá
rio; à sua esquerda a acadêmica Nélida Pi
i'ión, Presidente da Academia Brasileira de 
Letras e o Senador Ney Suassuna.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-A presente Sessão Especial destina-se a homena
gear o centenário da Academia Brasileira de Letras, 
nos termos dos Requerimentos n°s 112 e 128, de 
1997, dos Senadores Joel de Hollanda, Gilberto Mi
randa e outros Srs. Senadores. 

Está na mesa a Presidente da Academia, o 
Presidente José Samey, também acadêmico, além 
do Secretário Ronaldo Cunha Lima. 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, há cem anos, um grupo dos mais 
respeitados escritores do País inaugurava a Acade
mia Brasileira de Letras. A idéia de criar uma institui
ção com o objetivo de preservar a língua e a literatu
ra nacionais partiu do pernambucano Medeiros e Al
buquerque, mas a iniciativa coube principalmente a 
Machado de Assis, que liderou o movimento com a 
sua reconhecida autoridade intelectual. 

A marca da personalidade de Machado de As
sis, o denso prestígio do seu nome, foi fator decisivo 
naquele momento histórico em que os escritores, 
como todos os demais segmentos da população, es
tavam divididos entre os (ainda) adeptos da Monar
quia e os da República recém-implantada. 

Da plêiada de escritores de então, lembro 
(dentre outros) Joaquim Nabuco, José Verissimo, 
Coelho Neto, Raimundo Corrêa, Aluisio Azevedo, Al
berto de Oliveira, Rui Barbosa, Clóvis Beviláqua, 
Olavo Bilac, Oliveira Lima e Sílvio Romero. 

Machado de Assis conseguiu superar obstácu
los e vencer resistências. Aglutinou velhos e novos, 
republicamos e monarquistas, poetas e prosadores, 
a melhor nata de nossa elite pensante, para dar nas-

~ cimento à~imortal casa dos imortais. Uma corpora
ção que trazia o destino simbólico e singular de ser, 
para sempre, como que o espelho da nossa identi
dade intelectual - e, por conseguinte, o espelho da 
própria alma do povo brasileiro. Uma corporação, 
em suma, como está resumido nos seus estatutos, 
voltada "à cultura da língua e da literatura nacional". 
Ou seja, a algo que mexe com os nossos próprios 
fundamentos, sendo a língua e a literatura o condão 
que nos eleva, o cordão que nos ata e nos une para 
o exercício da nacionalidade. 

Eleito presidente, o autor de "Dom Casmurro" 
permaneceu, enquanto viveu, á frente da ABL. No 
discurso inaugural da Academia, em 20 de julho de 
1897, frisou polidamente aos companheiros: "O vos
so desejo é conservar, por meio da federação políti
ca, a unidade literária." Tal obra, lembra ele, "exige 
não só a compreensão pública, mas ainda e princi
palmente a vossa tonstâhcia." E fui com uma cons
tância exemplar que a Academia Brasileira· de Letras 
chegou á idade centenária. 

Inicialmente sem sede, reunia-se na redação 
da "Revista Brasileira"; depois foi a vez do Colégio 
Pedro 11, então chamando Ginásio Nacional; poste
riormente, na Biblioteca Fluminense, no Ministério 
do Interior e no Real Gabinete Português. (E conto 
essas peripécias não por amor às filigranas do deta
lhe, mas para reiterar o papel da vontade obstinada 
na realização das grandes obras). A peregrinação 
durou sete anos. Em 1905, a Academia alojou-se no 
Silogeu Brasileiro, onde ficou por quase duas déca
das. Em 1923, o Governo francês doou á entidade o 
Petit Trianon, construído para a representação da 
França na Exposição do Centenário da Inde
pendência, em 1922. E aí, pode-se dizer, a ABL al
cançou a sua independência e a sua maturidade. 
Devendo-se, no caso, ainda consignar que a França 
já havia doado o próprio modelo em que se moldara 
a criação de nossa Academia de Letras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr"s e Srs. 
Acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, o 
currículo de suas realizações traduz bem a contribui-
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ção da Academia Brasileira de Letras à cultura do 
nosso País e, em especial, à Hngua portuguesa. En
tre outras ações, merecem destaque as reformas or
tográficas que, há noventa anos, vêm sistematizan
do e atualizando as regras que regem as palavras 
de nosso idioma - "a última flor do Lácio ", na ex
pressão do poeta Olavo Bilac. 

Estudos lexicográficos ocuparam a agenda dos 
académicos por longos anos. Graças a eles a bibli
ografia brasileira foi enriquecida com dois dicionários 
de inestimável valor - um, de brasileirismos; outro, 
de significados. Ainda na ár~a do léxico, quero fazer 
referência especial ao 'Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa". Baseado' em obra de igual teor 
da Academia de Ciências de Lisboa, a Comissão 
Académica do Vocabulário - composta por Pedro 
Calmon, Barbosa Lima Sobrinho, Abgar Renault e 
Antonio Houaiss - deu, por assim dizer, certidão de 
nascimento ao vocabulário brasileiro. 

Recolheu, tão exaustivamente quanto possível, o 
léxico da língua na sua feição escrita. Alcançou 400 
mil registres com que formou o vocabulário comum. 
Depois, partiu para a sistematização dos onomásticos 
- antropónimos, topónimos, geónimos, antrónimos, in
titulativos institucionais, comerciais, industriais e agrf
colas. Só por esse trabalho, que prestou imensurável 
serviço á lexicografia e lexicologia da língua portugue
sa, a Academia Brasileira de Letras já teria justificado 
a sua fecunda e gloriosa existência. 

Mas a ABL também se empenhou na reedição 
de obras do período colonial. Entre elas, a Prosopo
péia, de Bento Teixeira, o primeiro trabalho de cunho 
literário realizado no Brasil - sendo esse, permitam-me 
citar aqui, mais um pioneirismo pernambucano. 

A Academia vem publicando uma conceituada 
revista e estimulando, abrangentemente, a produção 
de trabalhos literários. Distribui prêmios para as cate
gorias de poesia, romance, conto e novela, crítica e 
história literária, história social ou politica, memória, 
teatro, filologia, etnologia e folclore, crónica, livro de 
viagem e outros escritos. O maior deles é o que leva o 
nome do fundador e primeiro Presidente da Casa: o 
Prêmio Machado de Assis, para conjunto de obras. 

Mas lembro ainda a biblioteca da ABL que abri
ga documentos de grande valor literário ou, mais 
amplamente, de grande valor cultural. Entre os 
quais, a documentação biográfica de todos os aca
dêmicos e respectivos patronos. Sem esquecer o 
precioso acervo sobre a história brasileira, em que 
se inclui, logicamente, a história da própria Institui
ção. Um verdadeiro memorial, em síntese, da inteli
gência de nosso Pais. 

E também não posso deixar de assinalar que 
-os discursos acadêmicos de recepção e posse for
mam, sem dúvida, um capitulo especial na melhor 
de nossas antologias literárias -n6 tocante à arte da 
oratória - em que, no caso, sempre se conjuga a 
elegância do verbo à fecunda análise de textos e 
personalidades. - ~ - - - -- - -

Quero assinalar, por outra parte, que a Aca
demia Brasileira de Letras logo produziu rebentos 
em Estados e Municípios. Pernambuco, por exem
plo, inaugurou a sua Academia três anos apenas 
após a criação da ABL - que, aliás, teve quatro 
pem~mbucanos entre os seus fundadores: Joa
quim Nabuco, Medeiros e Albuquerque, Silva Ra
mos e Oliveira Lima. 

A Academia Pemambucana de Letras ocupa um 
denso espaço sociocultural e tem como sede, hoje, um 
belo casarao, o Safar do Barão Rodrigues Mendes, 
tombado pelo Património Nacional. Possui essa bela 
sede, quero destacar, graças ao seu Presidente de en
tão, Mancos Vinicius Vilaça - "tão jovem e tão presi
dente", no dizer de Gilberto Freyre- e à corresponden
te sensibilidade do Governador Paulo Guerra, que de
sapropriou o imóvel e o doou à Academia Pemambu
cana. Uma obra, diga-se de passagem, que vem sen
do zelosa e diligentemente preservada e até ampliada 
- como outros o fizeram - pelo seu atual Presidente, o 
ex-Parlamentar- Constituinte e íntegro homem público, 

-Luiz Magalhães Melo. 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Sr" Pre

sidente Nélida Pinon, fiz essa digressão sobre minha 
terra para ressaltar a presença acadêmica de Per
nambuco, que sempre teve uma representação mui
to significativa na Academia Brasileira de Letras. 
Além dos quatro fundadores, já citados, devo lem
brar nomes da envergadura de um Olegário Maria
no, AntOnio Austregésilo, Múcio Leão, Manuel Ban
deira, Mauro Mota, João Cabral de Melo Neto, Mar
cos Vilaça, aqui presente, António Carneiro Leão, 
Arthur Orlando, Adelmar Tavares, Álvaro Uns, Celso 
Vieira, Dantas Barreto, Souza Bandeira, Martins Jú
nior·e os seus ex-grandes Presidentes Barbosa Lima 
Sobrinho e Austregésilo de Athaíde. A estes pode
riamos ajuntar, ainda, os nomes tão pemambucani
zados de um Ariano Suassuna, de um Lêdo Ivo e -
que me pert11Tfum -a- Bahia e o Presidente Antonio 
Carlos Magalhães - de um Eduardo Portella, que 
tanta afetividade, tantas ligações tem com Recife. 
Tanto é assim que, quando da sua eleição, coube à 
Bahia ofertar o seu fardão e a Pernambuco, através 
do Governador Marco Maciel, a espada tradicional 
da Academia Brasileira de Letras. Isso mostra, Sr. 
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Presidente Antonio Carlos Magalhães, que se a 
questão da Comarca do São Francisco nos separa, 
Eduardo Portella nos une e nos engrandece,-a hos;
baianos e pernambucanos. 

A propósito, gostaria de ressaltar que foi 
Eduardo Portella a primeira autoridade federal que 
um dia apostou no jovem Secretário de Educação 
envolvido com o cuidado de um milhão de crianças e 
quarenta mil professores. Foi graças a seu apoio 
que pude desempenhar essa missão, que o então 
Governador Marco Maciel me deu, de dirigir os des
tinos da Secretaria de Educação. 

Devo muito da minha iniciação, inclusive políti
ca, ao apoio que recebi do então Ministro, e hoje 
Acadêmico, baiano. e pernambucano, Eduardo Por
tella, que me propiciou, também, conhecer essa figu
ra extraordinária que é Arnaldo Niskier, com quem 
aprendi muito nos nossos cantatas para criar o Con
selho Nacional de Secretários de Educação, naque
les tempos de Secretaria, há dezoito anos. 

Poderíamos ainda, Sr. Presidente, juntar a es
ses pernambucanizados o nome do ex-Presidente 
do Pais e desta Casa, e também acadêmico, José 
Samey, em cujas veias também corre, por via mater
na, sangue pernambucano. 

Minhas senhoras e meus senhores, feito, em 
rápidas pinceladas, um breve painel das realizações 
da Academia Brasileira de Letras ao longo de um 
século de existência, quero dirigir uma saudação 
toda especial à ganhadora do prêmio Walmat, pelo 
seu livro O Fundador, a tão consagrada escritora 
Nélida Pii'ion, primeira mulher em todo o mundo, tal
vez, a presidir uma Academia de Letras de âmbito 
nacional. Esse toque de renovação, sem dúvida, é 
um dos segredos da forte presença viva, na densi
dade dos cem anos, de nóssa Academia Brasileira 
de Letras. 

A Presidente Nélida Piiíon apelo, também, para 
se engajar cada vez mais, com a lucidez e a seriedade 
que lhes são peculiares e que vem desenvolvendo na 
Academia, na batalha pela atualização de dicionários e 
gramáticas, ou seja, pela preservação da língua que 
fundamenta o nosso próprio ser, não apenas como 
Pais, mas como Nação. ("A minha pátria é a língua 
portuguesa", já dizia o poeta Fernando Pessoa). 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Srs. 
Acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, o 
Parlamento, como se sabe, "é a palavra da nação". 
Que a Academia Brasileira de Letras seja sempre, 
de modo cada vez mais lúcido e atuante, uma das 
guardiães dessa Palavra. 

Viva a Academia Brasileira de Letras! 

Viva a imortal Casa dos Imortais! 
Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senador Gilberto Miranda iria usar da palavra 
nesta solenidade, entretanto, motivos técnicos rio 
avião que trazia S. Ex" fizeram-no retomar a São 
Paulo, daí por que seu discurso será publicado no 
Diãrio do Senado Federal e, posteriormente, envia
do à Academia. 

É o seguinte o discurso encaminhado 
por S. Ex": 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta Casa faz 
hoje uma breve pausa na aridez de seus trabalhos 
rotineiros. Não serão debatidos pesados temas, não 
serão travadas espinhosas polêmicas, não serão vo
tados volumosos projetes de lei. O momento é de jú
bilo e de loas. A Academia Brasileira de Letras está 
completando cem anos! Não poderia deixar de juntar 
minha voz à dos eminentes Colegas para fazermos 
soar mais forte, das tribunas do Senado, a homena
gem que esta Casa rende, nesse momento, a uma 
das instituições culturais brasileiras que representa, 
com ênfase e propriedade, no cenário das letras e 
da literatura, o projeto de Nação e de Civilização que 
estamos contruindo. Ainda mais porque ela abriga 
escritores que também pertencem ao Senado, como 
o eminente Senador José Samey, que acaba de ser 
consagrado pela repercussão do seu romance "O 
Dono do Mar" na Europa. 

Não hesitei um minuto sequer em aliar-me à 
propositura desta sessão solene, tampouco cogit:i 
de abster-me de proferir algumas palavras, seduZI
do, não pelo aprazível do tema e pela lev:za. das 
considerações, mas pela convicção do alto SIQmfica-

----do que representa no panorama cultural brasileiro a 
nossa Academia se me permitem seus lfdimos 
membros a ousadia de apossar-me de sua Casa por 
meio do possessivo nossa, que, no caso, ·trai a pro
ximidade que tenho para com ela, devido ao apreço 
e respeito que lhe devoto. Aqui me encontr~ portan
to, Senhor Presidente, irmanado ao propós1to deste 
colegiado de senadores de render gloriosas home
nagens à chegada da Academia Brasileira de Letras, 
ABL, ao seu primeiro centenário. Primeiro, porqu:, 
com certeza, logrará chegar a muitas outras centú
rias, a muitos outros finais de século, com a mesma 
vocação de uma "Casa que norteia e orienta, analisa 
e impulsiona, discute e concilia, honra e enobrece", 
como bem a descreveu o escritor AntOnio Olinto, ao 
ser agraciado com o Prêmio Machado de Assis, láu-
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rea concedida pela Academia aos escritores que 
mais se destacaram pelo conjunto de sua obra. 

Aliás, não se pode dissociar da imagem da Aca
demia Brasileira de Letras a figura de nosso mais 
proeminente escritor, Machado de Assis, que não so
mente inaugurou um tom novo nas letras pátrias, ao 
lançar o memorável romance "Memórias Póstumas de 
Brás cubas", mas foi o escritor que verdadeiramente 
imprimiu ao povo brasileiro uma alma, aprofundando o 
tragicómico da condição humana. 

Pois foi Machado de Assis seu primeiro presi
dente, a quem coube abrir a sessão inaugural, a 20 
de julho de 1897, numa sala do Pedagogium, na 
Rua do Passeio. Na presença de 16 acadêmicos, o 
Presidente Machado de Assis pronunciou um discur
so preliminar de 235 palavras, que ficaria conhecido 
como o mais curto da história da ABL, lido, todos os 
anos, no aniversário de inauguração da Academia, 
para reafirmar os propósitos da instituição, sintetiza
dos, por Machado, no desejo de "conservar, no meio 
da federação politica, a unidade literária." 

Nascida sob o modelo da Academia Francesa, 
teve como patronos de suas cadeiras "nomes pre
claros e saudosos da ficção, da lfrica, da crítica e da 
eloquência nacionais", como forma de alçar a tradi
ção aos seus pináculos. Sem pouso certo e definiti
vo, as sessões da Academia se realizavam como 
verdadeiras peregrinações a diferentes lugares, até 
ver-se alojada, em meados de 1905, numa ala do 
Passeio Público, em prédio nominado "Silogeu Bra
sileiro", para onde convergiram outras associações 
de sábios. Encontrava-se então a ABL em condições 
de pleno e duradouro funcionamento. 

Ela chega agora aos seus cem anos, como 
centro de confluência do pensamento criador nas le
tras e na cultura, acolhendo valores de todo o País, 
sem discriminação e preconceito, numa inegável de
monstração de unidade do espírito nacional na multi
facetada diversidade com que se exibe a cultura bra
sileira. 

Criticada por muitos, que forçam por reduzi-la 
ao ironizado "chá das cinco", a própria Academia 
responde às vozes maldosas mostrando suas obras 
e seu vigor, embora não seja de seu feitio alardear 
seus feitos. Sempre entendeu a instituição que sua 
melhor obra estaria precisamente na produção de 
seus membros, entre os quais figuram os nossos 
maiores romancistas e poetas, dos quais permito-me 
citar os mais antigos, como Jorge Amado, Josué 
Montello, João Cabral de Melo Neto. 

Mas a instituição, censurada por muitos por 
seu suposto anacronismo, brindou-nos no final do 

ano passado com a eleição de Nélida Piiíon para 
sua presidência, fato que, recebido com aplausos 
gerais, constituiu efetiva demonstração do reconhe
cimento da participação da mulher na sociedade 
contemporânea. É preciso enfatizar o ineditismo 
desse gesto, que não encontra similar em nenhuma 
outra academia do mundo. Quem sabe estaria revi
vendo nossa Academia o gesto de ousadia dos tem
pos de seu nascedouro, quando intelectuais arroja
dos e impetuosos, da estirpe de Artur Azevedo, Gui
marães Passos, Joaquim Nabuco, José do Patrocf
nio, José Verissimo, Machado de Assis, Medeiros e 
Albuquerque, Olavo Bilac, reuniam-se na sala de re
dação da Revista Brasileira a arquitetar a fundação 
de uma academia de moços? A entrada de Rachei 
de Queiroz e Lygia Fagundes Telles aos quadros da 
ABL por certo contribuíram para imprimir contempo
raneidade ao seu perfil, mas foi a eleição de Nélida 
Pii'ion para a presidência da instituição que a lançou 
na vanguarda dos movimentos de reconhecimento 
do papel da mulher no mundo contemporâneo. 

Mas há outras realizações que contribuem para 
engrandecer a ABL em seu primeiro centenário e 
que constituem provas de sua vitalidade e operosi
dade. Permito-me citar a iniciativa de Josué Montello 
na remodelação do Petit Trianon, transformando-o 
em verdadeiro museu das letras nacionais, com a 
reprodução do escritório de Machado de Assis. 

No campo das publicações, há que fazer men
ção á retomada da "Coleção Afrânio Peixoto", sob 
responsabilidade de Arnaldo Niskier, com edição de 
obras clássicas já esgotadas, como o "Timon Mara
nhense", de João Francisco Lisboa, e o "Fiorilégio 
da Poesia Brasileira", de Vamhagem, além da publi
cação de estudos dos próprios acadêmicos, o último 
dos quais de autoria de Barbosa Lima Sobrinho. 

Numa outra frente de aÇão, devem ser desta
cados os convênios firmados com grandes casas 
distribuidoras para edição, a preços módicos, de 
obras da Academia, a que passará a ter acesso 
maior número de interessados. 

- Ademais;-promove a ABL cursos e conferên
cias em suas instalações, abrigando variada espécie 
de eventos artfsticos e intelectuais, além de distribuir 
notórios prêmios literários, entre os quais o Prêmio 
Machado de Assis, o mais importante da Academia 
e o segundo mais valioso da área literária. 

Com um estilo de vida altamente liberal, aco
lhendo acirradas pugnas intelectuais, a Casa de Ma
chado de Assis tem sido um fórum de livre expres
são e um acatado núcleo da inteligência nacional. 
Não reconhecer sua importância no panorama do 
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pensamento nacional é não reconhecer a necessida
de da perenidade intelectual da Nação. Afinal, como 
diz Josué Montello, "a coisa que menos incomoda é 
que falem mal dela. Ela espera calmamente para re
colher a todos no futuro. Além disso, o tempo passa 
e a Academia sobrevive a todos nós com o mesmo 
espírito." 

Para encerrar minha homenagem pelo transcur
so do centenário da Academia Brasileira de Letras, cito 
palavras de Joaquim Nabuco no discurso de instala
ção solene do cenáculo, ao justificar a escolha de an
tepassados para serem patronos das cadeiras: 

"As Academias, como tantas outras 
coisas, precisam de antigüidade. Uma Aca
demia nova é como uma religião sem misté
rios: falta-lhe solenidade. A nossa principal 
função não poderá ser preenchida senão 
muito tempo depois de nós, na terceira ou 
quarta dinastia de nossos sucessores." 

Tendo tais palavras como eco, desejo, de mi
nha parte, que nossa Academia Brasileira de Letras 
e volto a empregar ousadamente o possessivo nos
sa sobreviva a muitos centenários e vá devorando o 
tempo como se fora uma esfinge da perenidade. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra à Presidente da Academia, Sr" 
Nélida Pinon, para falar em nome da Casa de Ma
chado de Assis. 

A SRA. NÉLIDA PINON - Exm0 Sr. Senador 
Antonio Carlos Magalhães, DO. Presidente do Sena
do Federal, Srs. Membros da Mesa, Senador Joel de 
Hollanda, Senador Gilberto Miranda e outros Sena
dores proponentes da homenagem que tanto honra 
nossa Casa, Sr"s Senadoras, Srs. Senadores, Srs. 
Acadêmicos, senhoras e senhores, o Senado é tam
bém a morada do Brasil. A Casa das leis dos ho
mens. Aquelas leis que as carências sociais, o sen
so de justiça, o aperfeiçoamento do espírito, o sonho 
intransigente, os impulsos utópicos ditam em defesa 
de um humanismo sempre ameaçado, sempre reno
vado. 

Cada lei promulgada neste solo sagrado ga
nha, naturalmente, o espaço da Pátria, ecoa pelo co
ração da rua e dos campos. busca com insistência a 
inspiração popular. Traz em seu bojo uma sanção 
soberana. Sem a nobre matéria de humano esvazia
se o reservatório da cidadania, da esperança, da ilu
são da unidade nacional. 

Bem sei, como todos, que o Senado Federal, 
onde estamos hoje generosamente alojados, é a cú
pula do regime. Aqui se encontra o verdadeiro equill-

brio da Federação. Para aqui conflui a repre
sentatividade de cada Estado brasileiro. Quem so
mos, como somos -há que buscar a resposta nesta 
Casa. Nenhuma porção da psichê brasileira exclui
se deste lugar. Aqui se sentam, em pé de igualdade, 
todos os brasileiros. Cada Estado, com o mesmo nú-

~ mero de Senadores, é igual às vistas da Federação, 
sempre tão sonhada. 

Na condição, pois, de cidadã, de brasileira, de 
escritora, apresento-me a esta tribuna. Trago-lhes, 
em nome de todos os Acadêmicos, o espírito cente
nário da Academia Brasileira de Letras, que ora pre
sido. Uma Academia fundada no nascedouro daRe
pública, sob os percalços da transição de regime, e 
que, após superar a marcha do tempo, desemboca 
hoje no Senado para selar este encontro histórico. 

Srs. Senadores, nascemos em 1897, em dia 
que não sei chuvoso, sob a égide da pobreza, do so
nho, da juventude. Da inabalável convicção de que o 
Brasil de então merecia um panteão consagrado à 
língua, à unidade literária do gênio brasileiro, do ta
•lento criativo do Brasil. 

Ao longo das décadas a nossa Academia forta
leceu-se á medida que Instituição como o Senado 
Federal se robustecia. E como, aliás, imaginar o 
contrário, conceber um cenário em que a nossa 
Casa predominasse solitária em meio às rui nas insti
tucionais. Sob a custódia do fracasso da repre
sentatividade nacional. 

Sempre acreditamos que a identidade cultural 
que se concentra na Academia, cono rara densidade, 
encontra no augusto Senado da República sua res
sonância e de todos os homens. Afinal somos feitos 
da mesma argamassa. O Senado e a Academia rep
resentam, sem dúvida, o que o Brasil engendrou de 
mais significativo, enquanto forjava sua trajetória. A 
história -que guarda os fatos sem pretensão de es
quecê-los - ni!o nos perdoaria haver fraudado o de
sejo popul~;-·o alento que nos foi delegado. 

Nesta oportunidade; convém rememorar nos
sas origens, tecer entre nós as coincidências, bus-

--car analogias, identificar os sonhos partilhados. 
Decerto somos filhos de interminável enredo na
cional, cujo epilogo, sempre postergado, redigire
mos juntos. Pois, fora e longe desta edificação, so
mos todos intransigentes defensores da memória 
e usuários incondicionais da mesma lfngua. Desta 
espúria llngua lusa engendrada pela privação, 
pelo vazio, pelo encantamento, pela subtração do 
antigo a pretexto do novo, pela ânsia de designar 
o que ocupa as regiões humanas e forma nosso 
inesgotável mistério. 
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Sr"s e Srs. Senadores, falamos a mesma lín
gua, tangidos todos pelos mesmos ambíguos e du
radouros sentimentos. Portanto, a retórica que no 
Senado sustentou, alimentou, inflamou, as grandes 
causas brasileiras, sempre encontrou ressonância 
lingüística nos diversos centros de criação literária, 
não estando a salvo naturalmente a Academia. A 
oratória, de que o Senado sempre se orgulhou, é a 
arte da incandescência, da palavra ígnea, da flama 
que se lança ao espaço sem medo, sempre genero
sa. Como um equilibrista que na corda esticada de
bruça-se sobre o abismo na tentativa de lhe medir a 
irresistivel fundura. 

Esta mesma retórica que, sustentada por tan
tas mentes privilegiadas desta Casa, revestiu-se de 
uma imagística oriunda igualmente do profundo 
substrato brasileiro. Esteve ativamente presente nas 
horas mais angustiantes da República, quando de 
seus lances dramáticos. Desta oratória, ora íntima, 
seca, ora com eioqüência da epopéia, surgiram con
tudo a palavra de ordem, a predileção pela prudên
cia. Uma matéria que igual se apresentou à Acade
mia Brasileira de Letras, para que juntos, espelho 
um do outro, fôssemos paladinos das causas que di
zem respeito aos interesses da Nação. 

Ao celebrar neste dia 15 de abril de 1997 o 
Centenário da Academia Brasileira de Letras, o Se
nado Federai, vanguarda e tradição combinadas, in
corpora-se à nossa Instituição como um membro vi
talfcio. Sem que se estranhe a irmandade agora pro
clamada. Afinal, o Senado esteve sempre presente à 
vida da Academia. Não só através das eminentes fi
guras que pertenceram ao mesmo tempo às duas 
Instituições, como pelo apoio politico e cultural que o 
Senado nunca negou à Academia. Foram aliás estes 
brasileiros, revestidos de dupla função, que ao leva
rem a frase lapidar, pronunciada nesta tribuna com 
gênio e ritmo narrativo, até a Casa de Machado de 
Assis, terão certamente retomado a sentença de ins
piração senatorial, para adicionar-lhes outras versõ
es, emanadas todas da mesma fonte criativa, da 
mesma substância moral. 

A palavra de Ruí Barbosa, por exemplo, que 
tanto norteou a vida do Brasil, a ponto de ecoar ago
ra e sempre nas nossas consciências, emergiu ao 
mesmo tempo cristalina e poderosa na tribuna do 
Senado e no podium da Academia. O genial tribuno, 
havendo sido Senador e Presidente da nossa Casa, 
às duas Instituições conferiu ilimitada honra. 

Outros Senadores e Acadêmicos, igualmente 
eméritos e notáveis, enlaçam nossos fados. Aqui 
despontam com emoção os nomes de João Luís AI-

ves, Roberto Simonsen, Lauro Müller, Octávio Man
gabeira, Getúlio Vargas, José Américo de Almeida, 
Gilberto Amado, Luiz Viana Filho, Afonso Arinos. E 
Darcy Ribeiro, que, com tanto pesar, tão recente
mente nos deixou. 

Nossa Instituição orgulha-se de ser repre
sentada nesta instituição pelo Acadêmico José Sar
ney, até há bem pouco Presidente do Senado. E, há 
apenas alguns anos, já membro ilustre da nossa 
Academia, Presidente da República. 

Nossas respectivas memórias exigem, pois, o 
testemunho deste reconhecimento público. A evoca
.ção de fragmentos que bem justificam a viagem nos
sa a esta Casa, onde -sempre estivemos. 

O Senado e a Academia chegam ao limiar do 
novo século laureados por intensa história. A som
bra da geografia pátria, epicentro da nossa alma co
letiva, a Academia Brasileira de Letras destaca parte 
de sua biografia e empenha-se em entrelaçá-la com 
a história mesmo do Senado Federal. 

Entre o Senado e a Academia há semelhan
ças. O Senado da República sempre foi o ambiente 
em que se amortizaram os inevitáveis choques pro
venientes da prática democrática. A Academia, por 
sua vez, assimilando tantas lições de Aristóteles e 
da fonte mesmo da vida, soube, à perfeição, conci
liar no seu seio contrários, antagonismos, discrepân
cias politicas e estéticas. Para que imbuídos, os se
nhores e nós, do espírito das respectivas Instituiçõ
es, fôssemos, quando há que ser, unicamente Sena
dores e Acadêmicos. A qualquer custo evitando os 
expurgas que trazem em si a marca dos regimes au
toritários, inimigos da liberdade e da imaginação. 

Convém, neste momento, seguirmos rememo
rando a história. Retomar o fio narrativo de Machado 
de Assis, quando este evoca visita feita outrora ao 
Velho Senado, em 1860, quando jovem repórter. 
Nesta crónica, Machado decide reverenciar o Sena
do do Império, graças às litografias de Sisson, que 
lhe surgem ao acaso. Circunscrito ao engenho da 
arte, e às artimanhas armadas à sua revelia, mergu
lha ele, sob o prestígio memorialístico dessas gravu
ras, no passado brasileiro. 

E com o intuito de justificar seu intento, e tratar 
de ser perdoado por se exceder nos pormenores, 
ele sentencia: "é vício de memória velha". Quem 
sabe "cousas idas". 

O fato é que nada é tão contemporâneo, para 
Senadores e Acadêmicos, que seguir o cronista e 
reconstituir o Senado de outrora, ensejando-nos, por 
meio do seu poder verbal, tentadora possibilidade de 
fundir os dois Senados, o do Império, de 1860 e o da 
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República, deste ano da graça de 1997, em um só 
monumento cívico. Para tanto não fazendo falta di
zer que destas considerações machadianas nasceu 
um dos mais belos textos da língua nossa. Entre ou
tras razões, porque Machado, com justeza, e fina 
ironia, aperta-nos a pujança do Senado, então e 
agora, na vida da Nação. E consente ainda que per
petuemos, através do seu gênio, a reverente Institui
ção e a perspicácia do talento brasileiro. 

Os Senadores de Machado, sucedidos pelos Se
nadores que ora se apresentam nessa Legislatura, 
continuam ainda hoje presentes nesta Casa, do mes
mo modo que o grande escritor, por estranha regência, 
segue nos presidindo com sua obra. De modo que os 
atuais Senadores da República construam a memória 
do futuro, como os Senadores do passado sedimenta
ram as bases da memória pretérita. 

Esta Casa, porém, contrária a do Império, ajus
tou-se à modernidade democrática. Há muito aboliu 
o "lápis fatídico", com que o Imperador, consagrando 
a vitaliciedade dos cargos de Senador, indicava a 
gosto quem devia ocupar uma cadeira senatorial. 

Também nós, na Academia, em obediência ao 
espírito federativo, que preside o Senado, só usa
mos o lápis para o registro das ocorrências huma
nas. Sem ânimo de vetar, tão-somente ambiciona
mos que a perenidade dos homens, e das coisas, se 
façam sob o regime da arte, da reflexão, dos méritos 
pessoais. 

Mas são tempos aqueles que deram funda
mento às nossas respectivas histórias. E confirmam 
que trazemos na alma, e na língua, os traços deter-
minados pela nossa civilização. · 

Esta civilização que, emergindo de tantas e 
múltiplas heranças, amalgamou etnias, conceitos, 
sonhos, ilusões e imaginários. E que, ao olhar para 
trás, pode bem examinar o predomínio em nós do 
engenho da invenção. Da capacidade de instaurar, a 
partir mesmo do universo da carência, principias que 
asseguram fé no futuro. A rara habilidade de regene
rar os estados humanos que a realidade, tão dramá
tica, teima em golpear. 

O Brasil, que o Senado esplendidamente rep
resenta, e que Academia secunda e custodia, é um 
País que, a despeito de exames categóricos e radi
cais que lhe apliquem, não aceita a dissolução de 
suas notáveis matrizes, respaldos do seu tempera
mento social. 

Sobre esta superfície brasileira, que não se 
desmembrou, contrário à história ocorrida à América 
Latina, se dá uma civilização que, embora seus de
sumanos embargqs, pretéritos e contemporãneos, 

suas clamorosas injustiças, deve ser examinada, 
exaltada. 

Neste país operou-se o milagre da língua. Sou
bemos preservar na integridade o estado da língua, 
precursor do estado do direito. Sem esta língua, não 
se habilitaria o homem a alçar a alma para o atto e te
cer quimeras. A linguagem portuguesa, tão maltratada 
neste Brasil contemporãneo e fugaz, é o maior legado 
da Nação, e na intransigente defesa de seu uso, pleno 
e fecundo, deve o Senado Federal, com sua autorida
de de Casa maior do Legislativo, bater-se em sua de
fesa. A globalização do mundo, como quer que se 
faça, não deve extrair porções relevantes da identida
de coletiva. Não pode lesar a soberania da Hngua. 
Roubar-lhe o fulgor, o portentoso brilho. 

A Academia Brasileira de Letras, ciente do 
peso histórico deste encontro, como guardiã da lín
gua portuguesa, reassume, nesta tribuna, o compro
misso contraído há cem anos de proteger a língua 
portuguesa. A língua do Brasil. A língua do Senado. 
A llngua dos direitos humanos. A llngua do amor e 

, dos sentidos secretos. A llngua que discute Deus. A 
língua que constrói o edifício da arte. A llngua que, 
associada à ilusão, embrenha-se pelo futuro. A lín
gua das crianças, dos anciãos, dos que se encon
tram nesta sala e fora dela. A língua dos ancestrais. 
A língua sem a qual deixaremos de existir como na
ção. Para sermos simples tarifa, prime rate, déficit 
público, orçamento, e o mais que a economia toma 
como epicentro do homem, como primado da razão. 

Esta sessão no Senado da República é uma 
festa para a Academia Brasileira de Letras; aqui rep
resentada pelos Acadêmicos: é uma festa grata, re
pito, para a totalidade de seus Membros. E permitam 
que eu aqui destaque a presença de alguns dos 
seus ilustres acadêmicos neste augusto plenário: 
José Samey, Eduardo Portella, Arnaldo Niskier, Mar
cos Vinícios Vilaça, Carlos Nejar, Oscar Dias Cor
rêa, Cândido Mendes de Almeida, Dias Gomes, Ivo 
Pitanguy, Alberto Venâncio Filho. 

Urri momento, sim, de rara -alegria para os cul
tores da língua, para os cúmplices do livro e da Pá
tria. Hóspedes do Senado Federal, nós, Acadêmi
cos, agradecemos, comovidos, ao Presidente do Se
nado, Senador Antonio Carlos Magalhães, ao Sena
dor Joel de Hollanda, aos Membros da Mesa, aos 
demais Senadores e Senadoras desta Casa Maior, 
às autoridades e amigos a homenagem que prestam 
ao Centenário da Academia Brasileira de Letras. Es
tou certa de que semelhante iniciativa pertence de 
fato ao Brasil. Há cem anos nossa Instituição inte
gra-se ao imaginário brasileiro, fala em seu nome, 
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registra-lhe a memória, seus feitos, e abençoa o 
transcurso da arte e da língua. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Ao encerrar a presente sessão, quero agradecer 
aos Membros do Corpo Diplomático aqui presentes, 
às Autoridades e, em particular, aos Membros da 
Academia Brasileira de Letras. 

Ouvimos o pronunciamento do Senador Joel de 
Hollanda, saudando a Academia de Letras. E agora a 
Academia de Letras brinda o Senado pela voz da Pre
sidente da Instituição, Nélida Pii'ion, com um discurso 
que realmente merece consfâr dos Anais da nossa 
Casa, como um lema, um paradigma e um pronuncia
mento ilustre da Academia Brasileira de Letras. 

S. sa falou, com propriedade, eni pontos extre
mamente importantes para a nossa Casa e de afeto 
com a representação maior do povo brasileiro. Disse 
que o Senado era a morada do Brasil e eu digo que 
a Academia é a morada da cultura brasileira e a 
Casa Maior da intelectualidade da América .Latina. 

Por tudo isso, fizemos questão de realizar esta 
sessão, para homenagear os cem anos da Acade
mia, para dizer que o povo brasileiro prestigia essa 
Instituição, que o povo brasileiro está presente nes
se centenário, a partir de agora, com essa sessão 
do Senado e outras tantas manifestações que certa
mente serão oferecidas pelo Brasil em gratidão ao 
trabalho da Academia Brasileira de Letras. 

Nenhum país pode ser forte, mesmo economi
camente, se não tiver uma base cultural maior do 
que a da economia. A economia só será forte na 
medida em que esteja lastreada, respaldada numa 
verdaéleira cultura. E o Governo, seja ele qual for, 
que não der todo o apoio às instituições culturais 
está fadado a não ser um bom governo, por maiores 
que sejam os seus êxitos na economia. 

Por isso, estou extremamente feliz, nesta hora, 
em presidir esta sessão, extremamente honrado se 
em frente a esta Mesa está a figura de Rui, que' ilu
mina o caminho de todos os bons brasileiros, que foi 
Presidente da Academia e é Senador perpétuo do 
Brasil. Se está Rui, aqui também estiveram nesta 
Presidência - e membros da Academia - muitos 
Srs. Senadores, entre os quais desejo ressaltar, 
neste instante, a figura de Luiz Viana Filho, que foi, 
no seu tempo, o maior biógrafo do Brasil, e também 
do nosso prezado colega, o acadêmico José Samey, 
que já prestou maiores serviços na Presidência da 
República, continua prestando no Senado, além de 
ter feito uma grande Presidência e é o romancista 
consagrado, que também honra a Academia. 

Por tudo isso, nós tínhamos que dar um relevo 
especial a esta sessão, tínhamos que agraciar a 
Academia. E como acontece tudo na vida a Acade
mia foi quem agraciou -o Senado · com a' p-resença 
dos seus mais legítimos e competentes repre
sentantes. trazendo, só com a presença, um grande 
estímulo ao trabalho desta Casa, sobretudo na área 
da cultura, que jamais poderá ser desprezado. 

Acho mesmo que nenhum Estado e, por isso 
mesmo, na Bahia, as vezes que governei, dei um 
extremo valor à cultura. Ninguém pode governar 
sem a cultura ao lado - as letras, as artes. A cultura 
é, realmente, a base de um pais que quer progredir. 

Acho que estamos muito felizes com a presença 
das Sr"s e Srs. Acadêmicos, porque é muito importan
te que a intelectualidade brasileira viva os momentos 
de dificuldade da classe política, até para compreendê
la, até para relevar muitos dos seus erros, mas sobre
tudo para inspirá-la aos bons caminhos. · 

É por isso, Sr" Presidente, que estamos felizes 
com a sua presença e dos nobres Acadêmicos. É por 

, isso que estamos sempre felizes em homenagear a 
Casa de Machado de Assis. Bastava ser Casa de Ma
chado de Assis para ser a Academia Brasileira de Le
_tras - ninguém maior do que ele. E é por isso que, 
nesta hora, ao encerrar esta sessão e agradecer aos 
Acadêmicos que aqui vieram estimular o nosso traba
lho e agradecer a homenagem que justamente fizemos 
em nome do povo brasileiro, quero dizer que estamos 
com aquela frase que está no busto de Machado de 
Assis, na porta da Academia: "Esta é a glória que fica, 
eleva, honra e consola." 

É por isso que estamos aqui, para fazer maior 
a glória da Academia Brasileira de Letras nos seus 
cem anos e, sobretudo, para glorificar os seus Aca
dêmicos, que tantos serviços prestam à letra e à cul
tura no Brasil. 

Ainda há uma comunicação que gostaria de fa
zer à Casa. 

De acordo com indicações recebidas de lide
ranças e nos termos do disposto no art. 5°, caput, 
combinado com o parágrafo único do art. 80 do Re
gimento Interno do Senado Federal, designo para in
tegrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização: 

Titulares 

José Bianco 
RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Edison Lobão 
José Alves 
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Odacir Soares 
Júlio Campos 
Carlos Patroclnio 

Ney Suassuna 
Flaviano Melo 
Marluce Pinto 
Carlos Bezerra 
Mauro Miranda 
Jáder Barbalho 

Lúcio Alcântara 
Coutinho Jorge 
José lgnacio Ferreira 
Jefferson Peres 

PMDB 

Fernando Bezerra 
Casildo Maldaner 

PSDB 

Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PT-PDT-PSB-PPS) 

Eduardo Suplicy Ademir Andrade 
AntOnio Carlos Valadares 
Sebastião Rocha 

Emandes Amorim 

PPB 

Leomar Quintanilha 

PTB 

DEPUTADOS 

Titulares 

Aracely de Paula 
Adauto Pereira 
Alexandre Ceranto 
Betinho Rosado 
Euler Ribeiro 
Franciso Rodrigues 
José Rocha 
Júlio César 
Mauricio Najar 
Osvaldo Coelho 
Paulo Gouvêa 
Roland Lavigne 
Samey Filho 

Suplentes 

PFL 

Benedito de Lira 
João Maia 
Laura Carneiro 
Roberto Pessoa 

Bloco (PMDB-PSD-PSL) 

Albérico Filho 
Aníbal Gomes 
Armar ·:o Abílio 
Barbosa Neto 
Genésio Bernardino 
Lídia Quinan 
Neuto de Conto 
Odacir Klein 

Hélio Rosas 
José Chaves 
Roberto Paulino 
Sandra Mabel 

Oscar Goldoni 
Pedro Navais 
Silas Brasileiro 
Udson Bandeira 
Vago 

PSDB 

Aranldo Madeira 
Yeda Crusius 
Flávio Palmier da Veiga 
Danilo de Castro 
Basilio Villani 
João Leão 
Cipriano Correia 
Marcus Vicente 
Emerson Olavo Pires 
Fernando Torres 
Rommel Feijó 
Vago 

Mário Negromonte 
Olávio Rocha 
Pimentel Gomes 
Vago 

Bloco (PT-PDT-PCdoB) 

Arlindo Chinaglia 
'Chico Vigilante 
João Coser 
João Fassarela 
Paulo Bernardo 
Paulo Rocha 
Fernando Ribas Carli 
Giovanni Queiroz 
Serafim Venzon 
Sérgio Miranda 

Maria Laura 
Euripes Miranda 
Renan Curtis 
Inácio Arruda 

PPB 

Vago 
Vago 
Vago 

Cleonãncio Fonseca 
José Janene 
LuisBarbosa
Sivemani_S~ntos _ _ __ 
Márcio Reinaldo Moreira 
Osvaldo Reis 
Vago 
Vago 
Vago 
Vago 

PTB 

Israel Pinheiro Filho Vago 
Etevalda Grassi de Menezes 
Rodrigues Palma 

Pedro Canedo 

PSB 

PL 
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O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 12horas) 

Ata da 40a Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de abril de 1997 

3• Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, 
Geraldo Melo, Carlos Patrocínio, 

Ney Suassuna e Nabor Júnior 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner -Coutinho Jorge - Edison Lobão -Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitas Neto --Geraldo Melo -Gerson Cama
ta -Gilberto Miranda - Gilvam Borges -Hugo Napo
leão - Humberto Lucena - I ris Rezende - Jader Bar
balho - Jefferson Peres - João Rocha - Joel de Hol
landa - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino -José Alves -José Bianco -José Eduardo 
- José Eduardo Outra -José Fogaça -José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Laura 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucidio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina 
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Jú
nior - Ney Suassuna - Odacir Soares -Onofre Qui
nan - Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha -
Sergio Machado - Valmir Campelo - Vilson Kleinu
bing - Waldeck Ornelas. 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A lista 
de presença acusa o comparecime"'to de 78 Srs. 
Senadores. Havendo número regi"*ntal, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocfnio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 261, DE 197 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 

conjunta dos Projetas de Lei da Câmara n° 93/96 e 
do Senado n° 188/96, por tratarem matéria correlata. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1997. -Se
nador Carlos Wilson. 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O re
querimento lido será publicado e posteriormente in
cluído em Ordem do Dia , nos termos do art. 255, 11, 
c, n° 8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido seguinte 

REQUERIMENTO N° 262, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com base no inciso 12, alínea c, do 

art. 255 do Regimento Interno do Senado Federal, a 
remessa do PLC 67/95 que "Regulamenta o exerci
eio profissional da acupuntura e dá outras providên
cias", à Comissão de Educação do Senado Federal, 
tendo em vista a necessidade de apreciação, dada a 
complexidade da matéria, por outro órgão técnico do 
Senado Federal. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1997. - Se
nador Lucidio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será publicado e posteriormente in
cluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, 
"c", no 8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 263, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno a tramitação conjunta do PLS n° 41/96, de 
autoria do Senador Flaviano Melo, que introduz alte
ração na Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e 
o PLS n° 133/96, de autoria do Senador José Eduar
do Vieira, que dispõe sobre a participação dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municipios na implan
tação da reforma agrária, por versarem sobre o mes
mo assunto. 

Justificação 

A economia · processüai recomenda o estudo, 
em conjunto de proposições que versam sobre o 
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mesmo assunto. O dispositivo regimental que alega
mos permite o atendimento de nossa pretensão. Os 
dois projetes tratam de modificações na legislação 
para os fins de reforma agrária, sendo de todo reco
mendado que sejam examinados em conjunto. 

Sala das Comissões, 15 de abril de 1997. -
Senador José Eduardo Outra, Líder do Bloco de 
Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O re
querimento lido será publicado e, posteriormente, in
cluído na Ordem do Dia, nos termos do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen-
das ás seguintes matérias: • 

-Projeto de Resolução n° 45, de 1997, que au
toriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito externo, com a garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, junto ao Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD (Banco Mundial}, no valor de até cem milhões 
de dólares norte-americanos, equivalentes a cento e 
três milhões e novecentos mil reais, em 31 de de
zembro de 1996, cujos recursos serão destinados ao 
financiamento parcial do projeto de gerenciamento 
da infra-estrutura municipal da Bahia, no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Urbano Regional -
PRODUR, e 

-Projeto de Resolução n° 46, de 1997, que au
toriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à operação de crédito externo no valor em 
ienes equivalente a até trezentos milhões de dólares 
norte-americanos, de principal, entre o The Export 
Impor! Bank of Japan - JEXIM e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e SociaL 

Aos projetes não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão inclu!das na Ordem do Dia 

da sessão deliberativa ordinária do próximo dia 22. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -Sobre a 

mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exerc!cio, Senador Carlos Patroc!nio. 

É lido o seguinte: 

OFICIO N° 27/97 

Bras!lia, 15 de abril de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar o Deputado Miguel Rossetto (PT -
RS), como titular na Comissão Especial Mista desti
nada a apreciar e proferir parecer sobre a Medida 
Provisória n° 1571/97, em substituição ao Deputado 
José Machado (PT- SP). 

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração. - Deputado José Macha
do, Uder do Bloco PT/PTD/PCdoB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feito a substituição solicitada. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Campe
·lo,por 20-ffiiíiutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, faleceu ontem, em Bras!lia, o ex-

-Senador Eurico Vieira de Rezende, que fOi também 
Governador do Estado do Esp!rito Santo. Homem 
culto, inteligente, de extrema sensibilidade politica, o 
ex-Senador Eurico Rezende deixa uma história de 
participação, engajamento e realizações, tanto na 
govemadoria do seu Estado quanto no Senado da 
República. 

Durante os anos em que militou nesta Casa, 
Eurico Rezende deixou marcada a sua passagem 
com expressiva e prof!cua atuação nos trabalhos le

, gislativos, além de ter exercido com dedicada com
petência a espinhosa missão de l!der do governo. 

Como Governador do Esp!rito Santo, Eurico 
Rezende legou ao povo capixaba um conjunto signi
ficativo de realizações e os beneficies de uma admi
nistração integralmente voltada para o entendimento 
e para o diálogo, virtudes que sempre permearam a 
sua intensa e proveitosa vida pública. 

No Congresso Nacional, Eurico Rezende des
tacou-se pela vasta produção, tanto no âmbito cons
titucional quanto na área da legislação ordinária, 
combatendo vigorosamente a corrupção eleitoral e 
as impropriedades do nosso sistema partidário. 

Jurista, de formação democrática, Eurico Re
zende era sobretudo um liberal apaixonado, que lu
tou incansavelmente pelo retomo do Brasil à plenitu
de do Estado de Direito. 

Radicado em Brasllia há vários anos, o ex-Se
nador capixaba viveu uma história de amor com esta 
cidade, onde se estabeleceu com sua famllia e 
construiu uma das melhores escolas superiores do 
Distrito Federal: a AEUDF. 

Professor dedicado, presidente da Faculdade 
que criou em Bras!lia, Eurico Rezende é responsá
vel pela formação de uma legião de advogados, eco
nomistas, contabilistas, pedagogos e outros profis
sionais que hoje movimentam o mercado de servi
ços da Capital Federal e contribuem para o bom fun
cionamento da máquina administrativa em âmbito lo
cal e nacionaL 
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Ao homenagear esse homem público de singu
lar coerência, faço minhas as palavras de Célia de 
Souza, que assim se referiu ao grande líder capixa
ba em certa ocasião: "Um destacado inconformismo 
político sempre existiu em Eurico Rezende, sem 
quebra de sua postura de lealdade a governos em
preendedores do nosso desenvolvimento económico 
e social. Nesse sentido, tomando sua própria ex
pressão, ele foi um liberal no redemoinho". 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 
nome do meu Partido, o PTB, em meu nome e em 
nome de minha família, presto aqui minhas homena
gens ao ex-Senador, ex-Governador e insigne Pro
fessor Eurico Vieira de Rezende. 

Transmito à sua família enlutada o pesar, a 
dor, mas sobretudo o agradecimento do povo de 
Brasília, cidade que ele muito amou e à qual dedicou 
o melhor dos seus esforços, no sentido de transfor
má-la, de fato, na "Capital de todos os brasileiros". 

Ao grande e empreendedor pioneiro Eurico Re
zende, o nosso muito obrigado. 

Sr. Presidente, nesta ocasião, estou encami
nhando à Mesa requerimento no seguinte teor: 

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi
mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador, ex-Governador e ex-Deputado Eurico 
Rezende: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família, ao 

Estado do Espírito Santo e â Universidade dc:í Distri--
to Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade
cendo a V. Ex" e a todas as Sr"s e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
aguarda o requerimento de V. Ex". 

Por permuta com o Senador Edison Lobão, 
concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Srs. 
Senadores, a Capital do Pais está recebendo os tra
balhadores sem terra. Eles estão vindo de todas as 
partes do País em caravanas - estão há vários dias 
nessa grande mobilização -, para trazer a Brasília o 
seu grito de socorro e, mais do que isso, mostrar ao 
País a necessidade de se fazer uma reforma agrária 
para dar terra àqueles que querem plantar. 

Estava ouvindo ontem um comentarista de te
levisão. Ele dizia que o Movimento dos Sem-Terra, a 
mobilização do homem do campo data de 500 anos. 
E por que isso, Sr. Presidente? Porque nesses 500 

anos da história do nosso País, depois de vários epi
sódios ocorridos na viaà-públícanaclonaf, passando 
pelo Estado Novo e pela Revolução de 1964, os tra
balhadores do campo permanecem de mãos esten-

- di das aguárdando que as autoridades governamen
tais lhes dêem a necessária condição para que efeti
vamente se possa fazer uma revolução social no 
campo. 

Temos assistido à passagem da caravana dos 
sem-terra, durante mais de 30, 40 dias, percorrendo 
Minas Gerais, São Paulo, o Sul e o Norte do País 
para chegar a -Brasliia. -Essá caravana integrada por 
homens e mulheres, jovens e crianças, todos eles, 
certamente, estão se tra·nsformando no símbolo des
ta perspectiva de se viatlilizar concretamente a refor
ma agrária no nosso País. 

Hoje a sociedade brasileira já percebeu clara
mente que este Governo faz de conta que quer fazer 
a reforma agrária. Salta aos olhos de todos os brasi
leiros a necessidade urgente e imperiosa de se as
sumir com responsabilidadP. o projeto de reforma 
agrária. 

Sempre colocamos aqui, Sr. Presidente, que 
queremos que se faça a reforma agrária dentro da 
lei e por práticas pacíficas. Não queremos mais que 
episódios como os que vêm ocorrendo. nesses últi
mos meses, a exemplo de Eldorado dos Carajás, 
trahsformem~siferrf"!51m5õlos de uma reforma agrá
ria que não ocorreu, muito mais pela omissão do 
Governo do que pela vontade popular. Não quere
mos que esses sejam os símbolos da reforma agrá
ria, mas, sim, um pedaço de chão em que os nossos 
trabalhadores, principalmente os trabalhadores do 
campo, possam trabalhar. 

Outro dia ouvimos um pronunciamento do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso feito para uma 
camada da elite dirigente do País e até do exterior. 
Estava lá o sociólogo Fernando Henrique Cardoso 
tratando de todas as questões económicas e sociais. 
Chamou-me a atenção a expressão usada pelo so
ciólogo Fernando Henrique Cardoso, hoje Presiden
te da República. Sua Excelência dizia, enfaticamen
te, ao reconhecer o crescimento no desemprego do 
País: "Temos, seguramente;-uma faixa-considerável 
de inempregáveis neste Pais." O que certamente 
leva a sociedade a entender que a fala do Presiden
te, dita para u-mplenánorepresenlativo da elite diri
gente do Pais, colocava milhares e milhares de tra
balhadores debaixo dos viadutos das maiores cida
des brasileiras. 

É exatamente isto que dizia o Presidente: te
--mos-ai uriiá f.ilxa considerável dehomens·-e; qllém 
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sabe, de mulheres sem qualquer qualificação para 
bater à porta na tentativa de conseguir emprego. 
Penso eu, Sr. Presidente, que a afirmação do Presi
dente da República joga milhares e milhares de bra
sileiros no olho da rua para sobreviverem debaixo 
dos viadutos. 

Hoje, assistimos às manifestações que se fa
zem por todo o Pafs com relação às violências prati
cadas por policiais militares em Diadema/São Paulo 
e também no Rio de Janeiro. São vários segmentos 
que levantam suas vozes para mostrar os erros e 
descaminhos e apontar as soluções que precisám 
ser dadas de forma clara e responsável. 

Quando a Comissão Representativa dos Direi
tos Humanos mostra ao Brasil e ao mundo os fatos 
que têm ocorrido de prática de agressões e violência 
contra cidadãos revela o Brasil entre aqueles paises 
que hoje ferem os direitos humanos. 

O Comitê da CNBB anuncia que estará rece
bendo os sem-terra em Brasfiia e lança um docu
mento argOindo a responsabilidade do Congresso 
Nacional e do Governo, questionando a ética na po
lftica em processos e votações de grande importan
cía como no caso da reeleição. Certamente, Sr. Pre
sidente, a Igreja quer se manifestar em nome de 
uma sociedade cristã que não perdeu a fé nem a es
perança, mas que está a cobrar dos politicas, do 
Governo, de todas as autoridades, que tenham o mí
nimo de ética na condução das questões que dizem 
respeito aos interesses da Nação. 

Hoje a Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania está votando o Projeto da Reeleição, em 
tramitação no Senado Federal. Vimos demonstração 
de força, o rolo compressor, a imposição de um Go
verno que, no meio do seu mandato, está legislando 
em causa própria e deseja parceria do Congresso 
Nacional, cuja maioria o apóia. 

Ora, Sr. Presidente, nem tudo está passando 
despercebido pela sociedade. Vejo entidades como 
a CNBB, a OAB e outras com credibilidade no nosso 
Pais, assumirem o papel fiscalizador da condução 
polftica pelo Governo e o~elo Congresso Nacional. 

Por isso, reitero, mais uma vez, um apelo a 
esta Casa: no ano passado, apresentei um Projeto 
de Resolução para submeter o Edital de Privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce à apreciação 
de todos os Srs. Senadores. Pois bem, Sr. Presiden
te, requerimento de urgência da matéria, apresenta
do há cerca de 20 dias, foi derrubado pelas lideran
ças do Governo. O Projeto não define nenhuma po
sição do Senado; com ele, a nossa expectativa é, 
exatamente, de analisar o assunto e podermos ter 
acesso a todas as informações, principalmente ás 

informações sigilosas, principalmente àquelas infor
mações que não são dadas ao conhecimento da opi
nião pública. Nós temos essa prerrogativa. A Consti
tuição Federal, no seu art. 41, dá poderes, e, mais 
que isso, dá a responsabilidade ao Senado Federal 
e ao Congresso Nacional de fiscalizar os atos do Po
der Executivo. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por 
que o Governo não quer que o Senado Federal exa
mine toda aquela documentação, todas aquelas in
formações e, principalmente, os procedimentos, as 
práticas que foram adotadas para que a Consultora 
Merrill Lynch pudesse elaborar o edital de privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce? Será que ela 
tão é soberana na sua competência e na sua. inteli
gência que não pode ter ocorrido um erro, um desli
ze, uma má informação, uma avaliação que não 
condiga com o valor de um patrimOnio como a Com
panhia Vale do Rio Doce? 

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que não são 
apenas o BNDES, os seus diretores, que estão ins-

' talados nos seus gabinetes, e a Consultora Merrill 
Lynch que são os donos da verdade neste Pafs. 
Como é que podemos concordar, repito, que apenas 
uma consultora, contratada especialmente para tal 
fim, possa dizer ao Governo e ao próprio Presidente 
da República, ao Senado Federal e ao Congresso 
Nacional, o preço, R$10,3 bilhões, sem sabermos de 
que forma ela chegou a essa avaliação de um patri
mónio que, ninguém desconhece, está muito acima 
do valor estipulado pelo BNDES? 

Por isso, Sr. Presidente, insistimos nessa cau
sa. Temos a responsabilidade de examinar docu
mento por documento. A história certamente nos co
brará, e cobrará do Senado Federal, a omissão de 
não ter tido a preocupação e a responsabilidade de 
examinar todos os dados, e, mais do que isso, de 
ouvir aqueles que foram responsáveis pelo processo 
de privatização ou alienação da Companhia Vale do 
Rio Doce. 

Estamos vendo ai entidades como a OAB, e 
tantas outras neste Pafs, entidades como a ABI per
correndo o caminho do Supremo Tribunal Federal. 
Isso acontece porque eles sabem que o Senado Fe
deral, que poderia, num prazo de trinta dias, exami
nar toda essa documentação, discutir com a socie
dade e apresentar, de forma transparente, à opinião 
pública, todos os dados referentes ao processo ou 
ao edital de privatização da Vale do Rio Doce, não 
está fazendo isso. 

É por isso que essas entidades estão buscan
do o caminho jurídico do Supremo Tnõunal Federal. 
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E é por isso, Sr. Presidente, que, mars uma vez, 
queremos aqui trazer a nossa preocupação diante 
dessa quest~o. Nós n~o estamos, através do projeto 
de resolução, decidindo nada, nem contra e nem a 
favor. O projeto apenas diz que o Senado Federal 
deve analisar e aprofundar as informações da pro
posta de privatizaç~o da Vale do Rio Doce. E que os 
resultados dessa avaliação devem s~r examinados, 
também de forma transparente, por todos os Srs. 
Senadores. 

Se as lideranças do· Governo insistirem, Sr. 
Presidente, em não deixar esse projeto ser aprovado 
no Plenário, e a privatização da Vale do Rio Doce 
acontecer, certamente passaremos à História como 
aqueles que n~o quiseram sequer se informar ou 
examinar todos os dados que deram origem a um 
património como a Vale do Rio Doce. 

E quero, mais uma vez, insistir que a marcha 
dos sem-terra representa, acima de tudo, um fato 
histórico que dura 500 anos, como disse o comenta
rista da televis~o. e que chega, neste momento, 
para fazer uma demonstração para a sociedade bra
sileira e para convocar a todos, para convocar o Go
verno e o Congresso a fazerem uma reforma agrária 
que possa promover a justiça social no nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao nobre Senador Levy Dias. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 

Hollanda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro

berto Arruda. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por per

muta com o Senador Ronaldo Cunha Lima, concedo 
a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. V. Ex" dis
põe de 20 minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. &lm revi~o do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta época em 
que as reformas políticas e as reformas do Estado 
estão em pauta, estive, neste final de semana, via
jando pelo interior do Paraná, onde percebi que há 
um anseio da sociedade pelas reformas. 

Por outro lado, há uma confus~o na inteligên
cia de nosso País, nas pessoas que est~o acompa
nhando os debates nacionais, sobre como podemos 
conectar, para o interesse nacional, as diversas re
formas que estão tramitando no Congresso Nacional 
como prioritárias: a refomna política, a reforma admi
nistrativa, a reforma da previdênCia, à reforma tribU
tária - que parece ser a que a socfedade mais reCfa
ma e é a que menos se discute neste Congresso. 

Enfim, reformas que possam dimensionar qual o ta
manho ideal do Estado e quais as funções que ele 
deve exercer para priorizar os recursos orçamentá
rios, que são insuficientes - disso não temos dúvida 
-para arcar com todas as suas funções. 

Leio na imprensa todos os dias, principalmente 
por parte dos empresários,· uma reclamação do cus
to Brasil, que virou também título da moda. E esse 
custo Brasil tem muitas causas.Tlmas-delas é, $em 
dúvida nenhuma, a falta de reformas ou o seu atraso 
-cujo mérito não vamos analisar agora. 

Fui buscar alguns dados, Sr. Presidente, em 
relaç~o à reforma tributária, que é muito reclamada. 
Fiz reuniões com o Sindicato dos Hoteleiros de Foz 
de lguaçu, com as cooperativas agrícolas do Para
ná; portanto, com setores que são bastante distan
tes, pelo menos no que se refere à característica 
das suas atividades. Fiz reuniões com os sindicatos 
rurais e com o Sindicato dos Trabalhadores das in· 
dústlias -da. região-oeste do Paraná~ Eles redama
ram: "Por que o Congresso não prioriza a reforma 
tributária?" 

É justo reclamarmos que a carga tributária bra
sileira é alta? Verificamos que 31% do PIB brasileiro 
se refere a tributos, a_ impostos que a sociedade 
paga; dinheiro que alimenta a máquina pública e do 
qual a sociedade espera retomo, na forma de bene
fícios econOmicos e, .Principalmente, sociais. 

Ouvi palestras do Ministro Malan, no início da 
nossa Legislatura. S. Ex" afirmou várias vezes que a 
nossa carga tributária não é alta se comparada com 
a dos outros países do mundo. De fato, se compa
rarmos com o Japão, ela é 2% mais baixa em rela
ção ao PIB do que a carga tributária daquele pais. 
Se compararmos com os Estados Unidos, estamos 
mais ou menos equilibrados, ou seja, os Estados 
Unidos gastam 30%, 31% de impostos em relação 
ao PIB. Se compararmos com a União Européia, va
mos chegar à conclu~o de que estamos pagando 
pouco, porque, lá, 45% do PIB são tributos. Esta
mos, portanto, relativamente abaixo. 

Mas creio que a sociedade quer discutir sob 
um angulo que não estamos acompanhando. Pelo 
menos aqui, nos debates tradicionais, verifiquei que 
a sociedade quer discutir sob um outro prisma: a 
carga tributária nacional, o custo Brasil, exatamente 
quais os beneficies que os impostos pagos estão 
trazendo à sociedade. É esse o ângulo de análise. 
Trinta e um por cento do PIB pode ser pouco ou 
pode ser muito; pode ser pouco se os recursos arre
cadados estiverem voltando para a sociedade na 
forma de benefícios; nesse caso, paga-se com uma 
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mão e recebe-se com a outra. Mas temos que anali
sar se apenas com a reforma tribütária teríamos re
solvido os problemas. 

Bom, pagamos 31% do PIB e podemos até vir 
a pagar 25%. Mas o problema é analisar se esse di
nheiro dos tributos está retornando para beneficiar a 
sociedade dentro das suas expectativas. 

Sr. Presidente, para uma análise das funções 
básicas do Estado, temos aqui especialistas no as
sunto, temos o Senador Lauro Campos, que é Pro
fessor e vai entender, por exemplo, quando eu dis
ser que um relatório da FAO chegou à seguinte con
clusão: de cada R$100 ou US$100 que saem dos 
cofres públicos para a educação, só R$30 chegam 
aos bancos escolares, ou seja, somente 30% dos re
cursos que são liberados para a educação chegam 
ao seu destino. O resto pára ou na burocracia, ou 
nos desmandos, ou no chamado custo Brasil - que 
virou moda, mas ninguém definiu direitinho o que 
significa. Isso faz com que os recursos enrosquem 
nesse caminho tortuoso até chegar à escola. 

Se formos analisar, vamos verificar o seguinte: 
1,3% do PIB de recursos federais são investidos na 
educação. Isso não é pouco dinheiro. Se comparar
mos com outros pafses, vamos chegar à conclusão 
de que a soma de recursos relativamente não é bai
xa, porque, quando somamos com os recursos esta
duais e os municipais, chegamos a 3,5% do PIB 
para a educação. 

Ora, então por que falta dinheiro para pagar 
sa!ários mais dignos aos professores, para tomar o 
nosso nível de ensino compatível com a nossa ex
pectativa de modernização e de desenvolvimento? 

A prova de que o nfvef de ensino é baixo é de 
que há hoje, na imprensa; um dado segundo o qual 
33% dos alunos do curso primário repetiram o anO. 
Ou seja, exatamente 1/3 dos alunos que cursam o 
primário repetiram o ano e 95% dos alunos que in
gressam no curso primário não o concluem sem 
uma repetência. É evidente que, no meio das cau
sas, vamos encontrar subnutrição, que não permite 
o aproveitamento do aprendizado; e vamos encon
trar outras causas, mas principalmente um nível de 
ensino que não possibilita um aprendizado de acor
do com as expectativas de um País que quer tomar
se desenvolvido. 

Assim, se a reforma tributária é urgente e ne
cessária, há também outras reformas, no âmbito do 
Executivo, que precisam ser feitas, especialmente 
essa que faz com que o aproveitamento do dinheiro 
público seja tão baixo em nosso Pafs - 30% para a 
educação! 

Fui ver também o que acontece na área da 
saúde. Há vários especialistas na área presentes 
neste momento. Eu não o sou, mas estou analisan
do o que a sociedade me transmitiu nas últimas reu
niões que fiz. Dizem alguns que o Brasil já está apli
cando US$92 por pessoa, por ano, na área da saú
de. Mas o Uruguai e o Chile aplicam US$300; países 
mais desenvolvidos aplicam mais de US$1000 em 
saúde pública, e a prova de que só a reforma tributá
ria não resolve é que aprovamos a CPMF. Só no pri
meiro mês, foram arrecadados R$500 milhões. 

Fui até o Ministro da Saúde pedir socorro para 
o Hospital das Clínicas, em Curitiba, que está agoni
zando. É um hospital que tem programas de referên
cia internacional, como, por exemplo, o transplante 
de medula, programa que não pode mais continuar 
por falta de recursos; também não pode mais aten
der as 150 mil consultas anuais, que estão paralisa
das, uma vez que o SUS não repassa dinheiro para 
o referido hospital desde abril de 96. 

Há falência do sistema público de saúde. Apre-
' vamos o aumento de imposto, os R$500 milhões, e 

estes foram dissolvidos não sei onde e não sei para 
quê, porque não consegui a liberação de alguns mi
lhões para aquele hospital salvar-se e salvar as vi
das que procuram um atendimento público, já que 
não conseguem o atendimento privado. 

Voltei, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
para analisar o que acontece com a previdência, 
cuja reforma estamos discutindo. Verifiquei que exis
te uma medida provisória de 1996 que impede que 
trabalhadores rurais que não conseguiram contribuir 
para a previdência recebam aposentadoria. Ora, se 
não contribufram para a previdência não foi porque 
não quiseram, mas porque não havia um contrato de 
trabalho formal há dez anos, já que não havia a rela
ção de trabalho formal no campo. Quando muito, ha
via uma relação de conversa, de percentagens, de 
arrendamentos, de parcerias, mas jamais o contrato 
de trabalho. Esses trabalhadores, portánto, segundo 
a medida provis6ria à qual me referi, serão alijados, 
porque somente poderão se aposentar aqueles que 
comprovarem a sua contribuição. Creio que contri
buíram demais para o desenvolvimento do País para 
serem alijados desse direito fundamentaL E conheço 
alguns trabalhadores, com 70 anos de idade, que 
não conseguiram se aposentar em função dessas 
barreiras burocráticas. 

Há os que dizem que a previdência não tem di
nheiro para sustentar a massa de aposentados. No 
entanto, verificamos que o percentual de recursos 
da previdência destinado ao pagamento de aposen-
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tadorias é ínfimo, porque o grande bolo destina-se a 
pagar a burocracia da previdência -que precisa ser 
reformada - e os outros encargos, que são sempre 
classificados como custos administrativos. 

Fui ver a inrra.:estrutura · t:lrasneTra. Anderde
carro pelas estradas, acompanhando os caminhões 
de soja que estão transportando a safra paranaense, 
que, como a brasileira, é recorde. Verifiquei, Sr. Pre
sidente, que nas margens das rodovias existe om · 
risco amarelo, formado pelos grãos de soja que 
caem dos caminhões e colorem 500 ou 600 quilóme
tros. estendendo-se do oeste do Paraná até o Porto 
de Paranaguá Se formos para o Centro-Oeste bra
sileiro, vamos verificar que acontece o mesmo: os 
grãos de soja e milho pintam de amarelo as. mar
gens das rodovias. 

As estradas estão no estado mais precário que 
poderíamos encontrar: buraco em cima de buraco. 
Em cada baque sofrido pelos camir1fiôes; eaí enor
me quantidade de grãos. Ao final da viagem, per
dem-se quilos de soja, que, somados, atingem os 
15% de soja e de milho que são perdidos ao longo 
das rodovias brasileiras por falta de uma estrutura 
adequada que possa assegurar o transporte a úm 
custo que nos permita competir. 

A CNI, Confederação Nacional da Indústria, 
emitiu um relatório alarmante, segundo o qual nos
sos produtos, sejam eles agrícolas ou industrializa
dos, têm um custo ampliado em 38% em razão da 
precariedade do nosso sistema de transporte e, prin
cipalmente, em razão da precariedade da nossa ma
lha rodoviária. Os recursos que são arrecadados 
com os impostos também não estão sendo destina
dos à reforma dessa infra-estrutura e nem à sua 
modernização, porque não há - ou há poucas -
obras públicas; recentemente o Presidente inaugu
rou uma. Na maioria, os investimentos são da inicia
tiva privada. Não há investimentos em infra-estrutura 
para que sejamos colocados em igualdade de condi
ções de competir com o mercado que se globaliza e 
que exige efiéiência para competir. 

Começa a ficar extremamente pesada a carga 
tributária, uma vez que ela não retoma na forma de re
cursos para a educação, para a saúde, para a infra-es
trutura ou para a previdência. Então, se pagamos 31% 
do PIB em impostos que não retomam sob forma de 
investimentos, ou seja, para cumprir as funções do Es.: 
tado, é porque alguma coisa está errada. 

A grande reforma de que necessitamos, Sr. 
Presidente, talvez seja a reforma politica, porque, 
como regra, são os políticos que determinam - so
mos nós que determinamos -a aplicação dos recur-

sos públicos. E estamos verificando que há uma fa
lha, uma ineficiência na sua aplicação. A reforma po
litica deveria ser encarada com muita seriedade pelo 

· Congressci epela sociedade, que exige mudanças 
na-forma de administrar os recursos públicos. 

E eu, Sr. Presidente, que viajei bastante pelo 
interior do Estado nesse final de semana, pude veri
ficar a grande expectativa que existe em relação ao 
Cóngresso-:-Nãõ -é-malsaquela expectativa de frus
tração, apesar de que, em alguns momentos, o Con
gresso ainda oferece o rosto de forma desnecessá
ria. Eu, por exemplo, que estou no PSDB, no partido 
do Presidente, não posso aceitar - e fico feliz pelo 
fato de o Presidente ter revisto a sua posição -, não 
posso votar com a consciência tranquila favoravel
mente àquele acordo que estabelecia o sobreteto. 
Trata-se de uma viol~rtci::t contra a inteligência de 
milhares de pessoas que somam um salário mínimo 

a!rrantequatorze anos para receber R$21.600,00. t: 
só somar. São quatorze anos, contando com o 13°, 
de trabalho para que um assalariado possa receber 
o·eql::uvalente ao que uma pessoa se julga no direito 
de receber em um mês. São quatorze anos de traba
lho duro, de muito suor, muito calo na mão. Por essa 
razão, n<1io posso votar. Se a reforma administrativa 
vier como originalmente se propôs, com esse acor
do, votarei contrariamente, porque não posso - repi
to -, mesmo apoiando o Governo, ser favorável a 
uma proposta que agride o cidadão brasileiro. 

Então, que reforma deve ser feita? Se a refor
ma tributária é reclamada pela sociedade - é sob 
esse prisma, Srs. Senadores, que quero analisar -
é porque o dinheiro que se paga em impostos não 
está se voltando da forma suficiente, conveniente, 
adequada para satisfazer aos anseios da sociedade. 
Não estaríamos reclamando dos tributos que paga
mos se víssemos aquilo que ocorre nos países de
senvolvidos: saem cem e chegam, no mínimo, se
tenta aos bancos das escolas; se víssemos que o di
nheiro da saúde vai para a saúde do necessitado, da 
famflia carente que não tem acesso a hospital priva
do; se víssemos que a infra-estrutura é adequada ao 
transporte, ao escoamento da produção; se visse
mos o financiamento das atívidades produtivas com 
custos compatíveis com a realidade econOmica do 
Pafs ... 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, levei ao Presi
dente da República uma proposta: não podemos 
mais continuar financiando as atividades produtivas 
com os mesmos praZoS e as mesmas condições que 
vigiam no tempo em que a inflação era uma regra. 
Se a moeda é estável e se o Governo nela confia, 
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por que não equiparamos os prazos de financiamen- rios municípios ribeirinhos, causando prejuízos incal-
to das atividades produtivas e os prazos de carência culáveis à população e à economia do nosso Esta-
com os dos países desenvolvidos? Esses prazos de- do. Mas, na região da ilha do Bananal, do rio Javaés 
vem ser compatíveis com as atividades que se estão e do Projeto Formoso, o maior projeto inrigado em 
financiando. o financiamento de atiVidaâés que-têm-- -terras continuas ão mal'lâo,o-prejuízo-a-scerrde, cer-
retorno em três anos não pode começar a ser pago tamente, a mais de 50%. 
em um ano. Há uma série dessas atividades na in- Portanto, Sr. Presidente, gostaria de hipotecar 
dústria e nos campos brasileiros. a minha solidariedade aos irmãos tocantinenses, 

Portanto, as reformas são necessárias, mas àqueles desabrigados - cerca de mil e quatrocentas 
elas serão estéreis se não houver a reforma politica a mil e quinhentas famílias que não têm para onde ir 
e se não se infiltrarem no pensamento da Adminis- - :.. e, l:amtiém, àqUeles-que tiveram-prejlHzos-signifi-
tração Pública brasileira. Estamos administrando os cativos c6m a reduÇão de suas lavouras pela meta-
recursos públicos de forma equivocada, de fonma a de. Além disso, existe a dificuldade para ? colheita. 
jogar pela janela esse grande capital que se arreca- () pr_oduto que restou está-se deteriorando, está per-
da com os impostos no Brasil. - dendo a quaildacie;exfstem -estracias que estão sub-

Arrecadam-se R$11 O milhões e gastam-se mersas há mais de dezesseis dias. 
R$40 milhões com os ativos e inativos, que repre- Portanto, Sr. Presidente, gostaria de fazer um 
sentam 2% da população brasileira. Se há 40% da apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente Feman-
receita para 2% da população brasileira, sobram do Henrique Cardoso para que olhe o problema dos 
para 98% da população brasileira 60% da arrecada·· endividados do Estado de Tocantins, do pobre agri-
ção. Assim, não sobra nada mesmo para a educa- cultor que estava vivendo momentos de euforia, já 
ção, para a saúde e para a infra-estrutura. , que, no decorrer do ano passado, implantamos o 

A meu ver, as reformas administrativa, tributá- Prodecer III na região de Pedro Afonso, em parceria 
ria e previdenciária são necessárias, mas antes de com o Governo de Estado e instituições financeiras 
tudo é preciso reformar os costumes da Administra- do Japão. Ali se viveu uma euforia, porque planta-
ção Pública brasileira. ram-se cerca de vinte mil hectares. 

Muito obrigado. A lavoura de soja, que prenunciava uma excelen-
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, te colheita, estava muito boa; a lavoura de arroz, idem; 

o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presidente, dei- além de outras _lªvouras compl~mentares. Mas,_ de 
xa a cadeira da presidência, que é ocupada meados de março até início de abril, choveu em nosso 
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. Estado cerca de setecentos a oitocentos milímetros, 

o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga- volume que normalmente corresponde ao total do pe-
lhães) _ Concedo a palavra ao Senador Ramez rlodo chuvoso em várias regiões do Estado. 
Tebet. (Pausa.) No entanto, Sr. Presidente, o Governador Si-

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo cunha queira Campos, parece que antecipando as intem-
Lima. (Pausa.) péries, recebeu, nó dia 09 próximo passado, cento e 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. cinqüenta e uma máquinas pesadas que vieram do 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pro- Japão, num projeto feito em parceria com a Mitsu-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) bishi do Brasil, além de quarenta e sete caminhões 
- Sr. Presidente, Sr"s e srs. senadores, ocupo a tri- produzidos no .Pais. Esse comboio de mais de três 
buna hoje para manifestar minha solidariedade a to- quilOmetres de máquinas, transportadas por carre-
dos os flagelados, a todas as vítimas da enchente tas, foi, certamente, o maior carregamento que já 
no meu Estado, 0 Tocantins, que foi assolado, no houve no porto de Vitória, no Espírito Santo. 
mês de março e início de abril, por uma enchente, Todo o Estado do Tocantins festejava essa 
que somente foi vista anterionmente em 1980. aquisição inédita, histórica, que facilitaria o desen-

Ainda bem, Sr. Presidente, que a Barragem de volvimento do nosso Estado. Era o início da arranca-
Serra da Mesa, ainda que no Estado de Goiás, foi da de progresso. 
fechada no final do ano passado. Esse fato foi fruto Essas máquinas já foram endereçadas para di-
de muita negociação no âmbito do Congresso Na- versas regionais do Dertins - Departamento de Es-
cional. Não fosse o fechamento da Barragem, as tradas de Rodagem do Estado do ·Tocantins, no in-
conseqüências teriam sido catastróficas, porque o tuito de se viabilizarem as estradas para o transporte 
rio Tocantins, sem sombra de dúvida, invadiria vá- da colheita que ainda possa restar. 
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Portanto, gostaríamos de, mais uma vez, fazer 
o nosso apelo veemente ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, para que procure mecanismos 
que facilitem a vida daqueles que estão devendo ao 
Banco do Brasil. 

Quanto ao Prodecer, está tudo bem, porque 
ele tem o Proagro. Os produtores não terão o lucro 
que almejavam; todavia, certamente não terão pre
juízos, porque a lavoura do Prodecer está devida
mente coberta pelo Proagro. 

Gostaria de cumprimentar o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso -que esteve no nosso Es
tado recentemente, quando se comprometeu a aju
dar aquela fronteira agrícola - e, sobretudo, o Go
vernador Siqueira Campos, que, ao conseguir essas 
máquinas pesadas para a construção de rodovias de 
escoamento da nossa produção, coloca o Estado do 
Tocantins numa posição invejável, com relação a in
vestimentos, no contexto da Federação Brasileira. 

Era isso que gostaria de dizer, nesta oportuni
dade, Sr. Presidente, ratificando o apelo veemente 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso para que olhe as vítimas das en
chentes do Estado do Tocantins, a fim de que tenha
mos, no próximo ano, uma boa safra, trazendo a ale
gria de volta aos agricultores do nosso Estado. 

Muito obrigado. 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Coutinho Jorge. (Pausa) 
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. 

(Pausa.) 
Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO PRO
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICA
DO POSTERIORMENTE: 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos. Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Emandes Amorim, por cin
co minutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na verdade, por vá
rias vezes, estivemos aqui nesta tribuna reclamando a 
presença do Governo Federal na Amazônia. 

Na semana passada, acompanhamos o Presi
dente da República à Amazônia, a Rondônia e a Ma
naus. No Estado do Amazonas, tive a oportunidade 
de acompanhar de perto o que está acontecendo 
naquele Estado. O Estado de Rondônia deveria es
tar tão desenvolvido, deveria ter tantas obras quanto 
o Estado do Amazonas, mas existem diferenças de 
comportamento. 

No Amazonas, temos o Governador Amazoni
no Mendes, com sua competência, com sua serieda
de, desenvolvendo um trabalho que está levantando 
aquele Estado. Manaus parece a capital de um País 
da Europa. É uma cidade limpa e cheia de obras de
vido à seriedade daquele Governador. 

Mesmo tendo ajudado à Região Norte, espe
cialmente o Estado do Amazonas, indiretamente, 
através do BNDES, via-se alegria no rosto do Presi
dente da República pela maneira como o Governa
dor de Manaus está conduzindo aquele Estado. Ma
naus tem também um Secretário de Fazenda com
petentíssimo, o Dr. Samuel Hanan. Lá, ouvimos e 
presenciamos somente desenvolvimento. 

O Presidente da República, no avião, dirigindo
se a Rondônia, realizou uma reunião com a Banca
da daquele Estado. Naquela oportunidade, levei ao 
seu conhecimento que os recursos- enviados para 
Rondônia foram desviados, foram roubados, e o Go
vernador do Estado, que Jà deveria-ter sido cassado, 
permanece no cargo, inclusive pleiteando mais re
cursos do Governo Federal. O inverso ocorre no Es
tado do Amazonas. 

Também disse a Sua Excelência que os R$160 
milhões enviados, ano passado, para o Estado de 
Rondônia seriam suficientes para construir dois por
tos como ci do Amazonas, no qual foram gastos 
R$70 milhOes com a abertura da exportação da soja 
e do transporte da Região Norte e Centro-Oeste. 

Está de parabéns a Bancada do Estado do 
Amazonas, não só os Senadores, mas também os 
Deputados Federais; está de parabéns o povo da
quele Estado pela visão que tem o Governador 
Amazonino Mendes, pela maneira que conduz os re
cursos públicos que recebe dos contribuintes. Para
béns a esse Estado que está crescendo dia a dia. 

Muito obrigado. 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 
~V'~EX"-oispõe de cinco minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orad.:>r) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje pela 
manhã, tomei conhecimento de um artigo publicado 
or;l,; n no Jornal do Brasil, de autoria do Jornalista 
Aio-=r-~ Dines, com o título: "Quem violou a TV Se
r.~·'·-~· "]e começa dizendo: 

"Na sexta-feira, 4 de abril, no inicio da 
reunião regular da CPI dos precatórios, nas 
instalações do Senado Federal e diante das 
câmaras e microfones da TV Senado, con
versavam o presidente e o relator, Bernard·:-
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Cabral e Roberto Requião. Comentavam Senado. Quero repudiar a torma como foi registrada 
animadamente o artigo que o último publica- essa notícia, sem consulta dos seus integrantes. 
ra naquele dia no Jornal tio Brasil. No en- Sr. Presidente, gostaria que isso ficasse regis-
tusiasmo, o relator ofendeu grosseiramente trado nos Anais do Senado. 
este articulista (alvo do artigo em questão) O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi-
com expressões de baixo calão." dente, peço a palavra como Líder. 

Sr. Presidente, não conversei animadamente O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
com 0 Senador Roberto Requião sobre artigo algum -Senador José Eduardo Outra, gostaria de, antes, dar 

uma explicação ao Senador Bernardo Cabral, de 
de autoria de quem quer que seja. Naquela sessão, que este assunto foi suscitado, através de um reque-
o Senador Roberto Requião chegou .a mim com um rimento dirigido à Mesa, pelo Senador Artur da Tá-
artigo que havia publicado no Jornal do Brasil, di- vota, e, dada a gravidade do seu conteúdo, a Mesa 
zendo que, ao seu final, havia uma expressão que ti- achou por bem fazer uma pesquisa interna pelo Ser-
nha sido cortada, uma expressão que considero im- viço de Comunicação, e entregar a solução do pro~ 
publicável. Assistiu a esta conversa o Senador Ge- blema às Lideranças do Senado Federal. 
raldo Melo. Sr. Presidente, isso poderia ficar sem re- Quando as Lideranças se reunirem, será dada 
gistro, mas, no meio do artigo, o Jornalista diz: uma resposta definitiva, não só ao jornalista, como 

também ao Senador Artur da Távola, que foi quem 
"A hipótese de falha técnica na gravação primeiro suscitou o problema. 

é implausível porque na transcrição da Folha Pediria ao Senador José Eduardo Outra que fos-
é flagrante o constrangimento do senador Ca- se rápido, porque o tempo já se esgotou. Entretanto, 
bral quando alertado pelos técnicos de que os não quero lhe negar a palavra, daí solicitar que faça, o 
palavrões tinham sido transmitidos." mais rápido possível, a sua comunicação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SP. Para 
Sr. Presidente, devo fazer justiça à equipe da uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

TV Senado, que sempre alerta a Presidência da CPI Presidente, gostaria de transferir a minha inscrição 
para que faça um sinal ao início das reuniões, o que como Líder para após a Ordem do Dia. 
tem acontecido. . _.Mas gostaria, até para ilustrar a minha inter-

Mas aqui, Sr. Presidente, diz que houve uma venção, de solicitar uma informação da Mesa. No 
hipótese de manipulação dos registras da emissão Diãrio do Senado Federal de sábado, dia 15 de 
da TV Senado. E vai além: março, há a informação de um relato da sessão, de 

que o Presidente que, na ocasião, era o Senador 
"Cabe aos dois senadores, protagonis- Valmir Campelo, informou à Casa que a Presidência 

tas da execrável conversa, dirimir as suspeitas havia recebido do Ministro das Comunicações o Avi-
que, infelizmente, sobre eles recai de serem so n• 43/97, de 12 do corrente, encaminhando, em 
os mandantes da violação da gravação." cumprimento ao disposto no § 2• do art. 4° da Lei n• 

8.977, de 06 de janeiro de 1995, novos textos da re-
Só quem não me conhece, Sr. Presidente, é gulamentação do serviço de TV a cabo, elaborado 

que pode imaginar que eu seria capaz de uma ousa- por aquele Ministério, para audiência e parecer do 
dia dessa natureza, para não dizer de uma irregulari- Conselho de Comunicação Social. 
dade, de uma indignidade. O referido Aviso do Ministério de Comunicações 

E muito mais, Sr. Presidente: 0 secretário de foi convertido no Diversos n• 15, de 1997, encami-
Divulgação de v. Ex", 0 jornalista Fernando César nhado à Comissão de Educação, e o Sr. Presidente 

O encaml.nhou ao Senador Sé•gio Machado para que Mesquita, não seria capaz disso, e a Presidência do ' o apreciasse. 
Senado, muito menos, permitiria. Gostaria de saberda Mesa os motivos pelos quais 

Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para dizer este Aviso, que deu origem a uma matéria intitulada Di, 
que não é verdadeiro esse episódio, de que conver- versos, não foi publicado na integra no Diário do Sena-
sei animadamente com o Senador Roberto Requsâo do Federal, como acontece com todas as matérias que 
- já invoquei o testemunho do Senador Geraldo tramitam nesta Casa, tendo votação ou não. 
Melo -, e que não tive qualquer constrangimento Essa é a informação que gostaria de receber 
quando começou. Os impropérios e os palavrõe~ de V. Ex•. 
são de autoria e responsabilidade do Senador Ro- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
berto Requião; nada tenho a ver com isso. - Não se trata de uma proposição. Após o parecer da 

Espero que não fique-pairando no ar;sr. Presi~ ---comissão, a materià será puolícada, para distribui-
dente, que eu manipulo registro de emissão da TV ção aos Srs. Senadores. 

COG 
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Quero dizer a V. Ex" que este assunto tem sido 
de constante interesse da Mesa, tanto que me dirigi ao 
Presidente ao Presidente da Câmara, Michel Temer, 
para que encontremos logo uma solução para a com
posição imediata do Conselho de Comunicação Social. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, gostaria apenas de confirmar a minha inscri
çao, como Líder, logo após a Ordem do Dia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mes:::, parecer que será lido pelo Sr. 1° 
Secretáio em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 126, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional sobre o Requerimento 
n° 248, de 1997, que "apresenta voto de 
congratulações ao Governo da Unidade e 
Reconciliação Nacional de Angola, a ser 
instalado no próximo dia 11 do corrente 
mês, nos termos do Protocolo de Lusaka, 
com a presença do Secretariado Geral da 
ONU e outros Líderes Africanos. 

Relato: Senadora Benedita da Silva 

I - Relatório 

Nos termos do artigo 222 do Regimento Interno 
do Senado Federal esta Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional é instada a manifestar-se 
sobre o Requerimento no 248/97, que "apresenta vo
tos de congratulações ao Governo da Unidade e Re
conciliação Nacional de Angola, a ser instalado no 
próximo dia 11 do corrente mês, nos termos do Pro
tocolo de Lusaka, com a presença do Secretariado 
Geral da ONU e outros Uderes Africanos." 

O requerimento ora apreciado, de autoria do Se
nador Abdias Nascimento, apresentado extra-pauda 
da Sessão da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional desta Casa Congressual, do dia 10 de 
abril de 1997, tendo em vista a necessidade de formal
mente anteceder à instalação do novo Governo ango
lano, que verificou-se no dia 11 de abril de 1997, den
tre outros aspectos relevantes, destaca o seguinte: 

"O Governo da Unidade e Reconcilia
ção Nacional de Angola, a ser instalado dia 
11 de abril do corrente mês, nos termos do 
Protocolo de Lusaka, com a presença do 
Secretário Geral da ONU e de importantes 
personalidades da politica africana ... é fruto 
de acordo realizado pela MPLA e pela Unita, 

encerrando uma longa guerra interna naque
le País, com o qual o Brasil tem laços histó
ricos, culturais e de sangue." 

t: o Relatório. 

li-Voto 

O voto de congratu1ações com o neo-governo 
de coalizão que ora se instala em Angola, de auspi
cies.~- perspectiva de pacificação nacional e de con
solidação da az, é de grande oportunidade e conve
niência aos interesses do Brasil. 

Embora a polftica externa brasileira tenha, em 
muitos momentos, exilado em relação às mais legiti
mas reivindicações dos países africanos, especial
mente no dramático processo de descolonização 
dos países lusófonos, os laços sangOfneos, históri
cos e .culturais que nos unem impõem uma política 
de ampla solidariedade e cooperação. 

Ao privilegiarmos, de fato as relações afro-bra
sileiras em nossas linhas de politica externa, confor
me fiZemos no reconhecimento firme e imediato da 
independência de Angola e Moçambique, estamos 
apenas seguindo o curso inexorável da História, que 
nos une visceralmente à África. 

Cabe enfatizar, nesse sentido, que a África é e 
será sempre, para o Brasil, o emblemático continente
rnae, indelével matriz de numerosa e expressiva parte 
da brasileira. África que tudo nos deu, sem nada rece
ber em troca e que, hoje, espera e precisa da solidarie
dade ~ do empenho politico da Nação brasileira, na 
sua ingente luta pelo progreso e desenvolviemnto. 

Não podemos deixar de consignar, ainda, que 
é muito oportuno louvar a iniciativa contida no reque
rimento em apreço, seja pelo alto sentido que encer
ra, seja pelo significado prático que possui, haja vis
ta a crescente importância das relações bilaterais 
que mantemos. 

Pelo exposto, somos favoráveis ao voto de con
gratulações ora proposto, oportuno e conveniente aos 
interesses nacionais, pelo que somos pela aprovação 
do presente Requerimento n• 248, de 1997. 

Sala das Comissões, 1 O de abril de 1998. -
JoséSarney, Presidente - Benedita da Silva, Re
lator :..: Bernardo Cábrai :..: Jooí de Hollán-da --Ab
dias Nascimento - Roberto Freire - José Agripi
no - Bello Parga - Carlos Wilson - Romeu Tu ma. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa outro parecer que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlor Pa
trocfnio. 

É lido o seguinte: 
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PARECER No 127, DE 1997 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 4, 
de 1997 (n° 1195, na Cãinara dos 
Deputados) que "dá nova redação ao 
parágrafo 5° do art. 14, ao caput do 
art. 28, ao inciso II do art. 29, ao caput 
do art. 77 e ao art. 82 da Constituição 
Federal." 

I • 

RELATOR: Senador FRANCELINO PEREI~ 

A PROPOSTA: INTRODUÇÃO 

i\ reeleição é um dos mais importantes 
caprt~los das Reformas Constitucionais, que vem sendo 
discutidos e votados pelo Congresso, desde o início da 
atuai Legislatura. Trata-se de matéria essencialmente 
políti-:a. e coube a Câmara dos Deputados a iniciativa de 
pror,,situra. nos termos da emenda do ilustre Deputado 
Men..:onça filho e outros. 

O instituto da reeleição integra o elenco de 
propc'5tas que estão sendo examinadas e votadas, no 
âmbi:o da Comissão Especial Temporária. criada no 
Sen:do Federal p.::a estudar a Reforma Político
PaniJ:íria. que tem como Presidente o nobre Senador 
HU\IBERTO LUCENA, e como Relator o nobre Senador 
SÉRGIO MACHADO. 

A Comissão. que tenho a honra de integrar, 
não 2diberou sobre a reeleição em virtude de já estar 
tram:::mdo no Congresso a proposta que ora relato. 
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Essa reforma é fundamental para dotar a 
Con~:ituição de 1988 de instrumentos de modernização do 
<Og;m,. "pocialmente do ,;,.ema politko-pat1do, 
sobr.:;;aindo-se a reeleição, nos termos da prop em 
anáb-:. 

A PROPOSTA: APRESENTAÇÃO DA EMENDA 

Vem a esta Comissão. para exame. em 
conformidade com o art. 356 do Regimento Interno do 
Senado Federal. a Froposta de Emenda à Constituição N° 
4. de 1997 (N° 1/95. na Câmara dos Deputados) com o 
rojetivo de promover duas alterações no vigente texto 
constitucional (quadro comparativo - anexo I). 

A principal é permitir a reeleição. para um 
único período subseqüente, do Presidente da República, 
dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos 
Prefeitos -e quem os houver sucedido. Adicionalmente. 
altera a data das eleições majoritárias, determinando sua 
realização no primeiro domingo de outubro do ano 
anterior ao término do mandato, em primeiro turno, e no 
último domingo de outubro. em segundo turno. se houver. 

Esta proposta de emenda à Constituição 
iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados em 
fevereiro de I 995, sendo-lhe apensadas outras setes 
emendas, mas somente em outubro do ano passado foi 
criada uma Comissão Especial para tratar da matéria. 

Após ser amplamente debatida naquela Casa. 
onde recebeu I 5 emendas, foi aprovada em janeiro do 
corrente ano. em primeiro turno, e, em segundo turno, um 
mês depois. Chega agora ao Senado para ser apreciada e 
votada ·em dois turnos, em cumprimentoJcu; ~ dispõe o 
art. 60. § 2°. da Constituição Federal. IL/ f. 

A PROPOSTA: EMENDAS APRESENTADAS 

Foram apresentadas 8 emendas à proposta da 
reeleição. A de n° I. do Senador Pedro Simon, e a de n° 4, 
do Senador Antõni(j Carlos Valadares, propõem a 
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realização d~ rderendo. A de n° 2. do Senador .-\ntônio 
Carlos Valadares. a de n° 5~ do Senador Jefferson_.e~reâ,_~ 
a de n° 6. do Senador Josaphat Marinho, tratam .da 
desincompai:bilizaçào dos candidatos à reeleição. A de n° 
3. também do Senador Antônio Carlos Valadar~. _cij_sp_Q.e 
que a regra da reeleição só seja válida para os próximos 
mandatários. A de n° 7. do Senador Guilherme Palmeira. 
que prevê a incorporação d; reeleição pelas Constituições 
estaduais e Leis Orgânic~ . municipais. e a de n° ·s. 
também do Senador Guilherme _Palm<:ir-<l..__cl_eterminà!l_do 
que a reeleição de Presidente· da República. Governadores 
e Preft~itos ,,, torna inelegíveis. par.a o. s Jnrsmos cargos. 
em qual que; ~poca. · _ _ _ Vf 

1 

A PROPOSTA: REELEIÇ.Ã.O E ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

j 

A proposta de emenda em exame introduz no 
texto da Constituição um princípio n'-'vo. Esse princípio 
não altera a concepção do Estado Democrático de Direito. 
disposto na Constituição. Ao_ contrário.· preSSl,lj)Opdo 
manifestação da soberania popular. pelo voto direto e 
secreto. realiza completo acatamento à regra central do 
Governo Republicano Democrático. segundo a guaL "todo 
poder emana do p~vo, que o. exerce por meio de 
representantes eleitQs", i!lscrita entre · os princípios 
fundamentais da República. Federativa (art. l 0 • parágrafo 
único. da Constituição ; 'ederal). 

O procedimento da regra nova demonstra que 
a norma atual da inelegibilidade_ dos titulares do Poder 
Executivo já cumpriu sua missão histórica. que foi 
contemporânea de crises instituciónilis e políticas 
deflagradas desde as origens do período _r~!Jublicano, na 
~ ·tcessão de Deodoro. Tais crises ocorreram nas 
insurreições de 1922 e 1924, na Revolução de 1930. no 
golpe de 1937. na ditadura do Estado Novo de 1937/45. 
na crise da renúncia de Jânio em 1961 e no regime 
autoritário dos Atas Institucionais de 1964/78. 

Constata-se. assim. que a vedação da reeleição 
não nos poupou das crises e interrupções da normalidade, 
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constitucional. E pode até ter concorn~ 
indiretamente. para crises e interrupçõ 
funcionamento do governo democrático. 

. ~dirzf ou 
n;.e:ulaç 

Hoje. no entanto. as mudanças na sociedade. a 
existência de instrumentos de controk na legislação 
eleitoral - aos quais poderão ser acrescidos outros 
mecanismos - a consolidação dos direitos fundamentais. o 
crescente exercício da cidadania a fiscalização da 
imprensa e da mídia. o novo papel conferido ao Ministério 
Público e o exercício dos poderes do Congresso e do 
Judiciário. na sua plenitude. justificam a introdução da 
regra cent-ral da reeleição. 

Esses controles. sobretudo aqueles de natureza 
sociaL não obstante se exercerem em intensidades 
diferentes nas várias regiões do país, em virtude de suas 
dimensões continentais e de sua diversidade culturaL 
asseguram a simultaneidade da aplicarãoAa norma da 
reeleição. V J 

A PROPOSTA: REELEIÇÃO E 
DESINCOMPATffiiLIZAÇÃO 

A proposta de emenda, que autoriza a 
reeleição dos titulares do Poder Exe:ctrti_vQ, para um único 
período subseqüente, elimina a inelegibilidade daqueles 
titulares, prevista na Constituição vigente (art. 14,§ 5°). 

A ex1gencia de desincompatibilização, 
independentemente de como seja feita a substituição, 
contradiz a essência da norma da reelegibilidade para 
novo e consecutivo mandato. 

Eliminando do direito constitucional positivo a 
inelegibilidade pata os cargos de Presidente. da República, 
Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, a reel~ição dispensa a desincompatibilização 
que, aliás, no texto ora emendado, não se aplicava àqueles 
titulares, sempre inelegíveis, mas, apenas a "quem os 
houver sucedido ou substituído nos seis. meses 
anteriores ao pleito". O § 6° do art. I 4, que trata de 
candidatura "a outros cargos", - se postulada pelo 
Presidente da República, pelos Governadores de Estado e 
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do Distrito Federal e pelos_l'refeitos. - 7Je espécie 
diversa. no texto da proposta em exameJJ / i 

?\I o ~ 6" do art. 1--1-. ao contrário da solução 
encontrada no ~ 5" do mesmo artigo, - inelegibilidade - . 
preteriu-se permitir a elegibilidade. para outros cargos. 
desde que os titulares do Poder Executivo. destinatários da 
regra. renunciem aos respectivos mandatos. "até ·seis 
meses antes do pleito". 

Esse entendimento. além de decorrer 
ineqüivocamente da simples leitura do texto constitucional 
e da emenda em análise. t..:m amparo na manifestação do 
Relator e dos líderes do PFL. PS]) R PPB e PMDB.- no 

---------

primeiro turno de votação na Câmara, ao encaminharem -
favoravelmente. o destaque que visava suprimir do art. 14, 
~ 5°. redação dada pelo sub: 'itutivo da Comissão Especial, 
a expressão "e concorrer n exercício do cargo": 

No mesmo sentido também se manifestou, ao 
tina!. o então Presidente da Câmara. Deputado Luiz 
Eduardo Magalhães. 

A permanência no cargo dos titulares do Poder 
Executivo. pressupõe a não interrupção Jl uma ação 
administrativa. I 1 

A PROPOSTA: SALVAGUARDAS ANTI-
CORRLPÇ,4.0 

Por certo. abusos no uso do poder público 
serão. sem demora. já para as próximüs eleições. objeto de 
uma nova legislação que os impeça de forma eficaz. 

É muito difícil acreditar que. nas atuais 
circunstâncias políticas. com a plena liberdade de opinião 
c pluralismo político, as informações chegando com 
facilidade a. praticamente todos os lares, a sociedadc 
assista com indiferença áo uso dos recursos públicos em 
beneficio de postulantes a cargos eletivos. 

Mas nunca é tarde lembrar Milton Campos, que 
simboliza o sentimento e a vocação de Minas e dos 
mineiros. Ele sempre nos dizia que "governar é, 
sobretudo, resisitr". Resistir à utilização indevida dos 
bens públicos, à corrupção no exercício do poder e nas 
campanhas eleitorais. 
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ComÓ o instituto da reelegibilidade assegura 
aos titulares dos Poderes Executivo - federal. estaduais e 
municipais - disputarem novos mandatos no exercício das 
timções. impõe ao legislador infra-tnn itucional. 
encontrar mecanismos eficientes para gara i a verdade 
eleitoral. 

, , 

Cabe. pois. ao Estado. coibir, com rigor. as 
infmções eleitorais que desigualem os competidores. 

Que não haja 1 (1'•ida: a nova lei disciplinando 
esta questão deve ser clara. iniludível. e virrar já em 

1998. - --- h/ 

A PROPOSTA: REELEIÇÃO,E MORALIDADE 

A reeleição é oportunidade que se oferece ao 
homem público, no exercício do Poder Executivo, de 
tomar-se merecedor do sufrágio popular, para renovação 
de seu mandato. É o caminho constitucional de 
consolidação de programas de governo e de propagação de 
seus beneticios. · 

Em país das dimensões continentais do Brasil, 
freqOentemente programas e planos não se completam. 
sacrificados na descontinuidade administrativa. 

Por outro lado, a reeleição. presumindo 
aprovação do administrador competente, será. também, 
instrumento de consagração da probidade. O 
administrador estigmatizado pela corrupção e pela 
improbidade de .seu procedimento. dificilmente transporia 
os obstáculos da reeleição. Se a reeleição consagra o 
administrador competente e ·p-robo. certamente ela será 
momento propicio para a rejeição popular de candidato 
marcado pela incompetência e a improbidade, se ele não 
for repelido. antes. pelos mecanismos de controle da 
jurisdição comum ou eleitoral. É sempre oportuno 
recordar a advertência de Rui Barbosa: " .. Jim política, 
•io se calcam impunemente as leis da mor'llldade". 
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A PROPOSTA: A TRADIÇÃO REPUBLICANA 

A proposta de reeleição ret1ete a evolução 
social e política do País. Já na revisão constitucional de 
1993. o constituinte demonstrou claramente sua opção 
pela reeleição. que deixou de ser aprovada por apenas três 
\'Otos. Obviamente. a tradição não sanciona a estagnação, 
o estático. O processo de aperfeiçoamento da democracia é 
constante. As demandas da sociedade ret1etem. 
continuamente. a evolução dos estatutos sociais e 
políticos. 

A reeleição. prática adotada nas sociedades 
democráticas. inclusive r 1 Constituição dos Estados 
Unidos. fonte inspiradora uO presidencialismo brasileiro. 
se ajusta à evolução do progresso econômico, social e 
cultural do nosso povo. A tradição republicana, 
intensamente lembrada no País. traduz. de forma criadora, 
o processo de constmçãoda-sociedade. sempre atenta àS 
suas mais legítimas aspirações de reforma e 
aperfeiçoamento. Neste período de afirmação 
constitucionaL ela assegura a execuf)1-o o Estado 
Democrático de Direito. Esta é a vocaçã e . destino da 
emenda proposta. '. 

A PROPOSTA: REELEIÇÃO E REFERENDO 

A reeleição pode ser aprovada pelos 
instrumentos constitucionais do plebiscito e do referendo 
(Constituição. art. 49. XV). ou ;:JOr via de emenda 
constitucional. Manitestei-me. publicamente, tàvorávd à 
realização do plebiscito, no momento em que a Câmara 
dos Deputados parecia inclinada a rejeitar. para a adoção 
do princípio da reekiçào. a via da emenda constitucional. 
Agora. que a emenda proposta foi acolhida por aquela 
Casa do Congresso. sem necessidade de consulta popular, 
entendo não dever alterá-la. 

A proposta de emenda. que institui a reeleição, 
obedece. rigorosame .• te. às regras que localizam -na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a sede do 
Poder Constituinte de revisão ou emenda constitucional. 
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Basta. portanto. para a legitimidade da emenda sua 
daboraçào pelos representantes <.!leitos. esgotando-se 
nessa via a fonte do poder que emana do povo. A adoção 
de outra alternativa. como a do referendo. deve ser 
reservada para questões excepcionais. 

Ademais, o referendo prolongaria o tempo da 
deliberação. que deve ser precedida de lei (Constituição. 
art. 14) e de autorização do Congresso Nacional 
(Constituição. art. 49. XV). não restando. pois. tempo 
hábil para que este instituto possa vigorar para as 
prÓximas eleições (Constituição_. a:t· 16, cola nova 
redação dada pela emenda constttucJOnal n° 4, ____ 1293 ). 

Daí porque não propugno pela realização do rfí e, do. 

A PROPOSTA: A INTEGRALIDADE DOTEXtõ 
- - ' 

O texto da emenda proposta pressupõe a 
inexclu~Jo. da regra central da reeleição. de qualquer dos 
entes JJ Federação. A exclusão. por exemplo. de 
governaJor~s e prefeitos. criará um vazio constitucional.· 
ou seja: produzirá. no texto da Constituição. norma de 
conteúJc> omissivo. Vale dizer: os excluídos poderão ser 
reeleit(''· não só para um único período subseqüentc. mas 
indetiniJamente. sem limitação no tempo. 

A omissão do constituinte federal poderá 
desencaJear ações do poder constituinte dos Estados, 
disponde> de torm"' rliversa · uns acolhendo. outros 
rejeitanJc) o princípio da reeleição. Estará. então. aberta. a 
porta para o desequilíbrio federativo. 

. Há. porém. que observar a_ Constituição 
h:deral. yue impõe aos Estados. Distrito Federal e 
Municí;ciL>~ a adoção de seus princípios (Arts. 25. 29 e 
32). Em -:onseqüência. a aplicação da regra da reeleição 
estender-se-á. em qualquer hipótese. aos demais entes da 
FederaçJ.o. Qualquer disposição em contrano nas 
Constitui~ões Estaduais e Leis Orgânicas dos :V1unicípios 
e do Distrito Federal. contlitará coi>4 texto da 
Constituição Federal. caracterizando inco · cionalidade 
insaná' cl. i 
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A PROPOSTA: MENOS TEMPO ENTRE O 1° E 2° 
TURNOS 

Há várias razões que justiticam. amplamente, 
a redução do prazo de realização do I 0 e do 2° turno das 
eleições. conforme estabelece a proposta de emenda 
c Jnstitucional em análise (anexo II). 

Em primeiro lugar. uma substancial redução 
· custos das campanhas eleitorais, tàto relevante, 

principalmente levando-se em C<lnta a frágil estrutura 
financeira dos partidos políticos, e suas notórias 
dificuldades de levantar recursos. Além disso. menor 
tempo destinado aos pleitos. implin em menor influência 
do poder econômico sobre o processo eleitoraL e limita os 
impactos das campanhas no desenvolvimento da 
Administração Pública. 

O voto eletrônico.' instituído com sucesso nas 
últimas eleições municipais. é uma garantia da celeridade 
e segurança do processo de apuração. possibilitando o 
cumprimento do disposto no art. 77 da Constituição. que 
determina a convocação do segundo turno até /ri te dias 
após a divulgação dos resultados eleitorais 1f imeiro 
turno. U : 

.-\ c\ olução política do país. o acelerado 
processo de .:onscientização dos eleitores e o torte 
sentimento de .:idadania. são motivações suficientes para 
que se avance na direção do encurtamento dos prazos das 
campanhas eleitorais, atendidas por meios de 
comunicação. que penetram cada vez mais intensamente 
em toda a tessirura da sociedade brasileif!. 

A PROPOSTA: PARECER SOBRE AS EMENDAS 

Emendas n•s. I e 4 (Referendo) 

As emendas dos ilustres Senadores Pedro 
Simon (emenda n° I) e Antônio Carlos Valadares (emenda 
n° 4) propõem referendo. A primeira estabelece sua 

----------
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realização noventa dias após a promulgação desta emenda 
constitucionaL enquanto que a segunda propõe que a 
emenda só entre em vigor se for confirmada em referendo. 
a ser convocado pelo Presidente do Congresso Nacional 
dentro de trinta dias após sua aprovação. 

A experiê'l~:ia tem demonstrado que a consulta 
popular é um instrumento de participação política 
adequado para conhecer a opinião da população sobre 
assuntos muito específicos. 

Assuntos como a reekição. mesmo que 
mobilizem- a população mais participativa. mais 
interessada no funcionamento do sistema político do País. 
podem plenamente ser esgotados pela sua apreciação no 
Congresso Nacional. 

Demais. o constituinte de 1987/88 rejeitou em 
plenário o § 2° do art. 74 do projeto aprovado na 
Comissão de Sistematização. que previa a possibili de de 
iniciativa e o referendo populares em matéria de enda 
constitucional. Tal decisão indica um claro dtte d1 ento 
de que a aprovação de emenda constittlfi nal pelo 
Congresso Nacional não carece de confirmação popular 
p-osterior. 

Concluo. portanto. pela rejeição das Emendas 
n"s. 1 e 4. 

Emendas nos. 2, 5 e 6 (Desincompatibilização) 

As emendas n°s 2 e 6. dos ilustres Senadores 
Antônio Carlos Valadares e Josaphat Marinho. 
respectivamente. são idênticas e acrescentam a exigência 
de renúncia prévia ao princípio da reeleição, ao modificar 
o § 6° do art. 14 da Constituição. mediante a introdução 
da expressão "ao mesmo ou" entre as expressões 
"concorrerem" e ·· :x.:ros cargos". Isso significa. na 
prática. que a desincompatibilização, inalterada na emenda 
da reeleição. para o Presidente. os Governadores e os 
Prefeitos concorrerem a outros cargos. constitui exigência 
também para a reeleição. 

A renúncia ao cargo de Chefe do Executivo seis 
meses antes da eleição significará um vácuo 
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administrativo de t:erca de nove meses. pois é muito 
pro\'ávd que a grande maioria dos Vice-Prefeitos. Vice
Governadores. Presidente da Câmara dos Deputados. e até 
mesmo o Vice-Presidente da República. também se 
desincompatibilizem para não se tornarem inelegíveis, 
sendo substituídos pelos presidentes de tribunais. não 
havendo. no entanto. equivalente qt~se tratar de 
Município em .que o Presidente da Câ r unicipal não 
queira assumir o cargo de Prefeito. . 

A emenda do i!ustre Senador Jéfferson Péres 
(eme::..:a n°5) é. no entanto. substancialmente_diJerente 
qum~: · à substituição do titular que se desincompatibilizar 
para .. •:1correr à reeleição. Acrescenta dois incisos ao § 5" 
do .:::-:. 1-L o primeiro para determinar a necessidade de 
desi:~"•mpatibilização. até sessenta dias antes das eleições. 
e o ~=;undo para e:tabelecer a forma de substituição para 
esse; -:asos. Outra alteração i!Jlportante proposta nesta 
t .ner:~J é a que determina a volta dos licenciados somente 
apó~ :-roclamadus os resultados finais das eleições pela 
.I usti, ~ E leitora!. 

Tal alteração. combinada com emenda ao art. 
79. .:.:tera radicalmente a linha de· substituição do 
Pres:..:~nte da República. dos Governadores e dos 
Prek:c1s. Assim. o Presidente da República será 
sub~::::.tido pelo Presidente do_Supíemo_Idbunal_federal, 
os G,•l ernadores serão substituídos_ pelo presidente do 
respe~:iYo Tribunal de Justiça e os Prefeitos pelo Juiz mais 
antig.: da comarca e. quando não houver. por juiz 
desi;::.:.Jo pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Não obstante a preocupação do ilustre Senador 
Jefté;,•n Péres com o uso da máquina administrativa; cabe 
lemb~.:.~ que ela incorre nos mesmos problemas já 
apon:.:..ios. embora por um tempo menor, cerca de quatro 
mese;. principalmente quanto ao desvio de função de 
milh:::-~; de juízes, inexistentes ou insuficientes em muitas 
com::-~JS e que também respondem na Justiça Eleitoral. 
a qu::.: :em sua maior atividade ju.a ente nesse período 
de re.:.:ização dos pleitos eleitorais. tJ 

Efetivamente. a exigência da 
desincompatibilização. independentemente de como seja 
te i ta a substituição do titular~ co_ntradiz_~ essêm:ia _<iª_ 
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norm<~ da reelegibilidade para noYo e conse<.:utiH> 
mandato. 

Opino. portanto. pda rejeição das em.::ndas 
n"s. 2. 5 .:: 6. 

Emenda no 3 (não aplicação aos atuais detentores dos 
cargos) 

Outra emenda do ilustre Senador Antônio 
Carlos Valadares (emenda n° 3) propõe também que a 
reeleição não se aplique ao a tua is_ detentores dos cargos 
de Presidente da Repúblic.. .. Governadores. Prefeitos c 
quem os houver substituído no curso do mandato. 

O equívoco do argumento reside em julgar que 
o princípio da reelegibilidade estaria predeterminando 
escolhas. antecipando-se ao r..:?ultado das urnas. Na 
realidade. a norma está permitindo aos atuais titulares que 
postulem. perante os eleitores. a recondução ao cargo. para 
continuidade de sua gestão. Para o eleitor. a norma está 
criando a oportunidade. pela primeira vez na história 
brasileira. de decidir entre a situação e os candidatos da 
oposição. 

Por outro lado. após aprovada a~nda da 
reeleição. o Congresso Nacional poderá..,té bro do 
corrente ano. disciplinar o pleito eleitoral p · x mo ano. 
em consonância com o que dispõe art.: 16 da 
Constituição. Serão então fixadas. rigorosas regras 
limitadoras da campanha eleitoral do Presidente da 
República e dos Governadores que queiram concorrer à 
redeição no exercício do cargo. de modo a estabelecer 
uma real. e não meramente formal. igualdade de 
competição entre todos os candidatos. 

Concluo. assim. pela rejei.;ão da emenda n" 3. 

Emenda n° 7 (incorpo!:_!São da reeleição pelas 
Constituições estaduais e Leis Orgânicas municipais) 

O ilustre Senador Guilherme Palmeira 
pretende submeter o instituto da reeleição ás Assembléias 
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Legislativas e Câmaras Municipais, para que adaptem as 
respectivas Constituiçõ..:s e Leis Orgânicas. 

A Constituição estabelece. nos artigos 25 e 29. 
que os Estados. o Distrito F:ederal e os Municípios devem 
observar os princípios constitucionais. entre os quais estão 
a torma de eleição para os cargos de chefia do Poder 
Executivo. 

Por conseguinte. a emenda apenas reproduz 
determinação constitucional. sem acrescentar-lhe 
substância. A autonomia dos entes federativos determinará 
a oponunidade e conveniência de conformação do texto 
de seus estatutos políticos às inovações d4onstituição 
Federal. 4 

C ste modo, opino pela rejeiçf .. emenda. 

Emenda n° 8 (inelegibilidade 'para os mesmos cargos, 
em qualquer época, de Presidente da República, 
Governadores e Prefeitos reeleitos) 

A emenda do ilustre Senador Guilherme 
Palmeira estabelece a inelegibilidade permanente. para os 
mesmos cargos. de Presidente da República. Governadores 
e Preft!itos reeleitos. 

A pretensão da emenda aumenta a restrição da 
kgis!açào eleitoral em Yigor. que permite a renovação 
ilimitada de candidatura aos cargos de chefe do Executivo, 
nos três níveis. de~de que não seja para mandatos 
~ucessivos. O caráter democrático dessa prática tem sido 
reatirmado pelos agentes políticos. pela opinião pública e 
pdos juristas. que nàu Iii-.: opõem objeções. 

Ponanto. a emenda n° 8. além de negar a 
capacidade de discernimento do eleitor. contraria o 
e~pírito desta proposta de emenda à Constituição. ao 
..:ontigurar maior limitação do exerdcio de um direito 
político. 

Diante 
emenda n° 8. 

do expo"o. opino i'~oição do 
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A PROPOSTA: CO:'oiCLUSÃO 

A emenda proposta é de iniciativa da Câmara 
dos I kputados. Não há nenhum obstáculo de natureza 
constitucional para sua apreciação por esta Casa. na forma 
do arl. 60. §~ I 0 e 2'' da Constituição. 

Por todas as razões expostas. nosso parecer é 
tàvorávd à aprovação da PEC no 4. de 1997. e pela 
rejeição das oito emendas a ela oferecidas. 

Sala da Comissão, em 1s de abril, de 1997 
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A:"<EXOI 

QL\.DRO CO.'IPAR.-\ Tl\'0 E:"'TRE O TEXTO \'IGE:"'TE E O APROVADO 
PELA C\:1-IARA DOS DEPl'T -\OOS tdestacadas as alterações) 

TEXTO \'fGE:'-JTE PEC !'<" 04/97 

An: 14 (omissis) -----I Art. 14 (OffiiSSiS) 

~ ~" São inelegíveis para os me-smos § 5" O Presidente da Republica. o~ 

cargos~ no período subsegüent:e. o Gov~rp.adqres _de:_ J;._g~d9_ ~-~-ºº" Distrito 
Presidente da RepUblica. os Governadores Federal. os Prefeitos e quem os houver 
de Estado e do Distrito FederaL os sucedido ou substituido no curso dos 
Prefeitos e quem os houver sucedidc ou mandatos poderão ser reeleitos para um 
substitUJdo nos seis meses aoteriore~ ao único período subsegüente 

I ~!leito 

* 6 o Para concorrerem a outros cargu .. o· Mantido 
Presidente da República. os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos devem renunciar aos respectivos 
mandatos ate seis m~e~_?tme~ dq pleito 

~ 7" São indegiveis. no território de ~1antido 
jurisdição do titular. o cônjuge e os 1 

parentes consanguíneos ou afins. até o 
se<Jundo grau ou por adoção. do Presidente 
da Republica. de Governador de Estado ou 

Territorio. do Distrito Federal. de Prefeito 
ou de quem os haja subsrítU!do dentro dos 
se1s meses anteriores ao pleito. salvo se jâ 
titular de mandato eletivo e candidato à.L 
reeleição -· 

* 9 <> Lei complementar estabelecerá outros I \1antido 
casos de inelegibilidade e os prazos de sua I 
cessação. a tim de proteger a probidade 
administrava. a moralidade para o exercicio 
d~.) mandato. considerada a vida pregressa! A 
do candidato. e a normalidade e: _//}__ 
legitimidade das eleições contra a intluência j 
do poder económiCO ou o abuso do 1 

~xerctc1o de função. cargo l..'ll emprego n,_, ~· 
administração direta ou mdJr~la _ 

Art :8 .-\ eleição do Go\·ernador e do Art 28 A eleição do Governador e do 
\'il.."e--Governador de Estathl. para mandato Vice-Governador de Estado. para mandato 
d~ quatro anos. realizar-se--à no ... enta dias de quatro anos, realizar-se-a no orimeiro 
ante-s d() termino do manda,tp d_~=~~~l~ domingo ·tr outubro, e-m primeiro turno. 
ante~.:essores. e a poss~ ocorrera no dia I_~ e no último domingo de outut·1·o, em 
de jane1m do ano subsequente. observado, segundo turno, se houver. do ano 
quanto ao mais. o disposto no an 77 i anterior ao té:rmino do m~ndato de seus 

I 
antecessores. e a posse ocorrerâ no dia I o 

de janeiro do ano subsequente. observado. 
-lq~amo ~ao -rilai:f.~~·rdi_spO-stõ-nó-arf.--77 ----

Para!.!ratO unico (ornissjsl ParâgratO Unico _ _lom!~is) __ 

Art 29 (omissis) Art 29. (omissis) 
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U -eleição do Preteuo e do .V.ice-.Pre.feiro.ill·-·· eleição. do Prefeito e do Vice-Pref~.ito. 
até noventa dias ances d·.'l t•'r!TIJ!:J~) ~0 realizada no primeiro domingo de 
mandato dos que devam suc .. ,h. <lplicad3s oÜtÔbro dó· ano anteríor aq~_~er_n.l~~q 
as regras do art 77 """~ caso ae ;\.1umclpios 1 mandato dos que devam suceder. aplicadas 
com mais de duzento::. nü! ek·uores. ) as regra_s do art 77 ~o caso_ de ~1unicipios 

\com maiS de duzentos mil e!eil:ores. -

.-\11 77 A. de1çàl1 du Prt:~Jdellle e do \"ice- i .. \rt 77 :\eleição d~,.) Presidente e do Vice
PresJdente da Republica realizar-se-a.! Presidente da Republica realizar-se-a. 
stmultaneameme. no\-enta dias :mtts d~~!_~u!tan~?-m~~~- no pr~meir? ~o_m~_!lgo de 

! termmo do mandato prestdenctai v1gente f outubro. em primeiro turno. e no último 1 -
j domingo de outubro, em se-gundo turno, 

I 
se houve-r, do ano ante-rior .10 te!l}liQQ_do 
mandato prestdencial "(gente 

Art g:_ O mandato do Presidente da Art 32 O mandato do Presidente da 
Republica e de quatro anos. ·n•dada a RepUblica e de quatro anos e tera imCiO--em 
reeleis'ão para o pE."ríodo subsegüe-nle, e I I) de janeiro do ano seguinte ao da· sua 
tera Inicio em I o de janeiro do ano seguinte elt:içã~~- ---- --A- -- -- ----
ao da sua eleição /[ 

ELEICÔES DE 1998 

TEXTO VIGENTE-

I" TURl\iO: 3 DE 
OUTUBRO 

1" TUR:-..:0: 15 DE 
NOVEMBRO 

·-
ANI::XO 11 

PEC 0-l/97 

Espaço de tempo: -!3 dias 

~~-~ ... 

I E<p'<o do t<mpoo 21 d;a< 
I 

Obs.: A pro\ ada a emenda. o espaço de:Je o entre o I" e 
1" turno. nas deições de 1998._ será redu o de 43 dias 
para 11 dias. (redução de 22 dias) A 
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l.ISTA DE VOTAÇÃO NO:I<II~AL._,-·__,_C7_:7_;_'_:'Lc:.'_-_""_-_'-__ _ 

I. 

TOTAL~ SIM:.LL_NÃO~ABS_ .. ::::-. _ --· __ 7_SALAD.:~.SBEU!IiiÕEs:i.\I/;- I c 
~;--. 

- .... .., '?c C:.( i<.<:'( __ 
Senador·líemardo Cãbral--

President~ da Comissão de Constituição, Justiça ,. . ..~.adania 

V\ )l() E:\1 SEI'AR.\D( l I lU SEl\,\DOR JOSI. Ull .·\lWO DUR-\ _::,_ 
PROPOSTA DE E~IENI>A À CONSTITL;fÇÂO '<. -1. DE 1997- NA 
COMISSÃO DE CONSTfTUI<,'ÃO. JUSTiÇA E C!D,\DANL\ 

O S<!nador Francelino Pereira otcrecc ú consideração da 
Com1ssão de Consti,Uiçàn. Justiça c C1dadama seu parecer sobre a 
Proposta de Emenda á Constituição n" 4, de 1997. que dá nova redaçào ao 
~ 5° do art. 14, ao capUI do art. 29, ao caput do a11. 77 e ao art. 82 da 
Constituição Federal. 

c Versa a presénté proposição. onunda da Càmara dos 
Deputados. sobre a introdução, ho texto constitucional, do instituto da 
reeleição para os cargos "xecutivos, fixando, ainda, as datas para a 
realização de primeiro e, e\ éntualmente, segundo turno nas eleições para 
Presidente e Více-Presidente da República, governadores e více
govemadores de Estado, ;-~feitos e vice-prefeítos municipais. 

3. Estranhamos, inicialmente, que o relator não tenha optado por 
sugerir a esta com1ssão o exame prévio da matéria pela Comissão Especial 
de Refonna Politico-Partidária. A simples observação da pauta de matérias 
prontas para apreciação por este colegiado nos permite verificar que há 
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deLe~ d~ Sei:..1do n~ 8-1.. d~ 1995~ e item 18 ProJeto d.: Li!t do Senado n" 
.2-l.O. de 199Site que seu relator, o mesffio- il_uStrt:_ Seriá(iõr- Francelina 
Pereira. sugere sejam, preliminarmente. subrnefiâas ao crivo dai::j)lela douta 
comtssào temporária. Ob .. iamente. oào se pode sustentar que o objeta da 
proposição em. apreço não seja materia de narureza politico--pamdária. o 
que ;lfastaria a possibdidade de sua avaliação por aquele im::lito grêmio, 
presidído pefo Senador Humberto Lucena. O próprio relaror. aliás. 
reconhece que o tema rt•t:lt!Fçcio ~nte_gra o elenco de prop~stas que estão 
sendo examinadas· e votadas uo âiDDiiO -da refeOdã -clrmtssão especial. 
Mas. alega que, sobre: a tnaténa. a .. comissão não delíberou. em virtude de 
jâ estar tramitando no Congresso a pr~posta que ora relato.,. 

-1.. A smguiar abstenção tmporta em c:upW"> de!I1W1UlW para uma 
i.:omtssào que se notabilizou por wn trabalho de tõlego. sistêmico e 
coii;i§teme, a. partir do tão comentado relatôrio do Sc:no.dor Sérgio 
~1a:1;-~k1. Salx:-:-1! -JUc: a ComJ:->:>:i1• J..: Rd0nua t)~1lmco-Pm111.fan:1 •'lt\111 

(nUmera·· autoridadl!s k- mm1stros de f.stad~l. rnagistradns. ~O\t!'madort!s -· 
para fonnar seu ltuzo d.: \'alor $Obre as. d1versas questõe$ de sua alçada 
Ma~. sobre um tlõ!ma de tamanfm enver!:!adum politica min p,>Je 
pronum.'t<tr-se V a!~ !~mbrur. I.JU!! dr-• rdatono do S~nadm Ser1;1~1 !\·1m.:l•adn 
cunSI1t"'ttllli1 pmp~~sta Jc em~nU;~ oll'onsutmçàt> au!fmi":lU\0!. da rcdc11;àn. 
porem de tOnnatil(,:;i,) dtterentl! d;t que: nrn se aprccta. Ad(mm:--. d!!L:llc,,lt-... e 
aqudc: colellvo dlõ!' 51:!nadores aL):' prublema:s dus datas de d.:tç.do c ptb~. 
não apenas dt1S chd'e$ de Poder E~~cutivo. <:OmQ tam~m d;.'~ mernhm..:, d11 

L.c~ 1sl;ttwn apre$.:ntando uma abrnn!!cntc prOptlsíçãu sobtc- ís:--fl. t.fu'-·---.; 
igt;-a,lmettte e,)~J!.!h) da H: C n' 4, de 1997. Alem dissu. ccmsa-no·r. 
perplt:xidade con~atar que. não tlbstantt: a redoma que se: c.c.llm::ou sobre : 
e ta proposta di! emenda consritucional. a comissão especml discutiu <! J 

.Jdiberou, do1s d1a'i após a apr~ntação do relataria Francelinu Pereira. ; 
::.nbr~ matCna cC'In~""· como a supressà<.l do !'1-!~undo turno para elei~iles 
mumc•pas~ ~ ~staJaat~ U :rabalht> Ja Ciun:tra d\)S Deputados. a pr.r de: 
ser despretenSIOso nessas matérias colaterais â reeleição. disponçio tão~ 
somente sobre: a thaç:ão.d.o primeiro c último domingos do mês de outubro 
como datas de e\entos eleitonus. e lar.6"3ffiente diferente do que vem sendo · 
proposto pela Conussào de Refon:1a Politico-Partidâria. 

5. Destarte. conduimo micial ne· ~~. que a apreciaç3o desta 
proposta. neste momento. pela Comissão de Constituiçàa. Justiça e 
Cidadania ê:, antes de mais nada, precipitada: sua discussão aqui c agora 
atropela e desautonza os trabaJhtls de uma cornissão que. seriamenh!. vem · 
e:-oaminando re!e\ante;::; aspectos da temática institucional. ra?.ào pda qual, 
SUJ..'1!rinms. pn::l~t.:i:!.h:l~lltt: qur;:. no~ tt:nnos J\l:; arts 1 .~.~. ktra ~·. núme:-P .f. 
e !38. inciso f. do Re!!lmento Interno. sobre a PEC n'' -+.de 1"9'J7.taih~m 
se manifeste a Com1~sào Tempcrãria hlteniã--en<:-arre~ãda de- eStlidar a 
refonna politico-pJn.Jdária 

6. Na lupotese de: não se mclinarem os nobres pares pela 
sugestão supramenctonada. permnímo-.nos oterecer algumas considerações. 
de merito sobre a materia -

1. Recordando. desde log"· que a vedação de ree".l:.!ição e reL'Ta 
das ma1s sedimentadas na htstJria de nosso consmuciona~iStno repubiica"no 
e qut: nem o dracomano reglme militar d!! 6~_ousou ~nfreruar o Pdl_!g~_io 

da impessoalidade no que pertine ao exercicio das funções inerentes ao 
mais elevado carg:o da Administração Pública. procuramos. para adequada 
avaliação da prop~"'~::ta. perquirir os ensmamenro::; do eminente MiniStrO 
CARLOS MAX!~.tiLIA.NO que diz(a __ ser__Uc"\~ de quem_ pretendm 
compreend~r oJ l:.st<ttllh) Pohuco Patn~l J .. · : ~·11 t!'x:ull1~1ã-1l) -:~a-Tlt/-d7l 
História ~ da evoluç<''tll dos pnncipio::; retJubh<..:amJs··. tenlandQ captai---;~~ 
.. ídêtas dominantes na epoca do adveiUo J<) novo re<JÍml!. o qu<:: so.: 
compreendeu Jmmtcr. o que se pretCnu c.l~rr ... ,..:;;tr". Dita\'a amda o mestre 
da hennenêutica bra:;Jie1nr "compare-=-..: ,, texto· vig:entl!' êimi -a
Constituição Imperial I! a dos Estados l.'mJu:;. nào oJ .. ,dando que o 
espínto desras duas I ) 1-'Uiil o escmpuil1so lnt;:roret~ da Le1 Bãsica dt: 24_ 
de fevereiro de 1891" tHt·rm~·niJutF~o:a 1: Ar.-:~ert,.úo do J)rrc:tto Ri(> -d~ 
Janeiro. Freitas Basto~. !9-1-1. p ;66) 

-s Vejamos. pois. pa~a deihJ de ~' ... 1paração. o que snbr~ a 
reeleição se depreende da Constitmçào dos F.:$tados Unidos da Amêrica, 
"'fonle inspiradora do presidencialismo brastleiro··, como assinala o 
Senador Francelino Pereira. Não Se ignora que a Convenção de Filadélfia, 
no verão de 1787. optou pela reefegibilidade mddinida. O Ministto JOÃO 
BARBALHO. autor dos brilhantes ( 'omt-ntti:·: •• à C 'rm:•:wmr;cio Hra.,"fh•tra 
de 1891, oportunamente republicados pelo Senado. por iniciativa de outro 
pernambucano, o então Senador Marc0 Mac1el. ensinava. todavia. que o 

_constituinte norte-americano a tsso foi levadv "menos por entusiasmo por 
e~Sã ide;ã: do que·peta-n·ec-essídad.: d~ ttan:>1gir na ocasião- bom os que 
dissentiam sobre il- OrganiZaçãO- d· -poder executivo, a qual só ticou 
assentada depoís ae\'ãfiClaciíarr~:f)s-e- longas discussões. E ainda 
confirma este conceito a reserva ou limitaçao que (segundo a exemplar 
lição de Wasbin!,.>tÕÕ.-- o qiiafTeCU.<;OU- tei'C~fi'a eleição por entendê~ta 
cgnt:rârj~ ã_ indoie do re~me ~eln~r_ã_tic•J), na prâtica, se tem adotado não 
o.dmitir-~e sel!unda- r(!eleiÇ:io---:-Mas s~ há na l:niiio amC"ricnna Wasbintons 
que r~j~;tarn Zkinorar-:;~lfi:llt:ils- il0-pü-dc-r. t~m !l<mdu ll\,) M~xico e"i.emplo 
muito diverso. E há o do Chile. ona~- cadü. pr~!:>lâCílte era novamente eleito 
paffi- O- peiicido seiuiõre. -at~rqüe:--refonltarrdo-se- nisso- a Constitulç.ão, foi 
proibida essa repetição de prazo ( Brasilia. Si:nado FederaL 1992. p. 166). 

· 9. Com efeito, nào fosse o espmto de estadista de George 
Washin1..rton os EVA teriam "ivido i!:<periênc!a semelhante a do México, 
onde ~m~t!! a Revolução de 19 t 7 pó:. renno ao expediente de 

- presidências \'italicias inau~mrado do Port1rio Diaz. Segundo LORD 
BR YCE, citado por BERNARD SCHWARZ em seu imprescindi\'el 
l>in:uo ( ·onstli1Ktonui .4.m~:rtt·ulw. ··washm;1on ahriu .assim para evitar 
que as instituições republicanas sofressem o nsco de que o mesmo homem 
pennanecesse constantemente n-o-cargo"' (RtoJ de Janeirc, Forense. 1966, · 
I" edição, p 123). 

ln THOt'.t·\~ .r! I! I·.KSUN. l!U~ conlll ::-c:l1 cnH..:c~:-':\~'' tl!\dtltl· 

-:;c politico de ~rand~za nnoar I! d~sape~ado do po~kr advertm· "Se ~, 
t~nnino das ti.mçôe~ d,: l hdC! do E"<-ecutt\'0 não ti~r ti'Xado pela 
Commtmção. uu ç::;ta~b.:tJ,• pela pr.it1ca. o s.:u car,::~1. que nommalmentc 
de\ I! durar -1 atK)'i., S\." h111Mt 1 do: li"lto. vualit.:w . ..: ,1 t lbtória mn:ma comn 
1:'::'0 facllmentt.!' dc~en~r:1 .:::1 ..:argo h~r.:ditãnn" lupttd SCH\\ARL. B. or1 

~ lf' p 1.:! ,, 

li. fndubita\dmctH.:. ct ree!eiç<iu tr:u t:m si o genne do 
coritinulsmo~ E:o.:~plt'~ ~m ntl~s.a vizi~1ança não tilham. Nào foS!':e o 
desgast~ decorrente d11 ep1-:.oCiio d<! ocupação ~.1 EmbaiX"ada do Japi~. 
Fujimori jã estaria de \<.':-ti•) em popa arrâs de seu terct:iro tenno. :-Ja 
semana pãSsada Menem. p••r &eu turno. afirmava: "l·: umn pena qu-: eu não 
possa chsputar um terce1ro mandato. Vou entrar num convento e me 

~c-anc:lidatar a sucessà~· d, .. p:~pa João Po.uh> II.. Primeiro, uma reeleição. 
d!!pols a indag:J.çào Pt't '-1•1<: não um outro mand<Jco·) No caso nort.:
americano, em que pesem a:i advertências de Jefferson. considerados os 
limitados poderes da pre· ·dênc1a, vi s-ã-vis as prerrot:,'3ti"\'3S do Congresso, 

- mesmo assim, o General <.il-àõt e Titeodore Roosevelt chegaram a str 
contagjados e desafiaram. sem sucesso. a regra de limitação, atê então 
não-escrita. Em ( 'omt•· .. ,:,. .. , .... iJ ( _·rm.\'llfut~·ão d~ /8!!1, após a retOnna 

-conStitucional de 192t•. (. P' .OS MAXIMILiANO assinalava que "nos 
-prôprios EUA. muitos pen:;am dever ser vedada a reeleição imediata. 
~Amda mesmo que se abstenha da comtpçào e da violência, dispõe de tal 

prestigio o Presidente que 5ó por si constitui sério embaraço á \o1tória de 
-outro- Can-did3k! Pemlllid<f-a-----reeleiçãt~-todos-a·disputariam e a vitória 
-cabeú:i-S~rtfpr~ Ji;.q;:l1\:J;:~.· . .:ülfio acomec:e em wd~1s o:' pleitn:> Dever-$o!· 

ia o primeiro mmtl> â ~rs.ua-sào, o segundo a com1pção e os dema1s a 
-ViOIC:ndã··-(iiJ7ftd-cUNHA. Sergio Sérvulo da. Ret.'lt•Jt,-üo dt) l'r<'·"'dentc: da 
- ;(é!piíhitc:a. Em: /?C:I'N(l Jc- litt?iri1Ia,·àrJ J.(:"gt.~lutrw.J vo1. 33. n° 130. 
~~~~~m . 

··12.·- · ·sÉRGIO SERVULO DA CUNHA, om memorãvel estudo 
solicitado pelo Instituto dos Advogados. do Brasil. demonstra que, 
diferentemente do que-se -pféfFfide cOin -esta ·emenda - que- ê á dil,.~ação da 

----rtfãnuteftçãO=-iiO=titUià:r' iu)-ó;·go pfCSícfetiCiãl ::..-nas- EUA a normatização 
--e$tabelecida pela \ia d~J poder constituinte derivado visou a drástica 
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limltacào da norma imc1al de reeleeibilidade indetimda. Destaca o ilustre 
JUrista. que ··nenhum pr~s1dente nort~-amencano tOi ma1s louvado, nenhum 
tOi mais presug:ioso du que Franklin Delano Roo:oevelt. E, entretanto, o 
fato de haver conquismdo um terceiro quadriénio consecutivo fez soar o 
alarme que resuhou n:! ~:nenda Constitucional n .. 22. Je '27 de maio de 
19"! (ot• , '', p 50), l::.nquantt• <llJll! tl que ~c prc:tcnd.:.: um 1111..•\ Utl"nh• 
dÇ' ~\piln$ào da pt:nnanc!ncm em carg.vs executtvo~. b to!m lm\1J1 1 nolón.1 
pn'l.:o::.:o;u d~ resrnçáo da condiçàtl de e!el!l .. ·el. mdusi\'C' !Jara o.s_mandaws 
le;:~latt\~ol" 

1.~ Certamente. naqudl..' ja di:Sianre ano d<! !9~: •':i con;.'fessislas 
JWn~·amencanos de"·cm l<:r rect,rdado os pn.1tetiC(IS r~..::::,l:-0 do:= :\LEXiS 
m: 1< )(_'()[JEVII.l.l~. conSI~rnadtl::> l!lll ,-I/ kmtJaa~'lei FI.; .~IJ!álul. 

''{t1Jf1t'<./rr C{Uc..' rJ chefe• diJ poder C.'((.'dlt/l'fl rtu/(.'.n(.' \'t'l' 

rt!t4erw parct't:rra. ú rrum.•1ra ''rsr,t. r:ontr<irl'l à rcc,;., StJh...·
.w qut: mtlu~nr.·1,1 o t~o~hwto m1 o cará!t•r ,,,. um ,,; Jwm,•m 
I!.'J:('rc·<! sohre o deMmo di! rodo o pm·o .. flrmctpalmente n1.1s 
('trnmstâncta" clr/in•so; c.• c•m 1('/l!flO dt• .. ,.,,,. .·b fero; quc.• 
fWUt/lt'i\'C'!/1 r.lO\ c. lffadúrH l't.'<'ft'!!c.'l' O '>Ctr rf'.'"'./1'/J 1'/tlt:I.\(J'Ot./tl 

trrar-lhe-tctm o nu.:/lwr mt•W de fu::c·r prmr,·rm· o L \lcldo ou 
de .\'a/vá-la A ·.·vm. altá<õ, du.tgar-.'ie-ta ~ t•.,tc! rc:sultcJdo 
t•.uranho: um /r •• nwm ,o;,•rra <.'.tdufdo do ~or~·nw /li} prâprm 
mrmu.:nto L'm que: tn•c:{\'l! accrhadn dt: prm·ur '!"" c•rcr ('Q(Ia= 

~.lt: h•m J..qH'<.'rt'"•Jr 

"f"ut.'> ,·a=h''' .'iLlO r 'l.{t.:nl."MU. ,\,:!11 dli1·tdtJ: niJo. 
j1tH.i~:nw.o;, entrelanto. Ofklr~lht:s ouJras aukiJ mat.'> forte.•(! 

"'A mtrrga c: a t'orn1pçào .'iàiJ r h :ao; 11a:urat.'f oo.'f 

J.."ll\.'r:mo ... e/euvo. ... {}uamlr1. ptm!m. 11 çheh· dt• f.'.o;tadfJ fXxk 
w:r r(•f:l<.'uo. tat.fô t'Í('ltl.'> ·''<' e ... tr:ndL•tn md~1inulutnt!ltfl! I! 

auupronU.'l<'llr a fl"tipno o.•xt,\'lc.:IU.'UI du .-.;:\ {_)uumlo 11111 

Wlllf'/t.'S L'a/ltfldatn C{IIL'r \'t'lln•r r:·/a llllf'l,t:•i \ifU' tiUnlflhr~ 
niio pock•ru.rm c.'X('rt.'L'Y•.'L' 'i<'lll.in ·'·obr.· un1 <'.''fJiM."' 
nrt:un.w:rrw. ( Juandn. ,(:lo ~.:rmtrârw. o .t, .. ·t.: ,/o t::~odo 
mesmo .•w ptJr: ~m luta. inma t:mpri:.'>tada .f7drd o '"'li prriprw 
U,\'0 a /(Jrt,.'a do govr:rno. 

··.vo pnmt!rro caso. d um homem umt u.., seu . .; .fi'áget.,; 
meto.,·: no .'ii:/!Undo. ,: o prripno /;'...:tado. 1.:um .. n .'>Ua!t rmen.,·a.,· 
reserva,o;_ que rntngue cc~rrompc. (} ,.,tmp!~·· ~·onc·rdadàt• que 
~tmprega manohra.o; t'U/f'Ôl'l!t.'i para ''h1..''7>!1'" ao pockr luicJ 
JWde .. w:nào de mam•1ra mdm:ta. pn:,fudi<..Jr a pm.o;pertdadc 
púhlu:a: .'it:, porém. o repre.wmtame da pt~ckre.'Ce,·uttro de:rcc 
ti ft~'a, O r..:wdado cfo ,.,JVL'11W Wma•.U' tVra 1!/1! ltlll!r(!.tt.'((' 
,.,·ecundárw: o intcrt.:.\',o;t: prmcrpal é 1! •llr.l r:let~·iJu. A.\' 

negcx:ta<.·tJe.o;. a.o;.wm r.:omo a.'i lers. pa.\:'ÇQ11t .; .• ,,_.,.para ele nada 
mano que cnmhmapies dt:rwrm.o;: o . ..:. :::S!Cif'C.'s ttwnam·:t:l! 
rt·~'OJJ!jlt'll''' dt: ,o;<,•M"I(,'fl.\ pro,',\lado.\, lido Ú IU.lp:io, HILl.'\ a Xt.'lt ; 
t..hr.~k Mc: . .;nw que u ct~àu tP} gm·,·mo niJo .fú.~ ·"~f'Fe : 
<olllrárra do tnrerl!sse do ptti.'. nc· . .;f<• ca.'fu. pela meno .... uckJ 

mclt.'' lht• .'>f:rt'lftu. J:: nn enlulltu. <."ia é /i!lla ap..'ttas para tJ :: 

\('/f fl\'(1 

·i· rmpa't.\'ÍI'i:/ c·on,Jd(·rctr a man.:ltu uormul dn.'i 
nc.·gát 10.\ de l:'stuúa 11m /: \ü.Jdr" I iudfl.'i •. '>('nl perc,;/)r.•r que u 
d~..•.\t'/0 ck sc•r n:dL•Ifn domma o• f't.'Jl.<rttllll.'lllll.\' tft, pre.'\ltk•nt .. •: 
l{llt..' lr~la a poiÍIIül da sua lh.lnum.wn.u..'l.iit t~:ndr.· pt~ru , ..... o;c . .:: 
fUI/I/11, 'fll'-' a.'i ,\Ul/.'õ Jlft'1101't',\ fl/'IJI'tdt.;llL'Itl.\' ,'\(UJ .\llharJtJUI<if.t.'õ ~~ 
ÚrJIIr.•/,• of!fl.'tl\u; sohn•tudo. '(''''à m .. ·.(Jtft.l que ,\'C uprttXlma o~~ 
moll{t'mo dt.J c:nse. o mtt.'T<.'.\.\'r.' mdn·tdual .,;uh.~IIIIJI-.'õc tkt ~~~ ·~ · 
'-'"J'Ifruo ao mtcrcssl! ~:era/. flor 1.\·.m. tJ prrnâpm da ri!tdf!tr_"ihJ · 
toma a mflu/Jm·1u corroptrm.J (/mo )!ovenw.t eleuvo.~ tiiUi.<t 
''XU'ma ,. mat.\ pt..·n~fNl li:tul~· a dt.,:rculur u moral politicu· 
dopma ,. tJ .\'lih.,II!Ult' o f"llr1Uit,\/1ltlf'.:/tl hahr/,dadt• l .. )" -

São Paulo,_hatiaia,J987. p. 108-109). 

14. A con.~gração do impedimenlo da recJeiçào em toda a 
história conslitucionai republic3l 1 brasileira parece-nos ler sido fruto 
maduro das reflexões do cons: ·inte C: • t sobre falhas há muito . 

identificadas na Cana Magna •. une-americana. Afirma o Senador 
Francelina Pereira que ··a reeleição ~ .oportunidade que se oferece ao . 

( homem püblico, no exercido do Poder Executivo. de tomar-se rncreo:dor h 
: do sufrágio popular. para a reco\'açào de seu mandato": e que -ê o:~~= 
· cammho constiuu;ionai de: consolidação de: ~s. d~ !!0\'crnO e de ·: 
- propagação de seus beneficias". Esll! aspecto já não era estranho a JOÃO 

BARBALHO que sustentava, ao comentar o an. 64 da COilSiituição de 
1891: 

"A ,•,rpcctam·a de IWl'O elerriio para 11 .fq.,'Utllle peritl<io 
pr('Sidennal pode :-,·,•r unt graml •. : e~timula tJtJ preculc..'ltte. a 

jim de que mmm:p: tu,'~ tornar-."~'·. lftt cxcrc:klfJ Jt, t'llrgt1. um 

hc•nt'll";rllo <kr llt.Jt,.'lin. /:' a n:c•lclLim pod<.' a{lrtn·cttar um 
ntrúu:r prm·ado <.'m dtft(;u/t. ·sei t.:omrs.t:cio e uma r:xpt:rri!m:ta 
adqrandu <.'OIII \'tmWgt•m pura o ht•m púh/i,·o. 
"A lu.\ ,; pr<.'L'r:w mio c.\tfW'' <.'r que traia-se de uma 
orguú/"::a(iío {'fJ!iUL'tJ, <.'l~fO gon=o é 11 t:.li:rçiio. meto dr: SI! 

mawk<~tl.lr ... Je mllwr nu dm•çúo do ... m:gô1.·ms prlh!ico.t e 
orgunca,·l.i<J "'ht·rmw dt1 pai ... 1:' para que esta se man~/i!ste 
/tt"rctm'llh' ,. !"'lHSll .::rc:rn·r ~:.'-'" m/lui!tlr.·ro t; mdrspr:nsá~·d 
1!ctralll11' <I ,;,,/) I .,,, """ f'l'lll~ ll'.fi' ,l.!.<f1'(!UIIIf' ~· rvf,f 
UK0/11/\mhl/tdt~d,•. arn:dar <lo f'k:fj/ t"it.'I!W'al ,,.,.,,,, 

(WKIOihil'l<~'. t llftl a/ta C: t:.tlt.'fr.\a c/liHrtdadt• fltN.I~· \('I' 

enrrm:,"::tiJ.t ('1/1 rn•Jtlf=o 1.11.1 llhc:rdad~· du \'(1{1/111<' 

"!h' •!;r,· f''"l,·nno\ m~'IO'> ltÚtJ ,,,.,,J,·r.í lau~ar ,,,,j_, o 

(1rl!.,JJ,·m.- ifll~' fW<.'It'II<J~· /é.l:~·r ~~· n•<•Jt',t..'r.'r~ •. ;,Jmrllr 
nrt.:.'ld .. ·l:! .. ' <.<.l!l<hda!ll ~; (':rpor rl ,.f,·lfttJ'{/d(l ,, flf't'\\..io. 

~·mnlf1;,ti<s ,. /r,rudt.: ua m.trs !urg<t ~·,~,r!,: .iú :f,· '' .t .·~.·: •. ir; 
prt:.~/J,·,, t.tf ,·ngemlra no pctt\ <IJ:flll~•;,, n.io p<.·qu~·~!.r ,. 

ft:mt'f'l/\11. , rfllt' ncio \<.' darú 'f"'ll!.lr• o ,·undtd,un t-'11' o 
homem 'fllt' ''"f'tk da mamr soma. ·Í. f'''<k·r c• tort,.u. J'('i 1 \fW 

au/ofldi.ld~·. pdos t.•asto..; r~c:ur.'io.\ (!Ire' J'mk por :.'.'1i ~· .. !ir> 

{Uira 1m por a su!l redett.~ào 1 1:" qm• pc:rturhw,lio na 
admmt.\ff'U~-iio pithlu.:u t.: ({UC l!norme prc:tuí:o pura (J {h.Ji'. no 
cmprt'!!fl d..: L·!..·nwmo.\ oficléJI.\' <.Wit t'.\''"'' .fim·~ .\'J,, hcí 
mt·lmlf•'"hrli<lr.tl.k.prm. mutsJltH{fttadt~ (ob cit . p 166' 

15. A concessão que se pretende agora. na contramão de toda 
nossa saudável tradição, signíficar:a. segt~ramente. uma dimmuição do 
espaço critico e. portanto. da etCtiv Jade do regtm~ democrcitir.o. Não se 
trata tão-someme d<: \i_cün <! vontac' ~!eitoral pela ··cornp"ra de \'Oto ... no ; 
senttdo mais rastetro, mas pela Ó.I:::.Simulada indução das consciências. ~ 
Detendo a prerrogativa de editar medidas provisôrias. sem qualquer 
restnçào: dispondo doJ controle de um orçamenlo, cuja lei é meramente 
autorizativa e que. portanto. pennitt: a manipulação de recursos por 
libc:raç:&!s c connn~enciament~)s. monitomndn rádi(1~ c tdl."\i::;b .. :.; . pela 
atribuição de outorgar c: renovar concessôo..'S e penni:;;:;;ôe:> para ser.1ços de 
radiodifusão sonora e d~ sons e imagens: moldando a organização smdical 
mediante negação de registro a entidades que, de acordo com o governo, 
v1olem o principiO da umcidade: suprindo a m1dia com propagandas 
institucionais pagas. rolando ou avalizando dividas de Estados e 
Municípios. quem exerce o Poder ExecutÍ\'O não precisa exibir 
expedientes grotescos dt: ofensa à ··moralidade administrativa··. Não há 
necessidade de corrupção explicita, por dislribuição do vil metaL quando 
se dispõe de meios mais sutis e eficazes de cooptar -corações e mentes". 
Quem se recordar do fim-de-semana que antecedeu à votação desta PEC 
na Câmara dos Depurados, em primeiro turno, dará razão ãs denúncias da 
Deputada M~R!A DA CONCEIÇÃO TA V ARES que assinalou. 

".\'unu..r Ir:ntattva dr: .ruhordmur o ( 'mlJ:resso ,'\'acumof. a 
~.1mpunha pc:la reeh:rt.·iio ocupou u niidw agre . ..:o;n·amc:nu:. de 

Jantw uuulo.\'U c..• c..·ofiiJlh'I<.JIU<'Irl~· foru do\ padrrit• .. (:u, '" d" 
dt.•nwâ·at.:U.J. As ptnf'<IJ,tcJIItfa, 11n!umám.i..;- l'<.'tc:uludu, pda 
mfâta e!etn'Snt<.'cl I' ,rwlos out-Cloors. kllcJ' nuu tét'/11(1.1'1 

... ·r~(I.WKada_,. do pmrto ~h· t'l.\l<t do markt'lmg. r''f'éiWm 
tn.\'tSit'llkiiU!11!1..' t.1 ult;tü ,/,• qu~· ''' IICio hrJUI'c•r ''<.•c/eu,'l.io do 
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pr,:_~f(l(•mt• da u,.,,til;/1~·"· (I /'/uno u;:-ul t"•>lurtc;. tJ;ú,/,'";u; 
,lru<.tJ.\~o e qui! .wJm .. ·m~...· h•ruando fh•1PrUJlU' ( úrdtno ,_: t·upct: 

d,• prt~porc:umar o f,,•rtt-t''>IW' <1<1 pupultJ~·iio t' cr • . .''õlahJlrdad· 

/lllcJIIO.'ll'lt do f'•IÍ~. 
".·h f'l!frU.\ puh!Jntárllf.\ ltlfll:adwo. <flll..' d,•Vc''('lc.'lltll'cllll a 
( 'wr'itttulf,'ÜII t' a lcgt.\ht( <io dt•fltu.tl L" ptrr/t(lúrt<.t l'l,l.,'r.'t•!'-'"· 

niio pernutwm o nmrradutirro l'l."c:/a\·, o,\ Oflf'-''1/on.·' ci 

rl!deu.·ão, paradm:ulmenrc·. r:ram c:nuc.·aúm p<·fo falo d.: 
UI'J..~nu:ntarem qu~· a mdtfuma ptihlu:a pm.ú.:na .V.<'r u.w.Jdu t.:m 

h~.·ndh to do f.'Untl!dalo cfUt' t'."C('I'c\' o mundai<l 1.\lt '1 • -· (! 
(,umo. :~J.o/. 1r. ,,_-.c 

RepUblica, estana níelegível para tanto, se não renunciasse seis meSeS 
antes do. pleito; o Governador de Sergipe, se desejasse ser candidato a 
vereador em Gararu. estaria inelegive1 para tanto, se não se 

. deslncompanbilizasse seis meses. antes do pleito. Tudo em nome da 
.moralidade administrativa. Mas, o Presidente da República, decidindo ser 
candidato a su<o própria sucessão, se manteria no cargO ~·em nome da 
continuídade administrativa"'. O non-scnse, neste caso, desafia os 
elementos · teieológi<:o, sistemático ou · histórico-evolutivo da ,.. mais · 
rudimentar 'hermenêutica. Isso certamente, serã ... prato cheio" para : 
checagem da cláusula pétrea de isononria perante à tei; como gar.mtia ; 
fuiidairiental, pelei Tn'bmlàis EleitOraiS e pelo ·supretiià'Tn1iinlãl Feãéi'a!,'Í 
na·exercició d3jurisdição, effi fuce'de tão esdrúxui3 SihüiÇãO;·que·-mancha; 

16 Alega-se que a reele'lção ê meio de se proptciar a a ·Volunta.> lei!Jsiatoris da' atual legislatura dO Congresso· Na'Ciona1 .. A ! 
conunutdade administrati\'a do bom gestor lsso. porêm, _não ~~ e _rlà:o --- propósito de· tão .flagrante inconstitucionalidade~ doiS dos rilais ilustreS : 
àeve ser confundido com pers~.,nalismo. BARBALHO sublinhava que administrativistas brasileiros.,'. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE 
.. por mais pobre que 0 oais possa ser de homens capazes de assumir o MELLO e TOSHJO MUKAI assini já manifestaram,. resPêctivamente, · 
governo. e bem regC-It,, n:J•. ''1e faltará al~'tun nestas condições a quem se contrastando as pretendidas mudanças do parágrafo so. com 0 parágrafo' 6° 
incumba a sucessão do que t<;:m tenninado seu periodo'' (ob cit.. P· 166). dc(art. 14 do texto constitucional: " · · · ·· ·-
MILTON CAMPOS, HERMES LIMA E PRADO K,E~I. Y 
desconstituiram esse argumcnro, em celebre debate na Constiluinte de 
19~6. quando ponderaram '!lle .. a continuidade não pode depender. 
:'uhstmtclalmeme. primacialmeme. de pessoas. mas da organi:r.açàtl da \.ida 
politica nac1on<d. :nravês da atuação de panados nac1onais ··c.:f. DUARTE. 
JosC, .-t ( 'omoltlmç·iio Hra.w/!.:m1 de 19-ió. 2'20~. upud CUNHA. S. S. da. 
.~o cir. P. 50). Sc:m falsa modêstia. lembr.:unos que o exemplo da 
odministração de Pono Alegre e bastante llustralivo dessa possibilidade. 

17. A inegibilidade é pedra angular de nosso direito pU~Iico. 
SÉRGIO SÉRVULO DA CUNIIA enf.ttiza que: -a mera detenção de alto 
cargo na administração pública e suficiente para tã.v~ra.-er o candidato. cm 
dc:trimenro dos concorrentes ~ da lisura do processo eleitoral. ~s do que 
wna presunção. ·essa inafa:miVel conclusão de fato consritui um_ ~os _ 
princípios estrurUradores de nosso Direito Público·· (ob. çit._. p. 5Q).~ 
supressao da ineg:ibilidadc: subverte. de um lado, como jâ dissemos. a 
efetividade do reeime democrãtico: de ourro. Ínsfaura profunda desordem 
no plano da 1, eficãcia de regras infraconstitucionais. t:m face do 
solapamento do principio fundamental. Com a promulgação desta c:rru:nda. 
qual será o sentido de manter-se, por exemplo, a Lei Complementar n° 64, 
de 18 de maio de 1990 (Lei das lnegibilidades)? Se um presidente da 
República pode ser candidato, sem desincomp.abbilizar-se. a mais quatro 
anos de mandato, por que um simples servidor da agência dos Correios e 
Telégrafos em Aimenara, Minas Gerais, deveria ser proibido de 
candidatar-se a vereador. sem afastar-se de suas fimções? Em face da 
isonomia perante a Ic:~ não seria mais adequado hberar dirigentes de 
empresas estalais, autarquias, fundações, ministros e s=etários de 
Estado, do '"inconveniente'" da desincompat:I'bliza.ção, às vésperas dos 
pleitos eleitor.tis? Não seria, afinal, mais justa-a regra de Stanlisiau Ponte 
Preta: que se instaure a moralidade, ou que todos se locupletem? 

18. E aqui chegamos ao calcanhar de Aquiles da proposição, e 
que o relator não ousou enfrentar. _Auto~~- ~-~~ção~ __ sem 
desincompanõilização, e mantida essa para os chefes de ExecutiVO que 
concorrerem "a outro cargon, o texto constltucto_nal_ ficará 
descompensado, desbalanceado, exsurgindo dai tensão ex~c:a .'!."~
somente pela via judicial será solucionada. E nesse. sentido. certamente 

·:· "FicO·~dtiro qu.é O princ;pio ·da Constituição era:fjelã·: 
desinCOmpatibllizaçãO e-· só ·não rirenciona ó' 'mesmo' ciirgo 
porque a reeleição não esrãva piet~ista .. : ·\.o.:.'.'.:.! -1'-•,: • \""' 

· ·~DiverSos j:irist~' ;e lh"ánifi.ffaram .wbfe'"a-'questão da·: 
necessidade ·Ôu nlid de hs candidatos à reeltiiçáa,. diante da ·: 

,; emenda ·tal ci:Jmo .foi- tiprOVOdi:J, se destnCOJlipatibill,.zarem. 
''14/guns, ·maiS SimplistaSi''ênténderam qüe: se a C<mstiiúlçao · 
'~ilerat: ··no.ihrt.·· "l.f}-;-~ó-- 60.'· somkirte' ··exigi!, ·ã. 

:: disinco11iftâlibilizaçã0para aqiteles que conco"am a oUtroS. 
~ car.gbs, ·: ai[úelés' ·que ··Cónc.Orrain · 'aos -~~~_nesmoS' ~S 
·(reeleição). 'poderimit· permanecer -neles;::·Ortr,· •e..fSa't 

'-'interprettiçdó""é de:~qprtWzdo, ou !leja/o ~'nil<UstL 
proibido. está admitiilu, 'insuscetfval de ser utilizada em tema ~ 
de direito público. Por outro lado, se a Constituição. no ~ 
mesmo art. /4;. parágrafo j 0

, ·proibia a .reeleição. não : 
<!·precisava prever, para a hipótese. a desincompatibi/izaçãa"·: 
·-("Correio Braziliense", Caderno Direito e Justiça, 17.03.97). 
u y'' 

20.. . Parn corrobOrar a impossibilidade de que a reeleição possa 
ser wn instituto imaculado no eenário político brasileiro. wle anotar as . 

palavras j1o ~bargador SEBASnAO HEL VÉCI~ ROSEMBURG, o 

tnsidente do Tnõunal Regional Eleitoral de Mmas Gerais a respeito: ' 

.. A reeleição de Prefeitos. Governadores e Presidente da. 
República pode vir a ser um prêmio para os bons -. 
govemantes, mas traz, intrinsecamente, o risco e a: 
probabilidade de vermo.~ o aparelho administrativo ser 
acionado neste sentido . 
.. A proibição da reeleição para os cargos e:re~ivos quer 
evitar o continu!sniii da.-; influências dentladas da 
mcvti~o e do exercício do próprio podt!r, cujos abuso.v 
tendem à desfiguração do processo eleitora . ~: 
"1 i!onc.unlt~llt!. tkio ,o;,: dewrm mrpedtr o fHJ\'O d~t r<•nmdu:tr :: 
~J. .. .- .~~u.~------,:epr;;;.;..,jiWiú:.-. -que -e.-·iin---;e,;;:.,em -riii!r~':endú ___ d-: 
-,~;;.,-,q~~-J"e_~;,m---;:;mpan(;a.-ma._,~na prâti~a .. -w: 1_~e d!Jh·rr · 

--Tetfe<-l--,_ Q-ti,ii:rJi!--,.'21lz.ia d<1s ~iOVCmGnleSnã i:letçào (1,;-Si!if.,.--
... ~ce ...... arc•.... muuo 'iim'li a .~erá qUand" e.<&m·~--r t.'lll fOJ."f_) '' 
pnípnd reeleição (A Uemn·ac;iio d(} Poder. Em: RL'l'tsltl ,/4• 

-jjciufrliúi----.;-JUFüPrVCJt:fi(:fiT ii"_3_ tiiv.-19% ~ -~lv _ Horizonlt:. 
TRE. p. li). .,._ .. · 

•,:•f 

c valeci para o intérprete a lição MANUEL DOMINGUES DE ANDRADE,, 
para quem .. de{\tre os 'vários possíveis pensamentos da lei. hã de preferir
se aquele mediante o qual a lei exteriorize o sentido mais razoável~ mais 
salutar, e produza o efeito mais ~dr( ... ) e. mercê da qual, a lei 
apresente a estmtura mais consequente e mais organicamente correta", 
recorrendo-se. finalmente, para obtenção de mn resultado seguro '"às 
aspirações ou preocupações da lei. aos fins que se: esforçou por atingir, e 2t. , É simplesmente Iamentãvel verificar que_ a ~~essa que 
examinar que intenções, desejos e receios agi~vam 0 meio no tempo em contagia o trabalho mal feito de delib«a~o s..,bre esta mate~~ dC'--~--se 
que· a lei foi editada e com ela se procurou ir ao encontro duma tJo-somcnte a estimular os sonhos eróticos do_ atual . Mimstro .. das 
necessidade do mundo social .. (Ensaro Sobre a Teo_rja da lmcrpre_tq_çp_g_ _ ComunicaÇõeS!= a ~Cfur_ã_ recitejõilidade do. Pt:i!'C~ .. 0 ~ .~ 
das Leis. Coimbra, Armênio Amado, 1978, p. 26-27). --dizia ôi:im(iUe 0111 quatro-aiiOS-"dá ~ fàur m~ita coisa", que no seu-"":"' 

--quatro anos estâ_ bom demais ... que ~ ~c:içâo seria ~~_cnfic10 mwto 
19, Ora, com a emenda proPosta. o Prefeito de Angícal. no Piauí. gian(le-•. e que gostaria de .. o~~ir _o povo·~ sobre_ ~ tema •.• ~s qtk:. 

I d I · did · ~ "d" · da -~·s_,_instnu ____ ·u sua base governista a votar contta qualquer cousulta terra nara o reatar, se qwsesse_ ser can ato a pest enÇiél ___ . _ _ 
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popular a respeito da reeleição, .. aceitou" continuar o que estâ tltzendo, _e 
afinnou '"não ter constrangimento de publicar no [)ui,.,o l Jjh:tal a 
demissão daqueles que estiverem c(.,nlra o meu !!Ovemo" e que, no dia da 
votação da matena em I o turno n Câmara dos Deputados. levantando 
uma. taça de vinho para 'J7 ·mpre· :os pUblicas e privados. proclamou, 
çom todo o simbolismo e iroma que: a ocasião proporcionava: "um hnnde 
puro qut.: tenhamo ... mulla sonc: luye ", 

11. Cumpre-nos conSI!:-'113r que. em documento-guia da 
ContCrência Nac1onal dos BÍSP<>S. do Gras1l -- CNBB, d1scutido na últsma 
sexta-feua, ·durame a 35"' Assc:mble~a Geral da entidade, a d1reção da 
erMidack acusa o governo de .Fernando tJenrique de "corrupção'' no 
oroçesso de votação da emenda ç1a ~eeleição. ''Hã uma ve~ira compra 
de votos de parlamentares, através de ofena de empregos, de favores, de 
obras pUblicas, de isenções fiscais, <mislias de divida e socorro a 
instituições financeiras Trata-se de uma ,prática evidente de corrupç:lo 
atlw por parte do go\·emo. que oferece bens em rroca de votos-, afirma 
trecho do documento .. · ,. .. .\,_!\I' '· • ; '-"'·' 

,LEGI~LAÇ,i.QÇJ!)~!LA.~A~·El.A SacmAiU,\:.GERAL DA MESA 
. .r .. t._,,,~"*•"''\r.••·· • 

23. Causa-nos c~pêcic -~-~r_q~ ~~--P~~_i_d~~ d;!_ B_epública ___ ~ 
que compele o Congresso Nacional a volar com a rapidez mAx.ima esta 

TiniLOI 

matéria porque ··o Brasil não pode ficar parado nas mesmas coisas: ''ai• 
n:1o vai, vaí, n.io vai: ou vai ou não vai, mas logo·· e o mesmo que, quando 
se discUIÍa a duração do mandato do Presidenle José Samey. na 
( . .'on:"'atumh:. dcclara\U. em opos1çáo a diversa~ m:uwbras d.: ··c!o::stac;alez · 
dos sarne: zastas 

(I /',tlú< ro Jo 1'/analto 1'\fÚ ohn•c adn 11orum lado upn•goa 
rJII•' 11 1'/fOI'ta do" < tlf{ o tlllll' ~·\fji garull(ldu f111r outro, 
1111!111/J:cr {' tu; "~t•rnJfl'lll" mur.d udn!no" ~wuru o.\ 

'fltUII'rJVfll'fjl\ ,\~· o' ~/JI'<'rlll'/a' <''l(iti \l',t.:ltnll d,t \!lr;na . 

• omo .lt:~·m. pur l./lll' u (lrt'l'-u ~ o l!ll'cio de.• i/111.' núo~ 'i.! 1'11(1! 

'"'''' 'l'/JW/111 ct ,/m·.t~clo ,fu mundcii<J 1 (Fulho J .. · .\ l'mdo. 
:r, o~ ~;.!) 

E que. nào obstante a antlllonua entre a pretend1da 
mextgenc1a d~: dcsmcompatll:uliz::.çào para os candtdatos a reele1çiio e sua 
permant!nc1a para os que forem <:andadatos ·a outros cargos", condamava, 
ele mesm•) ,1 l!IIC: ":;~: hmpasse a Const!tmçào de tudo que e pnvtlégio 

:: mdev1do.; (III dc:sprnpos1tO c .. msntucsonar··l (t•klll. 1hrdc:mJ 

1~ Causa-nos md1gnaçào recordar que. logo apos ter s1do ele1to, 
esse mesmo prestdente deslocou-se para Diamantina. Minas Gera1s, terra 
natal de Juscelino Kubt'''chek. para homenag:eãAo e nele louvar-se como 
paradl!;-'1113. esquecendo-~e d que o grande estad1sta minetro, defendendo 
o rochzao como pnncipto. re;ettara todas as tentativas de sua própria 
reeletção. enquanto na Presidênc1a da RepUhltca, por compreender o dano 
que ISSO 1mportana pa~a nosso reg1me democr3tJco 

~:5 \. 1Ull .1 tranqmhdade rJc: quem \lU a coerêncl3 de seu part1do 
na re\-J~<hl t.:nn:>lltucsonal. optando pe'o "nà~ a reeletção". quando 
pesqussas de 'opmião pública indicavam a \-itória de seu taridJdato ao 
oleito presidencial. e por todo o exposto. se não acolhida nossa preliminar, 
\oOtamos. no menta, contrariamente a presente proposta por 
inconsi!IUCionaL moportuna e tmoral ,, 

!=,ala das Reunsóes, ./Ç de abnJ de 1997 

An. 1' A República Fcder.l!M do Brasil. formada pela UDi>o indissolúvd 
6ol Ea:adol c Munidpios e do Distrito Federal, constiRJi--se em Estado dcmo-
cdDcodc dimto c: tem como~: 

1- • oobennia; 

n - • cidadania; 
m-a clignidade da pessoa humana; 

· rv- os valores sociais do trabalho e da ~ i.Jliciativa; 
V- o p!umlismo politicc. 
Paró:grofo imicc. Todo c poder emana do povo, qoe o exen::c por meio ' de-ddtos ou din:WDell1e, ""' l<rDlOS desta Constinnç;Io. 

CAP!ror.oN 

Dos Dmmos Poúncos 

An. 14. A"""""'"' popular será =tida pelo sufrágio uni=! e pelo.
din:to e secrc:to, o:m valor igual pana totbs, e, oos tl:rmCJs da lei. mcdia:D1e:: 

I - plebiscito; 
U-td=odo; 
m-iniciatiwpopuiM. 

- § t•Oalistamentoeleitoraleo~·do:. 
I -obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

n- focultativos p:ua: 
a) os analfabet.o$; 

b) cs maicrcs de setenta anos; 

c) os maiores de dc:zcsscis e menores de dezoito aoos. 
§ z- Nlo podem alistar-se oomo c.leilOreS os c:strangeiros e, duntnte o 

pcriodo do serviço militar obrigatório. os conscritos. 
§ 31 Slo condic;Oes de elegtõiliclade, na forma da lei: 

1-. aaciollalidade hrasilcirn; 

n-o pleno exctdcio ~direitos pOli ti~ 
m-o alistamento eleitoral; 
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~e quem os bouvc:t succdadõ 011 Sf.lbStibúdO aos seis meses anteriores 
-~~ ',._: .. ~..!· l·,.·~ ~ ' "~ . ·' ·l'• . ·. ;.:~- ..... . ·- ·~!,.,. .~. "\';' 
~;t'-"'f~Paaownw••aauaOOii'OS ""'!"'>o PrcsidcmtdaRqJúbUca, os 
~uadulu de Es:tldo c do Distnto Fcdentl e os Prefc:ilos devem I"C::lUDCiar 
biespcdnu maDdatos até $ClS meses ante~ do pleito. · t -;·. . --~ 
' -> ,' §;"' Slo ind'egivcis, DO território de jurisdiçfo dÕ titlllar, o <>lniuBe e os 
-"' COi1$IDgtllncos 011 afins, até o--gmi ou por adoçfo, do Presi

dente da RepUblica .. · de Governador de ~do ou Território .• do Distrito ~ode
ral, de Prefeato ou de quem os haJa ~~tuisfo _9.e(l~ _do~~~~~ -~_!_e_~_E_~_ 
ao pleito, salvo se Já. urular de mandato cleti\·o e candidato à reeleição. 

§ 811 O nulitar aliscl.vcl é elegível, atendidas as seguintes condições: 

1- se contar menosdedezanosdcsen-i:ço, devc:ráafastar-se daativi_~; 
II- se contar ma~s de dez anos de serviço, seci agregado pela autorida-

de superior e. se eleito, passara automaticamente, no ato da diplomação, para 
a inativídade. 

§ 9il Lei complementar estabelecerá outros casos de ~egibilidade e os 
prazos de suacessaçào, a Wp.dc proteger a probl~ ~'!~_a ~ra
lidade para o exerclCio do ~~o. COI1Slderada a vt_àa pregn;ssa do cãil_diiiã.:; 
to. e a normalidade e legiumidade das eleições coõ.tra a tnffuência-do ~ 
económico ou o abuso do exercicio de função, cargo ou emprego na ~ 
ll3Ç<odimaouindiiela 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral 
no prnzo de quinze dias roll!ados da diplom.aç1o, instru.lda a ação com provas 
de abuso do poder econõmico, corrupça:o ou fraude. 

§ 11: A açOO de impugnação de mandato tramituáem segttdo de justi
ça, respondendo o autor, na forma da lei. se temerária ou de manifesta má·fé. 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará cm vigor na data de sua 
publicaçao, nao se aplir.:wdo à cleiçao que ocorra até um aDD da: data de sua 
vigóncía 

Art. 2S. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis qoe 
adotarem, observados os pnncipios desta Constituição. 

§ 1• ~ reservadas aos Estados as campeléncias que não 1hc:s sejam 
vedadas por esta Const.nuiç;lo. 

•§ 2l1Cabe aos Estadasaplorar di~~ammle, o~ ~di~le conussllo, 
os serviços locais de gás CQ!Ja/izado, na fomra dale1, vedada ~ ediçlJo tk 
medida prav1sória para a sua regu/amentaçlJo 

§ 3• Os Estados poderão, mediante _lei complementar, instituir regiOes 
metropolitanas, ag~omerações urbanas e microrregiões, cl.::rn~tu.fdas por a~: 
pamentos de Mumcfpicr.> l.imitrofes, par:a integrar a organizaç;lo, o p1anc'J!i· 
mento e a execução de fu.Dções públicas de interesse comum. 

Art. 28. AeJeiçlodo Govamdoredo Vice-GovernadordcEstado, p:uaman
daro de qualiO anos, =ti=-sc-á - dias ..... do témtino do mandato 
de seus antecessores, e a posse occrrcr.l no dia 1• de janeiro do ano subseqOc:o.~ 
te. observado, quanto ao mais. o disposto no art. 77. 

Parágrafo único. Pc:Ideli o mandato o ~que assumir outro 
C3l&O ou função na administiaçao pública dima ou indileta, ~a pos
se em 'V1ltl.lde de~ pUblico e observado o disposto no 211: 38, I.. IV e V. 

CAPlrui.o IV 

Al1. :19. O Municlpio ~<gCt-sc-á por lei oq;ânica, VOilida an dois biiDOS, com 
o ím.eistido mlnimo de dez dias, e aprovada por dois """" dos me>pb<oo da 
Ctinara Municipal.. que a promnlgalll. iileDdidos os prilx:fpios estabelecidos 
iiC5Ill ~.na Coosiillliçfodoi<Sp<diw Estado c os o:gnilliCSp<=iloc: 

I-eleiç!lodoPrd<iio,doVicc-Picfcitoedos\l=idores.poiiliii8DdatD 
de qua110 anos, mediante pleiu> dimo e oimn1tanl:o n:ali:zado. an todo o Pois; 

n - eleiçtk> do Prefeito c do Vice-Picfeito até DCM:OJa dias anrcs do 
término do mandaio dos que doYaDi soceder; aplicadas as_.. do art. 77 110 

caso de Mtmicipios com mais de duzentos mil ele:itoo::s; 

m- posse do Prefeito e do Vicc-Prefe:üo no dia 1• de janeiro do ano 
subo<qOenie ao da cieiçfo; 

IV - número de ~ propoicional â popolação do Mlmiclpio. 
obsetvados os seguintes limites: 

a) mínimo de nave e máximo de vinte e um nos Munidpios de até um 
milbao de habitantes; -

b) mioimo de tri.ota e tr!s c máximo de qu.aremaê tilit'nos Municlpios 
de mais de um mi.lhão e menos: de cinco milh&:s de habitanles; 

c) m.inimo de quarent:1 e dois e mrucimo de cinqGenta e cinco DOS Muni~ 
cfplos de mais de çinoo milhõc:s de habitantes; 

V- remt!DC'Iaçao do Prefeito, do Vicc-Prefeito c dos \b'eadores fixada 
pela C4marn Municipal cm cada lcgislawra. para a subseqOento, observado o 
que dispOcm os ans. 37, XI, ISO, ll, lSJ, UI, c ISJ, § 2', ~ 

VI- a remnnc:raçlo dos ~res oorrespoode:râ a. DO máximo, ~e
ienla c cinco por o:nto daquela esiabclecida, an espécie, para os Dcpaiadoo 

. Emduais, I<SS3lvado o que dispõe o ""- 37, XI; 

· vn- o tou1 da despesa""" a iQDtiiiCiOÇio dos \l:rcadom; ·-podelll 
ultrapassar o montante de cinco por o::n.to da n:ccita do Munidpio; 

VDI-inviolabilidade dos "=>ccorcs por ouasop;n;Oc:S, palavras c vo
to& no exercício do IIJaiJd3to e oa circ:mu:criç:So do Municlpio; 

IX- proibições e incompatibilidades, no exertício da 'Yel'CaDÇI,. s:imi!a--
- ..., no que c:oobcr, ao di.sposio DCSia Coosiituiçfo para os iDCiDbros do Con· 

gresso Nacional e na Constituiç!o do respectivo Estado par.a os membfOi. da 
Asoeml>léia Legislatiw; 

X-julgam_entQ dofu;fcit9~ o 1)ibunal de Justiça:; 

XI -~ das funçOcs 1egislaiMs e fiscalli:adoi8S da CAnwa 
Municipal; . - . . 

XII - coopcraçllo das associ>ções lel"=illativas no plaÍlejamenlll 
municipal' . + • . • 

---~-iniciativa popular dCPro.;ctos .k"ki :ie'~ ~do 
--Município, da cidade 011 de baim><, lltniVés de m•nffi:stpÇI<> de, pelo IDCDOO, 

cincoporcentodoclcitor.ldo; ·· · ··• ··- '·- •· · · 

-- · XIV- peida do manda1D do F..r.i.o,-nos~ ciÓ art. 2s, p.,q;.ro 
(mico_ . ··- . ' .• . . ., 
Art. 30. Compete aos Mumápios: 

I -lcgislar sob~< 1SSUDto$ de interesse loCal;. 

ll-sopl-•~-ea-ooquec:oul>et: 

m - im1ituir e am:cadar oa tributos de sua compet!ncia. bem como 
aplicar suas =das, sem p<ejuf2o da obripimicdadc de P=fM eon1as e pti>li
~~~p~~~lei; 

!V'-criar, o~ER"i= e RJprimir llistritos, obo:ivada alegislaç!lo estadual; 
V- orpnizar e p.-r, ~ ,;..-,;,. ~ .k CÕaccdo 011 

pernlisslo, os scvi<m públioos de interesse local, incluldo o de ....,_.. 
-·que lem ...a.:r=ncial; . 

Vl-IDIDler, """-• coopeiliÇio téaúca cliilana:ino da Unilo e do Esta
do, progi8iliiS de oducaçlo pikocoiar e de ensino fi.ta......,...l· 

vn - pestar. am a axJperiÇio t6caica e fiDmcc:iia da UDilo e do 
Estado,serv:iços de "endimento. :aúcle da populaçlo~ 

- vm - pnliiiO\'Q; no que cau1>er. adequado on1enamen1o tcnDorial, 
modiante planejamcnto c -.ole do...,, dO pii1:damenlo e da oeupoçlo do 
-wbano; 

• IX ,-promovera proiOÇio do'(dliim&tio ~ ~ ooóér; 
vadaa legislaçlo e ~!ll;fi:J ~ ~. ~ ~~- · •. 

Art. :n. o Dhtrito Federal. Wdad& ... diYiiiõe.ii:Màn;cÍpiQÍ, l'C!F-f;o.« por;· 
lei ccglnia. \'Oiilda an dois - com inli:rsllcio minimo de dez. dial, e ' 
iipiU\Illdapor doós"""" dactmara~ que a pn:ioDiilgiri.-
01 princfpio< <=bdecidos iiC5Ill Çrmritnjçlo 

§ 1• AD Distrito Fcdctal iilo lllribuldas as """~""""<" 1cglslliMs 
IOaCrnillas""' Esiadoo e MnnicipioL · 

. § 2' A eleiçlo do GcM:rnador e do~ obsemldas as 
._do..._ 77, c dos Dcpaiadoo DislriUiscoincidir.l com a doo <loYernado
""'e Dcpaiadoo Esiaduais, paa mandato de i&ual dlnçlo.· 

§ 3• Aos Deputados Distritais e i CJmara Legi.s1ativa aplica-se o dis
posto DO art., 27. 

§ 4' L:i federal dispor.!. sob~< a utilização, pelo Governo do Disirito 
Fedeml., das policias civil c militar c do carpo de bombeiros militar. 

Art. 49. É da oompc:t!ncia exclusiva do CoDglOSSO Nacional: 

1- resolver definitivamente sobte tratados.. acordos ou atos internacio
nais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio Dadooal; 

n- autorizar O ~dente da República a declarar guerra. a celebrar a 
paz, a permitir que forças esttJDge:iras transitem pelo território nacional ou 
nele pC:rmancçam tempOrariamente, ressalvados os casos previstos em lei com· 
plcmcnlar, 

·m·.:..: llltOrizaro· Presidente e o Vice-Presidentc da República--a-« au
sentarem do Pais. quando a ausê:ucia exceder a quinze dias; 

N - aprovar o estado de dt:fi:so c a inlOiVcDÇio ledeial, autorizai o 
esiado de sitio, ou suspender qualquer uma dessas DJ<>t!ldas; 

v - - !lS a•m ·~ do PntJq Exi:cutivo que c:xoririt= do 
poder '!r*"'íi;ntãíõUdôs limites de delepx~o ~ . 

- VI- iliUdai ICiilpOiViamt:n,.. illlde; 
Vli- fixar idbliiea '"""nençfo pt1111 os Dcpatados Fedenús c oo So

nadoo:s, em cadalcgislatun. pala a~ obscivado o que disp6auoo 
..... ISO, ll, 153, lll, e !S3, § 2', I; 

vm-fixarponicada=clciÓ 6nanécuo a ~do Pn:sidcn· 
11: e do Vioo-Prcsidentc da R<póblica c dos Minislros de Estado, -.ado o 
que dispõem os ans_ ISO, D, 153, UI, c ISJ, ~2', I; 
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IX-julgar anualmenle as cxm1as Jl=llldas pelo Pn:sidemc da Rcpoibll· 
ca e ap=iar os o:lab\rios oobrt a t=o;1o dos piaDos de govemo; 

X- fi9::alizllr c allmt>lor, c!itd.ment., ou por~ de ouu C...., ' 
""-do Poder E=niva. iD<Iafdos os da~ indlma: 

XI- zclar pela p..sm'IÇio de ..,. "'"'P"Inci' l"giJlottva em face da 

-~ llOilDa!Í\'ll dos""""" Podtrts; 
xn - ap.n::ciar os atos de amc:e;:sllo c n::DCl'VaÇio de cooceas~o de CIJlis. 

50ras de rádio e celevisao~ 
Xlll-cscolbtrdois""""dosmczOOrosdoTribunaldeContasdat;nilo; 
XIV- aprovar iniciativas do Poder Executivo refc=tes a otMdadti. 

nncleares; 
XV- autorizar tdere:Ddo e COII\'OCIJ' plebiscito; 
XVI- 8Ulorizar, cm terras ind!Pas. a·exploraçlo e o çroveitamcllto 

de~ hf~ e a pesquisa e lavra de rique23s mi.Derais; 
xvn- aprova.; p~. alicnaçlo ou coocesslo de taras públi· 

cas,com~~oradois~.c~~ . 1, •. 

Art. 60. A Constitoiçlo poderá ser cmtlldada mcdialllt"""""'"' 
l-de um terço, oo mlnimo, dos membros da Clmma dto~ ou 

do Stnodo FtdtW; 
n·-do-da Rq>ública; 
m-demaisdamdlldtdas...-~dasunicladcaili. 

~~·-·-..W....,elamaiodárebtivade-rl 
mcmbroo. 

t•i;~alopo(!cQ ·~ .. ~ ... -~~ dt~&!iésl .. de:&dO de~··· . . 
§ 2" A•~ acndio;:uâda evocada'"' cada c.so do~ 

NlcioDil. ·em doQ tmDD&, Ci-' ranrlo Se .lyf.'l\'~.8 SC ~-cm ambol,. ;.: 
~ quiutós dei wa·dol 'S""'""1b?mm .:, ... ~ . 

§ 3" Atmtildai Crcnritujçloacri prom<llgada pelasMcas da Clmma 
do& Dcpoladoo c do ScmdoFcdc21. ama respectivo IIÚIDt!O de cxdtm. 

§ 4' Nlo oert abjclo de cldibo:noçlo a-de tmtDda m!dcmo a 
abolir. 

l-a forma~ck: EDdt; 

n -o veto di reta, secreto, wrivcrsa1 e penódico; 

ln - a separaçao dos Pode~; 
fV- OS direilOS e garantias in.dhiduais. 

~A matéria ~~~-de proposta d<;: emenda rejeitada ou ~ida ~ 
~6dã riâõ Põdê ser~ dC ~ ~~sta _na mesma SêSSilõ legsslafiVi_ 

Art. 14. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manlerâo, de forma · 
integrada. sistema de controle interno com a finalidade de: 

1·- avaliar o cumprimento das metas pre~ristaS no plano plurianual., a 
exo:uçao dos programas de governo e dos orçamentos da Unia:o; · 

n- comprovar a leg:a.lidade e avaliar os resultados, quanto à di~~ . 
c:fici!ncia, da gt:$tfo orçamentária, fiaanceira e patrimonial nos órgãos e enti~ 
dades da administtaçao fOdtrn1. bem como da aplicação de =unos públicos 
por entidades de direito privado; 

m- c:xercer o controle das operações de crédito, avais e gruantias, bem 
como dos chreitos e haveres da União; 

rv- apoiar o controle externo no exercido de sua missa:o institucí~ 

§ IQ Os respons<\veis pelo coatroiC il:uemo, ao tomarem co~to 
de qualquer im:gularidade ou ilegalidade, dela dara:o ci-éncia ao Tn~ de . 
Contas da Ulti!o, sob pena de responsabilidade solidária. · ' 

§ 2' Qualquer cidadl!o, partida politico, associaç;1o ou siodicato é paito 
legitima para, na forma da lei. denunciar inegularidades ou ilegali~? 
l3DlC: o Tnõunal de Contas da Uniao. • 1 • 

Art. 77. A elciê;ãõ' dO 'Prcsideliie e do' Vi à:-Presidente da República realiz3r
se-a, simultaneamente, nm-enta dias antes do ténnino do mandato presidenci
al vigente. 

. § lg A eleição do ~idente da Repúbll~ ~;um a do Vice-Presi-
dentc com ele ~gistrado. 

§ 2g Será considecdo eleito Presidente o candidato que,. registrado por 
pamdo poli1ic:o, obtiver a maioria absoluta de votos, Dão o:Jmputadososem bran
cocos nulos.. 

§ 3• Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira vota· 
ção, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, 
concorrendo os dois candidatos 11la1S votados e considerando-se eleito aqoele 
que obtiver a .maioria dos votos vâ4dos. 

§ 411 Se, antes de~ o segundo twOO, ooonCr morte, ~-(n 
impedimeuto legal de c:aOOidato. convocar-se-á,'dentn: os rema'Y"9"enteS o de 
maior votaç!lo. 

§ S" Se, aa hlpóte>o dos par.igr.;{os aiuerio<es. reman= em_..;:, 
lugar, mais de um candidato com a mesma votaç;IQ, qualificar-se-á o nws 
idoso. . 

Art. 79. substiluirt o~. nó C:aso de impedimento, e SUC<ck:r.fue.á. no 
<de vaga. o Vice-Presidente. · 
• Porágrafo rínico. O Vice-Piesi~ da República, ~t?n de outras aíri-

1:Jaiç;Oes que lhe forem,roJJ!cridas por 1~ comp~. ~o Pttside:ntC. 
sempre q_ue 'por ele ~do pata ~- espc:cw.s. 

Art. 82. O mandato do Pt.sidtnle da Rcpoiblica é de quatro aoos. vedada a 
reeleiçao para o perlodo subseqG.tntc, e tetá .inJcio ettJ. la de janeiro do ano 
seguinte ao da sua eleiçâo. 

EMENDA CoNsntUCJON.U..NV 4, DE 1993 

Aa Moas da C!owa doo Dtpulados e do Senado Federal, ""'..,_ 
da § 3" da lrt. 60 da Constituiçllo Fodtml. pronmlgam a seguiDie tmcoda ao 
tc:Uo constitucional: 
Artl&o6Dico. O art. 16da~ Fodtotl!="avigcmcom aoegoinlt 
nodaçlo: 

.. Art. 16. A lei que alterar o proces:so elcitcnl entrará em Visor .. -de sua publicação, D!o,. aplicando à clti~ que ocorra 
aCi um ano da data de sua vigbcia. .. 

~.' llnsrua; 14de-.ode 1993. 
• . A M.s.u. DA~ D:IS ~: Deputado Jnodndo 0/lwira, ~ 
<idtn!e- Deputado Wilson Campos, 1' S=dário-Deputado CmWooAIYu, 
:2« Sc:c:retário- Deputado B. S6, 41 SeadátiQ. 

~ _ AME•,:ooSuNAooFI!II!LOI.:SeaadorHumbmoLuomo,P-.:
Scaador Chbgas Rodrigues, l' Vi<:o-Prtsidtnte- Stnodoc Levy Dias, 2" Vico:
Preciderd.e- Se:oador Júlio Campos, t• Sccldúio- Senador NoborJúnJot', 2' -... 

_ DO 15-9-93 

í!J:DAçlo ORICl!UL 

--~16: -~;:tf!~~~!=~':"'"'~~~-

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRET ARJA.<JERAL 
DA MESA,NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO 
úNICO, DO REGIMENTO INTERNO 

EMENDAN° 1 

Âcrescente-se: à Proposta de Einenda à Constituição ~:,o~9 de 
1997, o seguinte artigo, renumemndo-se o atual an. 2°: 

- .. ·A.rt. 2~ Noventa di~~ aPõs a Prornulgaçio :d~ta 
Emenda Constitucional. o eleitorado decidirá. atnvés ele 
referendo, pda aceitação ou nio do dispositivo da ree~eiçk 
estabelecido no panígrafo ~do art. 14. 

....§t_• Será assegurada gratuidade na livre divulgaçlo 
_do d~to no capllt, atravis dos meios de c:omunicaçlo de 
massa cession:ários de serviços públicos. 

§ z• O Tribunal Superior Eleitoral~ promulgada esta 
Emenda Constitucional~ expedirá as nonnas regulamenta
dons deste a rtígo. · 

JUSTIFICAÇÃO 

A história constitucional brast!eira tem mostrado, inequivoca
-mente, sua rejeição a lese da reeleição para os cargos do Executtvo, em to
dos os seus nivets. As Consntuições de 1891, !934, 1946, 1967 e 1988, 
e~ssam, claramente, os critérios de inelegibilidade parn os cargos do 
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Executivo. lj,.rualmente.' por ocasião da Revisão Constitucionat9e 199~, foi 
levantada a hipótese da reeleição. Novamente, esta foi derrotada, inclusive 
com os votos contranos de mmtos que hoje advogam a tese. - --

;r· · • • Por um rnc:mcinio imediato. mas ~ão s1mplista. conclui-se que, 
~.:- sobre o rema, há reservas. Os freqüentes questionamentos levantados sobre 

malversação de recursos públicos. do empenho circunstancial de governai.:.. 
tes. 'às vésperas de um pleito, para mostrar um arivismo muitas vezes irreal e 
atípico: o uso desregrado e obscuro da divulgação de âtóSõ'orniàis' do exer
cicio da govemança que pode ser confundida com a· projjaganda eleitoral, 
rudo isso jusliffca e sustenta __ a res~Jva_ do ~v~ e_ a_ C:onseqúente proibição 
constitucional do instituto da reeleição. r: .. -:-~ :Z -:·r~ ,;-~ --.. ~- ----

•• •. ,<r:;·r,:,;:~:?. 

Ora. novamente o COngresso 'se debruça: sobfe · o pbiê-mico 
tema. A Proposta de Emenda à Cobsttluição na 04, de 1?'J7, aprovada na 
Câmruõl dos Deputados e. a~:ora. Sob o'exame do Senado reconduz à discus
são da reeleição em todos os _sei!S níveis. do_ ~ide_nte da Repúbl_i~ _a~ 
Prefeito Municipal. inclusive seus substitutoS oU suceSsÕfeS, -preSCIMindO O.e
prazo de desincompatibilizaçào do cargo-ocupado e, também, por entendi-

• ~to,. a :eeleição por t~!Jla lmica e subseqUente vez. · 

A Constituição de 1988 consagra, t;m_ nossa dt::~cxn~ .o po
der lesife:ranre indireto. Entretanto. ela ressalvã. insttunlentoSàlfdOs aãmO
o plebiscito e o referendo, como expressões da soberania popular: O en
tendimento do legislador constituinte de resguardar ão PoVO Wn PÇ!def deri-
vado motivou-se por considerar q1.te podem e:(istir questões que são inex
plll"gâv~is do cnvo e da julgamento mais imediatos do_s. ~idadão~ .• c;>U seja, 
ex1stem ter1as que lhes dizem respeito diretamente. Logo, e justitificável, 
legal e constitucionalmente. que a sociedade po~sa decidir sobre esses le
mas r , .· !!.;, :'-:·.~·<· , _.--~-,-------=-~~.----.. --

Pelo e.'(posto. apresentamos aos nossos a1ustres pares. a nossa 
Emenda ã PEC no 04!97, no sentido de atJib~tir ao pov<;> brasileiro a oportu
nidade e a capacid~de de ratifiêa~ ou não' a voniad~ d~ SeúSieprCSC~~~e_s
no Congresso Nacmnal. E' s6npre c'oriVenfente i-eiem~r ~1~'gitinlidade. dO 
instituto do referendo. A Constituição de 1988 dtspõe: 
~f.- ·~w.•a.:.;lr.Jil!'•1•: ~- "'lt".'' •t:.!• /'f;t~l'.'O,.; "!: .n;.,-
~ •:-·J,t> ..~···~~ _' '"' ~A.Vt:"I4,. A 'soberailiíi'~op~i.àr';en ·:rx~~ida ·pelo sU

';f'••"'T')'l'· c" '''ffãCiõ'u'niV'êrS31 e'jle"tO'VÔto 'diftto r·Semt'o,·com' Valor igual 
para tOdos. e, ·nos 'tt!nnOS di lei, 'medi:irítê:··· ·· 
I - pltbiscito; 

· ....... -h ?"'11-referrndo; ,;.,;.:J'If...-t.: -:•···· •·"· 

,,- •t'J'•,r•or 111- a iniCi:ativ:. pci(nilar.'" r ~- <>liF.•lÚh c. ti 
;('.·1• '_ -. •' ....,~,.. -,:, ,,_,- f ,"!(o; • :-:· o;. -.f'.J; o 

Como pnmciro si~atélrio desta proposição, esclareço que mi~ 
Jl:ha.,posição previa era que este ,õ:lssun!<;>. por sua ~mplitude e. penetração, 
pcvc:na ler.sido submeudo, inicialmente, ao ju!go popplar. attave~· de _ple
biscito. Contudo, por mouvos de mthtreza processual leW~Iativa, eritenaeu:
se que tal procedimento, por suas inerentes dificuldades operacionais e sua 

:· concomítilnte apreciação legislativa. ~eraria uma espêcie de aulo-obstruçio 
ao tema 'nc.s trnbalhos do Congresso Nacional. De tal forma, de maneira 
satisfatória. porem não plena. optei por, ao menos, manter a prerrogativa da 
apreciação popular pelo referendo, instmmento finalizador, cuja apreciação 
flui nas Casas Legislativas e, que de fonna aiJ:."Uma cria impedimentos em 
seu curso no poder le~:-riferante. 

Não obsl::mte ser inusual. atê o momento, trata-se de mecanis
mo essencial á nossa democracin plena. O cidadão e o Congresso Nacional. 
decidindo sobre o que lhes nfeta mais diretamente. Ademais. com o refe-
rendo. dirime-se. vez por todas. as dúo,.1dns quanto ao respaldo à tese da ree
leição no sei o da sociedade 

Sala das Comissões. 05 de março de 1997 

ar para aceitação do disposnivo de RedeiçioN 

~------ -{ 1.1-'. 

EMENDAN'2 
... .--!!.. _____ :!r;!tr.QQ_uzir a expressão " ... aos mesmos e ... " ao § 6D da cODStftuiÇão 
Federal, modificando a redação do art. 1··d.a ProPosta dC-EmeOOa'Tconstítlilç«õ' 
em epigrafe: · 

"Art. J 4 (omrssis) 

" • - • ' • ",•, · ') .!.. lo:~ • :• ~;..Y<: :. ;, "\,":· ·;I-;." ........ .l · • , 

, § 6" ,Para concorreq;m aos me.s"!os e .a outros cargos, o 
Pres;dente da República, os G~ernçdores _de)~_Sfado e· do Distrito " 
Federal e os Prefeitos devem renunc1ar aru respectivos mandatos 
até seis meses an{e.s d_o.a/~ifq. :: ' · 

mirii<I<::A.çÁo 
- -~~--- O pnnctpiO de que o 'dettOtôr de mandato , eleti.vo do Poder 

Ex.e'Cütivo deve renunciar ao Cargo para concorrer a outros cargos jã faz parte de 
~ossahistóri.a constitucio~.~J?-~1~~~~·. ·, · •. , . · .,.. . · , '. -~. . ..... c· 

, . • • . ~"deuro:cra:-cla caracteru.a·se, -pnmordialmcnte, pelo .estabilidade das ---. 
;_~~: s> p_rinci~o da impes~alidade, de gt;ande ÜDp~~t~m;~· p~ ~ Dire_ito, :: 
e:age que as modi.ficaçõ:es le~ ooomun sem que os. seus .be.neficiários 5eJ3.0l 
perfeitamente identificáveis como são os.,'atuais 'Governadores e Prefeitos 

.~~cip~s,c;g,~i~~-~Jl!llilica .. :.:..•:..-.· !._". ·~~.=:· :.:... 
··. . ~ ,· ~··· .... · .\-~~-:..·~.-.~~:,~ ·~\;·.: . ... · 

::.;_ .. :-.,f'<.aprovaçã<J da.PEC n: 01/95 .<OI!Siituina .unli. .burla. a."(I!Jiro 
~!pio elementar de Direi~o. ~e pãq pet;mitc, scj~ .a!~das ~.regras 46 jogo 
4u:rnnte o sei!-.. ~ento, .. o que poderia ~ D.(l,Sociõda4e úina. ~n:naoente e 
total' ~egurançâ. em relação ao embasamenta juridicot. ~._por· sua pcópria 
natureza, deveria · garantir a estabilidade ·das relações politicas e : sociais, 
resultando na tranqtiilidade de todÔS os cidadãos quaoto ao estadO <k difeito que 
~ sernd:õíDõ amp!i'Po trganm~ã"do Est:aâ9P~~indivíd~os ·c Para o todo. 
-~_;_:,_!,~~-"':·r~ .:~-.~ .... -.J. - - . -~ ~..J~ .. S:~ ,,;.!.'!"_•••>Ã, -;: 
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~ , ,'"- Con~laJ;namos,. então; aos nobres , colegas para . ª~ esta 
mOO.ificação à ri:feiida Proposta de Emenda i Constituição de modo que não nos 
afastemosdasretas,trilhas~~::.~ito. .l\ ... :\ · ~- -:·.~'·: ·- -- ·· 

·······-·.;;;,· ... -: 
', 

-~~~.,;,_:~_/_ 
<, 

EMENDAN°3 

Acrcscent~·s.e o seguinte artigo Proposta de Emenda à ', 

Coo.sntuição em epígrafe: 

.. An. 3" O disposto no art. J" desta Emendando se aplica aos/~·. 
atuo1s detentores dos cargos tk Presrd.ente da República, 
Gove/"TU'ldQrt:$ M Esta<h e Prefeitos Munrcipais e a quem os hollW!r. 
subslllufdo no curso dQ mandato. " 

JUSTIFICAÇÃO ! , 
A introduçAo de tlo gnmde modificação c<mstitucional requer a' , 

observância da regra do jogo anteriormente estabelecido . 
. 'l . .. ". .. - . ~ 

Portanto, quando os eleitores escolheram os atua.is mandatários do 
Poder Executivo, fizeram.-no com o conhecimento de que os eleitos não podc:riam. 
subo,tetcr 0$ seus nomes a uma recandidatura. ~~ 

r: 
Diante de tais fatos, ioma..., indispecsávcl que a decislo do ~ 

CoogRisso NaciooaJ de modificar a CóastiiUiçAo Federal para admitir a rocltiçio 
seja dMdida oom os venladeiros atores do pro<:esso poUtic:o, que do o; eleito«s, 
de modo a assegurar que, no futuro, não venha o Poder Legislativo lic:t ac:usado , 
de ser o úoico respoosôvcl por evcotUais JX'Oblcmas poUtico-instiluciooais. 

Esperamos que esta =cnda venha a ser acatada, pois estt lllllltria : 
relativa i reeleiçAo representA uma gnmde modificação de DOSSIS regru lepis · 
polltico-deitoc e de cooseqO&lcias impre\islveis a médio e loo&<> pcvns,; 
justifieaodo-.s, assim, a oossa preocupação cm sugerir a realizaçlo de-unia 
cocsultll popular, mediante o rrl=ndo, coofO<me pmi a CóastiiUiçAo Federal 
em CCQ art. 14, inciso n. . ' . . ' . . . ' '. 

-~ 
"·~·~··''~~"· EMENDA N• 4 

Dê-se ao'art. 2~ da Proposta de Emenda à Constituição em epigrafe a 

seguinte redação· 
"Art. r Essa· ~m'Z"nda constitue tonal somente entrará 

em vigor se for confirmada em referendo a ~r co_nvocado ~lo~ 
Presidente de Congresso Nacional dentro de trmta dtas após~ sua· 
aprovaçtJo, cabendo ao Trrbwtal S~riol'" Elertoral expedrr as: 
normas regulamenradoras deste artrgo. 

ruST!FICA(:ÁO 

. A alteração do texto co~stitudonaJ par:a admitir a reeleição dos: 
· cargos eletivos do Ex.ecutJ.vo significa uma das mats pro~~ ~udan~. na 

coocepçào do processo politico-deitoral das Cartas consatuctonats brasalel!3$ 
desde 0 advento da República pn:sidencialísta, há mais de wn século: · 

Tambem 05 paises \atmo·amcncanos de colonização iberi~~· 
portanto, de origem hJstOnco-<:uhur~l c~mum a n~sa, têm resi~ido. a ~r_nuttr 
constlludonalmente a recle1ção, cm rnz:Hl da frag1hdade de nossas msutua~ões 
>Ohtlc.a~ mcapa.-.cs t.le rc:!~ll :h mvc-.ti(LI~ d~1" QUdilhos e a seus projelos 
~pu!Ist~s·patcmah!itas e <~O <~utoutou l~lllll uu.ltl~ll. ~u~ ap:uccc como solução 
!>alvad,Jra nos mome-ntos dt: !~'aw.:::. d1v1:-o~~ p<~htu:..ls mll.:rnas 

Tanto o nosso legislador originário como 'o .. dc!rivado 'seinpie ~ 
cuidaram de preservar nos nossos textos legais os pleitos eleito~ da ínfluência · 
do poder da autoridade, evitando, desse modo, que houvesse 'i de~gualdade d~ 
competiçãoencreoscandidatos. ··· .. ·t • .. • ·• · ~,._,,,._~:.; _.;-~., . .--:·. 

Consideramos como um retrocesso no nosso processo poütico
elettoral permitir que o Presidente da Repúbli~ os Governadores de Estado e os 
PrefeitoS · Municipais possam .C~f!correr ao mesmo cargo SCill se 

~; <!ÕSin<;O.,pió!J'Jjilii&eJD., .. -

", : .• ••, •'11" ' ;" :J.: ·.~. '; • '• 1,.;:•1:::>V "'~" - ,J;. 1 '"I ,..,,.; 11 --,.- .~. • " ', : • 

. , .. ,As oondenáyej.s p~cas que são demmci~das ~la imprensa durante::: 
- as·tampailhaSe!iiíõiãiS-recentCS; ·em- que- pese-ã rlgida legislação a respeito, 
~-~ e~~-~- razãq. Çe não. haver ~mo,.. CQDtrolar as atitudes de 
go~~--q?t ~~ ~ ~eit~~f!tÇ, cp~didas e_ justificadas como atos 

~r!:·:.~K~.-~~;.:;~~~~: ~ ~~::·~~~-:~~.~;~~-.~~- ~,;~:-~~w~~~~\:.~'J .. ~:·.~:.~ 
, ~ ·u-:. . . P~~ c.onse~guinte,. ~ uso ~util da .~uina administrati._,.. no periodo 
c~lorallom.ar-se-á inevitAvei, monncnte nos pequenos municipi9s e nos Estados 
menos desenvolvidos onde a oposição é débil e a imprensa é quase sempre 
dependente do Poder Público devido sua fragilidade eêonômica. 

_m:o :,;J,_.:""P.{) l.!!':. r.i.o;.' 
Portanto. sugerimos esta modificação à PEC em epigrafe de modo a 

garantir uma competição eleift?-raf ~itária indo,' assim, ao encontro da evo[uçlo 
de nossa legislaçlo eleitoral que, a cada pleitO, vem refOrçando suas vedaçOes ao 
uso indevido da máCt~ a#.ülist:ratj~~C:~o.-a ~cia dos magnos~::; 
princlpios que devem nortear a administração pública: da legalidade, da::_: 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade, insculpidos no att. 37 da Carta--·.= 
de 1988. 

Acrescentem-se ao art. 1• da ProposU de Emenda i Consticuiç.io n • o4, 

de 1997, os inci:sos I e II ao § s• do art. 14. &."-c;im cerno referência ao art. 79, tom a . 

mb.ç.io seguinte 

"'Art. 14 

(,,) 

§,., 

1-0 Presidente da República. os Govenu.dores de Estado e do Distrito 

federal e os Prtfeitos devem licenciar-se do cargo que ocupam até sesserua dias antes 

da. data das eleições. sonknte retomando ao mesmo apõs proclamados os resuhados . 

finais pela Justiça Eleitoral 

~~~-A substituição do Chefe do Poder Executivo que se licenciar du-sc- ~ 
' 

;i da seguinte forma 

a) o PreSideiite· da República. seri. subaitu.ído pelo Presidente do : 

Supremo Tnõunal Federal. 

b) os Governadores de Estado c do Distrito FederaJ <6C:fio substituídos : 

pdo Presidente do respectivo Tribunal d~ Justi~ 

c) os Prefeitos sec!o substituídos pelo Juiz mais antigo d& Comarca, ou, 

~ nio houver, por juiz designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça :~ 

(,.) 

Art. 79 Substituirã o Prestdente. em caso de im~imento, e suceder· 

lk·i. no de vaga, o Vtce-Presidellte, ressalvado o disposto no § s• do .an 14 ~ 

JUSTIFICAÇÃO 

Mmta reflcdo sobre o tema da re-el7iç.ão me levou a C011ci1•tr pdo 

cara1<:r demo;.;.rli;IJCO e pela pcnnli!n<:ia pohtu:a e Cttc.a dt.· se apro\•ar allcração na 

Constituiç.!o brzsilcira que tome possivd ao Pri:sidente da Repüb!ica, assim «>mo aos 

Governadores e Prefeitos, candidatar-se uma única'~ i sua prõpria sucessã.o 

T.al como aprovada na Cãmara dos Deputados, entretanto, a proposta . 

dí~na. o instituto da desintompatibilizaçâo. o que me parece de todo incon~niente. 

dad~ a nossa histOria c a nosSi!l presente <:ul!Ura rolítica 

A e01Cllda que ora apresento parte da premissa de que se acatara a 

proposta de Cf1lenda a COI1Slltuiçâo oriunda da ('àmara dos Deputados. :1 qual assegura 

' aos ~pantes dos argos de chefe do Poder Executivo a possibilidade de se 
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eandil:latarcm a um novo mand.ato, mas propõem ao mesmo tempo uma solução que 

busca tmpedtr o uso da m.àquma admlnismnlva nas campanhas elei10rais 

Cons.idera inócua a desmcompaubih.zaçio, tal c.omo exiStente no 

ordenamento jund1co em vigor, substitumdo-s.e o Presidente, os governadores e cs 

prefcitos por seus respectivos \'ices Ora, no atua1 sistema brasileiro, sendo o více 

eleito p.mto com o titular, penencendo ao mesmo partido ou coliga~o. enfim. ao 

mesmo esquema politico, nio se garan1e. com a desinc.ompatibiliz.ação, que & rniquin:t 

0 administrativa do Estado seja preservada., sem utili.nçio espUria no decorrer do 

processo eleitora! 

Esta garantia. acrerlilo, pode ser alc..ant?da com a substitui4;.ão do Chefe 

do Poder Exocuti ... o pela maJor autoridade do Poder Judicürio, em cada nivel de 

Govcmo Em prindpio, os magistmos têm, a!e por dever constitucional. a postura de 

isençio que falta aos dirigentes políticos. Nesta crença bstreio proposição, que ora 

submetem(ls à .apreciação de nossos pares 

Tratando-se de dlefes do ~er exea.rtivo. nas três esferas da 

Federação, a desincompatibihzaç.ão deve ser definida na Constittução, para não 

srtuã-ios no mesmo plano dos tr.ulares de funções, cargos ou empn;gos de índole 

meramente admtnistratJVa. 

Sala da Corrussão de Constituição, Justrça e Cldadama, em 1997 

~~·~ 
Senador JOSAPHAI MARINHO 

EMENDAN"7 

lnclu.a-se onde convier: 

Art. .. A 'reeiêiÇão dos GO~~do~S "'c vi~:.tovemádon:s, as'Sim como a 
'dos Prefeitôs ~ Vice-Prd'eito's seiá submeiida às respectivas Assembléias 
Legislativas e ~ M~Clpais · -' '· ' ·· · · ' 

§ 1•. As respectivos COil5tituições Estuluais e Leis Orginic:as- sedo 
emendadãs obseJValldo-se AS disposições pertinentes vigentes nesta data. 

JUSTIFICAÇÃO 

•

• Sal.··.·· .. ~~.··. ->~~·~.· · ·- ··.····. . _O pnnctpto federati~Q de autonomia pcllítica dos Estados e a 
li1~rda~e de o~çâ?_-~ê~I!Jco~~ti~ -~J?fJ!iti:!__~_os ~~cipios. no que 

- - - ;-~ diz respeito aos assunt_os de s~u pe~~liar interesse~ ~~~ndam_ que o princípio 
~Ç P~- - - dãfeeiC:iÇãO~-porU:ma---wticavez:;-para-wu· mandato subseqUente ao atual. objeto 

-~ -·---:;. desta PEC, se aprovado, seja incorporado ao direito constitucional legislado dos 
~- Estados• e às Leis Orgãnicas dos Municípios, se uns e outros entenderem 
<=--------=~·"'_.,:_""==~·=-=conveniOue a sua aplic.abilidad~. desde logo. Trata--Se de observar a autonomia 

EMENDAN"6 

No art. 1•., com ret~. ao art 14 da Constituição, acresça-se § 6"., 

com a segumte redaçâo, modfficaliva da atual: 

§ 6". p8('8 concorrerem ao mesmo ou a outro$ cargos, o 

Presidente da República, os Govemadores'de Estado e 

do Distrito ,Fedentl e, os Prefeitos. d!J'e'ef11 renunciar aos 

~s ~~a~ seis.mese$a~~~o ~-
, JuStiflca~o 

A ~stituiçâo não estabeleceU, expres:s.ameote, a desincompatibil~o. 

par.~ que o Presidente da RepUblica, os Governadores de Estado e do DistritO 
Fedem! e os Prefeitos pudessem concorrer ao mesmo ~. porque os ~ 
meft!Qiveis, na forma do; so. do art. 14. Se agora~ quer alterar o s•., para pem1ítir a 

reeJeiçio, é natural que se mod'rfique, também, o § ~:. para instituir a 
desincompabbii:z.ação. 

Se o lltu!ar dos postos exec:utl'llos enumerados, indusive o presidente. 

estâ: obripado a renunaar para habilitar-se a ele1ção de "outra ~·. por maior razão 

há <le ser compelidO ao afastamento def1nitwo para a rec:ong~ta do ~ l!:!ru!!· O 

fundamento moral e polrbco do resguardo da liberdade do voto e~ 1qual<:lade entre 

~ c:and1datos, que o força a de1xar o cargo pretendendo "outro". c:resce se seu 

proposito e ser reconduzido ao mesmo posto, de onde pode exercer influência visivel 

e preponderante no pr~sso eleitoral, e em ~ Qg manifesta suoerioridade 

quanto §!2.!! demats concorrentes 

Lembre-se que a Conslltutç.ão estabelece, no art s• .. qu~ -~odQs,_s_~o 

tguaus perante a ler. sem d1slrnção de qualquer nat~reza• No caso de que se trata. 

sera ureo.r$avel a sttuaç.âo oe preemu'lérlCia do pr~srdente-cand1Qato, se ~rm_anecer 

.: no r.:.argo. drante dos outros candtdatos, na desrguatdade da ptan1oe 

Contrano a reete1çáo. a med1da da desrnc:ompatib!ltzaç.áo proposta é o 

min1mo que se pode estabelecer para assegurar a legitimidade do processo ele1torat 

e a tguatdade no desdobramento de seus atoS.' 

Não 1m porta o que dtspóe o§ 9° do mesmo an 14 At se curda de ·outros 

c.as<Js de meteg1b1hdade", e, em consequéno.a à<! preservação da ·normalidade e 

legrVmtdada das eletções ..::.ontra a rnlk.lf~ncta -~o poder econormco ou o ~t;.uso_ _d_9 

eJierc:t<:~O oa lunç.;Jo t.<l190 ou t!mpr•"tc n<:~ admuustraç.ão 

dos entes federativos. nos que: respeita i conveniência da adoç.ão, agora. ou mais 
tarde,...4a i'!'"eleição para os ocupantes dos targos no Executivo, em face do que 
prevêem os Uts. 25 e 29 da Consriruição, este último com a n:daçio que lhe deu a 
Emenda Constitucionall/92. 

Nio prctendtmos. com esta proposta. eludir a vigência dos 
princípios da Constiruiç:ão Federal que se aplicam, obriga1oriamente aos Estados 
e Municípios. no que diz respeito à sua organização insrituc:ionaJ c politica. 
Desejamos. tão somenle. que a decisão do Congresso Nacional sobre a reeleição 
seja apreciada JJI='Ios órgios legitimes da representaçio politica. dos Estados e · 

; Munic:ipios, providênc:Íll que. em meu entender. se ajusta, se co.adun.a e rt:sptlb l :.. 
org:anização federativa que adotamos. Ê conveniente Icmbru que. no tegimi:?"dll ~ 
Constituição libenl de 1946, a dunção do< IIWl<h!os dos Gov<:ma<lo=, por,· 
exemplo, sempre foi matéria da competência estadual. ru:lo por que. enqUanto · 
alguns Estados adotanun o mmdato de quatro anos. outros preferinm fazê-lo, . 
limitando-o apenas • quatro. 

Na lúpótese da lpl1>VOÇfo de minha proposto, as A<s=bl~ 
Legislativas e as Câmaras Municipais apenas se obrigaria a &dotar o princfpio da 
reeleiç.io, repetindo--se. no imbito ·de' SWlS respediw.s eompet&.das. 0$ ritos e 
prazos hoje vigentes para que as respec:tfws Comtituições ~ Leis Orginiças 
sejam emendadas. Deixa--se em aberto, .apenas, a. possibilidade de fazê-lo cm 
tempo oportuno para que a matéria sejit também discutida c aviliaiia. em todos os 
Estados c Municípios. em face da enorme divctsidade bruileiia c do int.exessc 
que o assunto desperta na opiniio pública n.acional. · • 

Sala das sessões, .,;,. 

-EMENDA N•g 

---Dê-se ao art. t• a seguinte re(bçia: 

§ S". - O Presidente da República, os Governadores· de EstadoS e do 
Distrito Federal, os Prcfeítos e quem os houver sucedido ou substitu.ido no 
curso dos mandatos., poderão ser .-eeleitQS pua um úcico período 

- subseqüente, vedada nova eleição para os 'mesmos cargos, em qualquer 

época. JUSTIFICA~ÃO i . 
\.,' 

-A-redaç..ão do ~ 5". do are. 17, na fo~.lprevista na PEC ora em 
diSCUssão no Senado, penrute uma Uruc:a red~:1ção paa os atua!S e futuros. 
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ocupantes dos cargos dos Executivos Federal, Estadual, do Distrito Federal e 
MunicipàL Obviamente não proíbe que depois de oito anos consecutivos de 
mandato, os titulares, eventualmente reeleitos, possam: 

a) concorrer a outros mandatos eletivos, desde que .~~ 
desincompatibilizem nos termos constitucionais; 

b) voltar a disputai os mesmos cargos que ocupara_m nos 
respectivos Poderes Executivos, decorrido o interstício de quatro anos, pois jâ 
não se trataria de uma reeleição para o período subseqüente, mas de uma nova 
eleição, para a qual não há impedimento constitucional. 

O objetivo da presente emenda é exatamente evitar essa hipótese 
que poderia implicar núinà qua.Se perJ:ÍetuaÇaó do poder, com intervalos regÚiares 
de quatro anos. A nova redação proposta :idota a fórmula_ mexicana que impede 
que o Presidente da República, depois do exercício de um longo mandato, volte a 
ocupá-lo em qualquer época. · 

Parece-nos um preceito de inquestionável justiça, sobretudo 
considerando-se a realidade politica brasileira, no que se refere aos municípios 
em que o poder eleitoral de manipulação política é conhecido, implicando ein 
inequívocos riscos para o preceito democrático da rotatividade do poder. 

Sala das sessões, em f:;. b ~ ? - C(·.j-
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O" SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Informo à Casa que o parecer vai à publicação. De
pois, será cumprido o interstício regimental e a matéria 
entrará imediatamente em Ordem do Dia, passando as 
sessões a serem deliberativas enquanto estiver em 
discussão a Proposta de Emenda à Constituição sobre 
reeleição, quando poderá receber emendas. 

O SR PRESIDENTE (AntonÇ Carlos Magalhães) -
Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional concluindo favo
ravelmente à aprovação do Requerimento n• 248, de 
1997, do Senador Abdias Nascimento, solicitando, nos 
temnos regimentais, vow-de oongratulaçOes ao Governo 
de Unidade e Reconciliação Nacional de Angola. 

A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã, nos tenmos do art. 
222, § 2•, do Regimento Interno. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 264, DE 1997 

co Rezende faleceu ontem, aqui em Brasllia, V. Ex" 
inclusive, como representante do Senado Federal, 
esteve visitando os familiares e o corpo do ex-Sena
dor. Considero de extrema importância prestarmos 
uma homenagem ao homem público, que foi duas 
vezes Deputado Estadual pelo Estado do Espirita 
Santo, duas vezes Senador da República e Gover
nador do Estado do Espirita Santo. 

O que me levou, como representante de Brasl
lia, a fazer esse reo..~uerimento - que foi avalizado e 
endossado por outros lideres partidários e por outros 
Srs. Senadores - foi o fato de Eurico Rezende resi
dir em Brasflia há mais de 30 anos e ter sido o fim
dador da Universidade do Distrito Federal, tendo 
prestado relevantes serviços à sociedade e à comu
nidade de Brasflia. 

Por tudo isso, entendo que é de inteira justiça a 
homenagem que possamos fazer à famllia enlutada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
, O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares, para 
encaminhar a votação. • · ' .:>L~ 

Senhor Presidente, O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encami-
Requeremos, nos tennos do art. 218 do Regi- nhar a votação. Sem revisão do orador.)- ·sr. Presi-

mento Interno, e de acordo com as tradições da dente, Sr"s e Srs. SenarJryres, tivemos ontem a noticia 
Casa, as seguintes homengens pelo falecimento do do falecimento do ex-Governador, ex-Senador Eurico 
ex-Senador Eurico Vieira de Rezende; Rezende, que durante muito tempo foi figura ativa e 

a) inserção em alta de um voto de profundo pesar; participante da vida politica do nosso Estado. 
b) apresentação de condolências à família e ao Hoje de manhã. Sr. Presidente, compareci a 

Estado de Espirita Santo e a Universidade do Distrí- AEUDF, em companhia da minha mulher, para levar 
to Federal. aos fami"ares de Eurico Rezende as minhas condo

lências e a minha solidariedade. 
'-JY'-, A politica, às vezes, tem caminhos que são ln-

~~:.'l~ \ .// , /. // - -- - vias; diflceis. Quando comecei nos meus primeiros 
I«JtX ~.: ;· ;(.f/1/2{ú'::_ Y..;:,,f·:.. /'-:c~""'''"'""' passos, eu e Eurico Rezende Unhamos amizade 

h(:(~/ · -· · "1""": "" .(-"'' '' ,d{-1"'""'"""'~""'" quase fraterna. Tive a honra de cumprir o meu pri-
C~ l j_ '•>• d» •••· • ;; meiro mandato de Deputado Federal, em 1970, ao 
-A,.tc-11--1 ~~ ·- -lado de Eurico, senipre un. grande companheiro, um 
lj;"""-'~VO ~_I ~;;-.;'"•' /}:u.-•r"<-,• ><'• <tz<""-' . _ grancfe arriigo;-assiin_quis-_o_:_destino_:__confieci a intí-_ -

- - - n - ---~- -------,ruaaãe e o mecanismo· desta-ca·sa-pelas mãos e 

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

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao 
nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como autor do 
requerimento, gostaria de comunicar que o Dr. Euri-

pela lição de Eurico Rezende, a quem tive como su
cessor quando fui Governador do Estado do Espirita 
Santo, no perlodo de 1975 a 1979. -...: , 

A politica, às vezes, é incompreenslvel, e, para~ 
doxalmente, uma amizade que, ao longo do tempo, foi 
cada vez mais cultivada, com provas de consideração, 
de amizade, de solidariedade, de repente, percebo que 
a politica me oferecia um caminho que não era aquele 
que eu almejava, eu e Eurico Rezende seguimos, a 
partir de então, no momento em que ele assumiu a go
vemadoria, caminhos diferentes. 

Uma das maiores emoções, Sr. Presidente, 
eminentes colegas, que vivi na minha vida pública 
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foi na Convenção do meu Partido, quatro anos após 
ter deixado o poder no Espírito Santo. Fui disputar 
uma Convenção, eu não era o candidato de_ Eurico 
Rezende, o candidato era outro, o saudoso médico 
Carlito Von Schilgen, e perdi por quatro votos, dei
xando de disputar a governadoria do meu Estado, 
após um período em que estava na planície lutandc 
na advocacia. 

Da mesma maneira que o destino construiL 
esse caminho, que não era o caminho que eu que· 
ria, foi talvez aquele momento histórico da minha 
vida, tão marcante, que determinou a ascensão de 
Senador Gerson Camata à governadoria do Estado 
Os meus eleitores. os meus am1gos, os meus com 
panheiros saíram do Palácio Domingos-·Martii-15 j~ 
gritando o nome de Gerson Camata. A partir dali, eL. 
e Gerson, que nunca fomos amigos e companheiros 
antes desse episódio, quase que em uma ligação in
teiramente abstrata, porque não tinha fato concreto, 
tivemos um ponto de contato, e confesso, sincera
mente, me abstive totalmente do processo eleitoral, 
e Gerson Camata foi consagrado Governador do Es
pírito Santo, com uma das maiores votações. 

O tempo passou. Fiquei longe de Eurico; Euri
co ficou longe de mim. Minha mulher, Irene, e a mu
lher de Eurico, Maria, mantiveram a mesma amiza
de, o que ta!vez sirva de exemplo para todos nós po
liticas. A política nos coloca em campos opostos, 
mas não é dado a nós, políticos, o direito de exigir 
dos familiares que não continuem os mesmos laços 
intensc.s de amizade. 

Isso, por certo, me absolve no dia de hoje. TIVe a 
grandeza de respeitar Eurico Rezende na sua integrida
de, na sua vontade de servir o Espírito Santo. Estou intei
ramente à vontade neste momento. Se não fomos mais 
os companheiros de antigamente, se não fomos os com
panheiros de outrora, tenho certeza de que o pensamen
to do Senador José lgnácio, do Senador Gerson Camata 
é o mesmo que quero extemar para toda a Casa: Eurico 
agiu, no exercício da função de Governador, com a maior 
probidade passivei e foi um homem público que amou o 
desempenho da sua função, com todo o carinho, com 
toda a devoção e cem a vontade de acertar. 

Eurico foi um Governador que marcou um tem
po, coincidentemente após os meus quatro anos de 
Governo e coincidentemente também logo após su
cedido pelo Senador Gerson Camata. 

A história, às vezes, através das pessoas, con
ta um encadeamento de fatos, que, neste momento, 
avulta no reg1stro da morte de Eurico Rezende. E 
nestas tnbunas do Senaao, Sr. Presidente, iniciante 
ain9<:~. do mandato parlamentar, eu vibrava como ca-

pixaba, como representante do Estado do Espirita 
-Santo;-quariao-Elinco Retende-·alteou muitas vezes 
a l:Jrandeza dos debates parlamentares. Eurico hon

- rou~o~Sen-aCfo-ââ ~~epuofii::ã-tamoém e foi, inegavel
me-nte~ um â65 grandes Sêrli3dores que o Estado o 

-Espírito Santo teve. 
- - Sf. Presidente, neste ínstaníe em que falo eorrt 

- o coração, com toda emoção, uma incompreensão 
do destino e da viâa pOlítica me faz prestar estêae:-
poimento, dizendo, do fundo dalma, que desejo aos 
familiares de Eurico Rezende, à o• Maria, a seus fi
lhos, a sel.ls irrr1ãcis,-·este gesto de solidariedade e 
compreensão. Tenho grandeza e autoridade para· 
prod~üríar qui( iio'oesempénho das missões polfti-

-êas queTfiêloram éonfiãããs, atravésllovoto, Euriéo 
--Rezendefo1 um norrtêm que engrandeceu, em todos 

os momentos da sua vida, a história politica do Esta
do do Espírito Santo:- ., r 

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

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Sr. Presi-' 
dente, peçpa palªvre~_para encamin_har... ·, 9 ,·· .'r·~::: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ~ 
Concedo a palavra ao Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Pari~ encaminhar. Seni revisão do orador.) -Sr. Pre-· 
sidente, eu também gostaria de me manifestar nesta 
oportunidade. Chocou-me -muito-a morte, apesar de 

já s~r espe_raga a _g~alquer momento,ontem às 18 
___bQra_s, do Dr, Eurico Vieira deRezenàe,-figl.ira extre=

mamente réspe-iiada~ cujos-exemplos vão fieaf-pafc! 
todos nós, no Espirita Santo e no Brasil. •· '.,...' 

Eurico Rezende foi, ao longo de sua vida, protes~ 
sor, advogado, duas vezes Deputado Estadual, duaS 
vezes Senador da República, Governador do Espiiifcf 

. Santo-e fi.ln<:ladcirClaASSOdaçào de Ensino Uriilic8dõ 
do Distrito Federa(talvei o seu maior ponto de orgo

- lho. isso p<Jrque um homem que deixa, na sua- Pàssa~ 
-gempe~Ei vida~-uma obra como ê5Sa-qúe está ar, à viS~ 
ta de todos, sem dúvida nenhuma, é- motivo de grande 
orgulho. Ele sempre falava disso. · .,;;; :' '1'··1'><: 

·- Conheci Eurico Rezende quando era f'foeura:: 
___ dor.,Geral da Prefeitura de Vitória e eu começava a 

dar os meus primeiros passos-como advogado. En~. 
trei na politica não no seu Partido - ele pertenceu á 
Unidade Democrática Nacional -, mas no Partido 
Trabalhista Brasileiro; depois fui para o MDB e,. 
após, PMDB e ai os nossos caminhos se bifurcaram. 
Fui cassado e sempre tive dele - disse isso hoje ao 
jornal A Gaieta, do meu Estado - as maiores pro
vas de afeto, de consideração, de ternura quase. 
Quantás\reies ·eu,-fara-da vida politica, no ostracis-
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mo, vim ao Senado Federal e era tratado por ele 
com o maior carinho, com o maior respeito. 

Há pouco o vi no féretro, de mãos cruzadas, 
como nunca poderia ver Eurico, pois era um homem 
de ação, de luta, combativo, afirmativo. Tenho a 
consciência de que ele deixou certamente exemplos 
de determinação, de lealdade às causas pelas quais 
lutava, de ardor nas lut.as em que se envolvia. 

Sr. Presidente, na verdade, lamentamos pro
fundamente. Minha famflía e eu certamente vamos 
levar algum tempo para assimilar esse golpe. E, 
nesta oportunidade, quero manifestar à famflía do 
Dr. Eurico Rezende, à o• Maria, uma senhora dis
cretissima e companheira de todas as suas lutas. 
aos seus filhos, aos seus irmãos, as suas noras e 
genros, enfim, a toda sua famflia, a minha conster
nação pessoal, a minha solidariedade, pedindo a 
Deus que os conforte nesta hora, consciente de que 
eles certamente terão, para conforto maior, a certe
za de que o ex-Governador, ex-Senador por duas 
vezes, ex-Deputado Estadual por duas vezes, advo
gado de tantas lutas, o professor de tantos anos e 
que educou tantas gerações, criador da AEUDF, dei
xou exemplos abundantes para que todos sigamos. 

O SR. GERSON CAMATA -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os Senadores El
cio Alvares e José lgnácio já expressaram os senti
mentos não só dos politicas do Espírito Santo, mas 
do povo do Espirita Santo, diante da perda que foi a 
morte do Dr. Eurico Rezende. 

Na verdade, uma parte da história politica do Es
pírito Santo se vai com ele. A história de um lutador 
entusiasta, de um defensor quase irremovlvef de suas 
idéias e pensamentos, mas que granjeou o respeito e 
admiração tanto dos seus amigos quanto daqueles 
que porfiaram com ele durante a sua carreira politica. 

Fui o sucessor dele no Governo do Estado e o 
testemunho que podemos dar é da lisura com que 
ele conduziu o Governo do Estado do Espirita San
to, como, aliás, aconteceu em todas as funções pú
blicas que ele exerceu em nlvel estadual ou nacio
nal. Pontificou aqui neste Congresso, foi um grande 
Uder do Governo na época do Presidente Ernesto 
Geisel, quando travou com Paulo Brossard históri.: 
cos debates aqui dentro, cada um defendendo as 
suas posiçOes e defendendo as suas idéias. 

Dr. Eurico deixa na memória do povo capixaba 
a imagem de um homem respeitado por aqueles que 
fizeram oposição a ele e amado por aqueles que lu
taram e marcharam com ele durante esse meio sé
culo em que pontificou na vida politica do Espfrito 
Santo. 

A sua família os sentimentos que não são só 
da bancada capixaba aqui, mas, com certeza. de 
toda uma geração de polfticos do Espirita Santo e 
do povo do Espírito Santo que conviveram com essa 
grande figura nacional, liderando a polftica do nosso 
Estado. 

--o SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, da legislatura iniciada em 1963, 
a que pertenceu Eurico Rezende, sou o único que 
hoje se encontra nesta Casa. Eu bem o conheci 
•aqui. Era orador vibrante, trazia para a tribuna p~u1a
mentar os fmpetos do.advogado criminal. 

Divergimos muito, divergimos reiteradamente. 
Era ele um defensor, por assim dizer, incondicional 
dos atas do Governo militar e eu, em posição contrá
ria, a contestá-lo e a mostrar o quanto parecia equi
voco nas suas posições. Guardamos sempre, po
rém, a cordialidade indispensável ao bom convlvio 
parlamentar. 

No momento em que ocorre o seu falecimento 
é evidente que a morte não nos identifica, mas faz 
cessar aquelas divergências. Por isso mesmo, quero 
manifestar à sua famflia e aos ilustres repre
sentantes do Estado do Espirita Santo o justo senti-
mento de pesar. ' ' · 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaiMes) 
-Com a palavra o Senador José Same~i. · . .. .,:: 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Para e:"'Ca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, depois de tantas manifestaçOes neste ple
nário lamentando a morte do Senador Eurico Rezen
de, estou no dever de, também desta tribuna, ex
pressar o meu pesar pelo seu desaparecimento. · · · 

Foi com grande comoção que soube da sua 
morte, porque fui testemunha e, ao mesmo tempo, 
companheiro de Eurico Rezende, aqui neste plená
rio, onde tantas vezes o ouvi, com brilhantismo, te
nacidade, coragem, defender as suas posições. Era 
um homem que tinha, sem dúvida, um grande esplri-
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to público e representava o Estado do Espfrito San
to, sendo uma das maiores expressões polfticas da 
sua história. 

Venho, portanto, com grande comoção, como 
disse, também lamentar esse desaparecimento e 
dizer que perde o Espirita Santo, perde o Brasil, 
sobretudo a vida parlamentar, um dos homens 
mais importantes da sua história, porque deve-se 
ressaltar na personalidade de Eurico Rezende o 
grande parlamentar e o grande debatedor que foi. 
Todos sabemos como é diferente a atividade par
lamentar dos outros aspectos da vida polftica. Por
que a vida parlamentar vive de instantes, do brilho 
do discurso, de um aparte, dos fatos e dos mo
mentos que geram as paix.ões e as emoções. E fo
ram esses momentos que tive a oportunidade de 
testemunhar, neste plenário, na pessoa do Sena
dor Eurico Rezende, desaparecido, lamentad<J por 
todos nós. 

Muito obrigado a V. Ex". 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 

-Com a palavra o Senador José Roberto Arruda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB

DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria 
me juntar a todos os Srs. Senadores que registra
ram aqui as homenagens ao Senador Eurico Re
zende. Eu gostaria apenas de registrar, até como 
ex-professor da UDF, universidade que ele criou 
no Distrito Federal, que o Senador e Professor Eu
rico Rezende acreditou em Brasllia, fez aqui as 
bases de um centro de ensino qualificado, em que 
milhares de jovens brasilienses estudaram nas 
suas faculdades, passaram por elas, tendo lá tam
bém uma formação humanlstica, que é,· ainda 
hoje, caracterlstica básica da UDF. 

Desejo registrar, em nome também do povo do 
Distrito Federal, as nossas condolências à famllia do 
Senador Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Càr1os Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, não posso deixar de juntar a 
minha palavra de condolência à dos eminentes Se
nadores que aqui lamentaram o desaparecimento do 
Senador Eurico Rezende. 

Ele foi, a um só tempo, um grande parlamentar 
e também um notável advogado e educador. O em
preendimento que ele plantou em Brasllia, a UDF, 

logo no inicio desta cidade, ficou como marco defini
tivo da sua presença e da sua passagem também no 
setor do ensino universitário. 

Advogado brilhante, muitas vezes aceitava 
missões que pareciam ser imposslveis e delas se 
desincumbia com extrema competência. 

Como parlamentar, foi um Senador ativo, Uder 
do Governo no Senado durante muitos anos. Teve 
uma passagem marcante como debatedor e como 
grande Senador da República. 

As minhas palavras, portanto, em nome do PFL, 
são de condolências pelo seu desaparecimento. 

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

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

· A Mesa se associa ao pesar do povo do Es
pirita Santo e do Pais pelo falecimento do ex-Se
nador Eurico Rezende, figura de déstáqué . nos 
,meios politicas e educaCionais do Pais~: 9 _Sena
dor, em dois mandatos, de Deputado Estadual e 
Governador do seu Estadó, sempre atuóü éom o 
brilhantismo da sua inteligência e com uma Cora
gem invulgar, ti pica dos homens nascidcrs na terra 
capixaba. : : '· · ·.;_,., 

Dai porque, na qualidade de Presidehte e em 
nome da Mesa, me associo a esse pesar, que é 
também do povo de Brasiiia, onde ele fundou e fez, 
com muito sucesso, uma universidade que presta 
serviços à mocidade desta terra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caj'los Maga
lhães) - Foi lido em sessão anterior o Requerimen
to n• 253, de 1997, do Senador Pedro Simcm. soli
citando, nos termos regimentais, _a_o 1)igynal de 
Contas da União, a realização de inspeção e 81Jdi
toria, de nátureza contábil, financeira, .o.rÇ<Ímentá
ria, operacional e patrimonial na Caixa Económica 
Federal, especificamente na Gerência de Admi(lis
tração de Loterias - GELOT, bem como na empre
sa estatal DATAMEC S.A. -Sistema~ d.e Proçe$,-
samento de Dados. ">': 

Os avulsos encontram-se nas bancadas. 
Em votação o requerimento. o 

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

Aprovado. 
A Presidência tomará as providências necessá

rias para fazer cumprir a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 632 - - --- -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Be
zerra, pela ordem. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, os 
Senadores da Bancada de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul têm que participar, com os Governa
dores dos respectivos Estados, de uma reunião que 
já está se realizando, no BNDES, sobre as minas de 
Urucum, em que será tomada uma decisão de fun
damental importância para os dois Estados. 

Portanto, nós queríamos contar com a boa 
vontade de V. Ex" para inverter a pauta e colocar os -
dois últimos itens que são objeto de votação nomi
nal, no início, para que possamos votar logo e não 
perdermos a reunião no BNDES, junto com os Go
vernadores de nossos Estados . 

. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nesse sentido, V. Ex" encaminha requerimento à 
Mesa? 

O SR. CARLOS BEZERRA - Exatamente, Sr. 
Presidente. {Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí
nio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 265, DE 1997 

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

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que as matérias constantes dos itens n°s 6 e 7 se
jam submetidas ao Plenário em 1 ° e 2° lugares res
pectivamente. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1997. -Se-
nador Carlos Bezerra. · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento do Senador Carlos Be
zenra, com inversão da pauta. Os itens 6 e 7 passam 
a ser 1 e 2, respectivamente. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
Essas matérias, de acordo com o disposto no 

Regimento Interno,· devem ser apreciadas em sessõ-

=-e.s:-públicas. Entretanto a votação será em es<:rutí~ 
nio secreto. 

Sendo assim, convido os Srs. Senadores que 
se encontram em outras dependências, fora do ple
nário, para que compareçam ao plenário para a vo
tação. 

Os Srs. Senadores já marcaram a sua presé!ií~ 
ça no pafnel? Ele está sendo liberado pára a vota
ção. . ~:.é::: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos "Mágaihãeis) 
-Item 6: '·.· 

PARECER N° i 11' DE 1997_ 

Discussão, em turno único, do-Parecer 
no 111, de 1997, da Comissão de Assuntos 
Econ-ómic:Ossobre a Mensagem- ri"c58, 'i:tê 
1997 (n° 140/97, na origem), de 29 de.]arieí: 

·r-o Clocorrente. pelaqual-oserihor Priisiden
te da República submete à deliberação ·ao 
Senado a escolha do Senhor Pàulo Dyrceu 
Pinheiro para exercer, em recoríêlúÇão, o 
cargo de Conselheiro do Conselho·AdminiS: 
trativo de Defesa Econômica ...: CADE. 

Discussão do parecer, em tu mo úni&>~ (Páu~} 
- -Não havendo quem peça a palavrà,' encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os que aprovam o nome votarão "sim;'; os que 

votam "não" não aceitam o nome indicado. · ·. 
Primeiro, pressiona-se o botão; depdls, -~ s~~ 

~nflaae caâa--Senaâor. 

(Procede-se à votação) 
VOT,~M OS SRS. SENADORES: . ' ~-'-· ~·?.~s.:ó 

~ . ; ..:..(-. ~(·--.:·.~.<;,.,: 

. _ Antonio Carlos Magalhães - An~~i<:>_. Ç?[IO~ 
Valadares -Artur da Távola - Be!lo Par,9a ~ Bene~i
ta da Silva -Beni Veras- Bernardo Càbrâ'L~~c~õs 
Bezerra - Carlos Patrocínio - Casildo · Mãl(:láner- ~ 
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Ediiard0:_$.üP.IícY. .
Éicio Alvares __; Epitácio Cafeteira ~ Er:na~_d~s~.A' -"()_; 
rim - Esperidião Amin - Flaviano Melo -~_fpnpeiiiió 
Pereira - Freitas neto -Geraldo Melo -Gerson C.a
mata - Gilberto Miranda - Hugo Napoleã_a:·~ Htltri~ 
berto Lucena - !ris Rezende - Jader Bãral~o -João . .. . , .. ··-; 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheirõ- Jósap-
hat Marinho - José Agripino - José Alves"...;' José 
Bianco -José Eduardo Outra - José Fogaça -José' 
lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Sãtc' 
ney - José Serra - Júnia Marise - Laura Campos'"
Levy Dias - Lucíàio Portella - Lúcio Alcântara - Lií~ 
dio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda ..::. Nabdt' 
Júnior - Odacir Soares - Onofre Quinan __; Osniaf 
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Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina As
sumpção - Roberto Requião - Roberto Jucá - Ro
meu Tuma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Or
nelas. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, 'él·'mi
nha bancada está travada. Vou votar em outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex"- pode votar em qualquer bancada, em qualquer 
lugar, contanto que aperte o botão e registre a se
nha. 

Senador Romeu Tuma, primeiro, o voto; de
pois, a senha. 

Todos os Srs. Sen.adores já votaram? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Votaram SIM 60 Srs. Senadores ·e NÃO 01. 
Houve 02 abstenções. 
Total: 63 votos. 
O nome do Sr. Paulo Dyrceu Pinheiro foi apro

vado, e será feita a comunicação ao Senhor Presi-
dente da República. · 

O SR. P~IDENTE (Antonio Car!Õs Magalhães) 
-Item 7: 

PARECER N° 111-A, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n° 111-A, de 1997, da Comissão de Assun
tos EconOmicos sobre a Mensagem n° 58, 
de 1997 (n° 140/97, na origem), de 29 de ja
neiro do corrente, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Arthur Bar
rionuevo Filho para exercer o cargo · de 
Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Económica - CADE. 

Em discussãó o pareeer, eni tu mo únicO. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr .. Presidente, 

peço a' palavra para discutir ·a matéria. . ' ' .. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carbs ·Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
para discutir. . . 

O SR. EDUARDO· ·SUPLICY (BLOCO-SP. 
Para discutir. Sem revisào do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria de regis
trar que, durante a argüição do Professor Arthur Bar
rionuevo Filho e do Sr. Paulo Dyrceu Pinheiro para 
que fosse indicado o primeiro e reconduzido o se
gundo como Conselheiros do CADE - estava pre
sente também o atual Presidente do CADE, Gésner 
Oliveira -, foi também discutido um tema de grande 
relevância, qual seja, a legislação das telecomunica
ções. 

Eu gostaria de registrar que fói assumido um 
compromisso de parte do Professor Gésner de Oli
veira, como Presidente do CADE, e dos dois novos 
Conselheiros, no sentido de que eles possam fazer 
uma avaliação do projeto de lei que está atualmente 
sendo debatido na Câmara dos Deputados, que de
pois deverá vir ao Senado, relativamente às conces
sões para a denominada Banda B de telefonia Celu
lar, bem como de todo o projeto reiativo às COI'!ces
sões das telecomunicações. 

Por que razão, Sr. Presidente? Porqu_e se tem 
considerado a possibilidade de grandes e"!presas 
de telecomunicações assumirem o controle das Te
les, o controle, por exemplo, da Banda-B. Diga_mos 
que, por hipótese, uma empresa que detenha·gran
de poder na área das telecomunicações venha tam
bém a ter igual poder na área das Teles - isso pode
rá configurar uma situação de eventual ab_uso do po
der econOmico, e os Conselheiros do CADE ficaram 
de examinar essa proposição e se há'caso êvenhúil 
de abuso de poder económico para er\êâji:\iiinar 'aô 
,Senado Federal, ao Congresso Nacional;· só,9é:;t~s 
no sentido de prevenir esse problema antes mesmo 
de esta Casa votar importante questão. . , .. 

O SR PRESIDENTE (Antonio cáries -Magalhães) 
-,Continua em discussão. (Pausa.) . ' 

· ""Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar, primeiro 

apertando o botão da bancada, depois· colocando 
sua senha. . ... 

_ , , _ . . (Proced_e-se_ à votaçfjo) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

:::_: -Ábéictiâs Nascfmi:mto .:.. Antonio--Carlos Maga
illae~..:.. Antônio Carlos Valadares - ÁitUr"da Tavola 
.:.·~euo Parga :... Benedita da Silva _:.:: E!~nC Veras -
BemardÓ .Cabral ::: Carlos Bezerra - Ci:Jnos Patrocl
nio -· tasildo ·Maldaner -·Coutinho Jo-rge-- Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvàr~~ ~:....;Emília 
Fernandes - Eriiandes Amorim - E5peridão Amin -
Fernando Bezerra - Ffaviano Melo - F'raitcelirio"PEl
reira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Mi
randa - Hugo Napoleão - Humberto Lueenà - lris 
Rezende - Jader Barbalho - João Rocha - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino - José 
Alves - José Bianco - José Eduardo Outra -'- José 
Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto.AmJ
da - José Samey - José Serra - Júnia Marise -
Lauro Campos- Leomar Quintanilha- Leyy_Dias
Lucidio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
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Marina Silva -Mauro Miranda - Nabor Júnior- Oda
cir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro 
Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Re
nan Calheiros - Roberto Freire -Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Sebastião Rocha -
Sergio Machado - Valmir Campelo - Vilson Kleno
bing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Senadora Benedita da Silva, aperte o botão, de
pois coloque a senha, em qualquer bancada. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
Encerrada a votação.. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 

-Votaram SIM 65 Srs. Senadores; não houve voto 
em contrário. 

Houve 1 abstenção. 
Total: 66 votos. 
O nome do Sr. Arthur Barrionuevo Filho foi 

aprovado e será comunicado ao Senhor Presidente 
da República. · 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 1: 

REQUERIMENTO N° 217, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 217, de 1997, do Senador France
lina Pereira, solicitando, nos termos regi
mentais, a designação de uma Comissão 
Temporária Externa de três senhores Sena
dores, para representar o Senado no III En
contro Empresarial das Américas e na III 
Reunião de Ministros de Comércio das Amé
ricas, eventos que serão realizados em Belo 
Horizonte, de 13 a 17 de maio de 1997. 

Em Votação o Requerimento n• 249, 
de 1997, lido em sessão anterior, da Sena
dora Júnia .Marise, solicitando a tramitação 
conjunta dos Requerimentos n•s 217 e 241, 
de 1997, que versam o mesmo assunto. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Requerimentos n•s. 217 e 241, de 1997, 

passam a tramitar em conjunto. 
Em votação os requerimentos. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina 
Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, encaminhei a V. Ex" requerimento 
solicitando a designação de uma Comissão Tempo
rária Externa de três Senadores para representar o 
Senado no III Encontro Empresarial das Américas e 
na III Reunião de Ministros de Comércio das Améri
cas, eventos que serão realizados em Belo Horizon-
te, de 13 a 17 de maio de 1997. . _, .. ·; .... 

Logo depois, a ilustre Senadora Júnia Marise 
apresentou um outro requerimento solicitando uma 
Comissão de quatro Senadores para o mesmo fim. 
Os dois requerimentos foram apensados. Desta for
ma, caberá a V .. Ex", no momento próprio, a desig·-
nação desses representantes. ··· 

Ao mesmo tempo, o Deputado Octávio Elisio, na 
Câmara dos Deputados, apresentou requerimento se
melhante, baseando-se em nosso pleito. Contudo, soli
citava a designação de uma Comissão Externa de De
putados para que aquela Casa fosse também repre
sentada nesse encontro. Pelo que sei, essa Comissão 
já foi designada e será constitulda de qu~e rep~-
sentantes . que, naturalmente. e~o. ~ prep_é~rando 
.para cumprir o seu papel naquele fórum. ·" '· · 

Sr. Presidente; esse Encontro vem tendõ' a 
maior repercussão, porque é um fato. hi!;;tórico signi
ficativo para o Brasil, para as Américas e para o 
mundo, mormente para Minas Gerais e Belo Hori
zonte, nossa Capital, que vive hoje o seu centenário. 

Nossa expectativa é a de que as duas Casas 
acompanhem atentamente o desempenho desse fó
rum das Américas para que possam traduzir o pen
samento do Poder Legislativo nessas· reuniões. 
Acrescento, ainda, por não ser do conhecimento pú
blico, que está sendo organizada uma repre
sentação sindical para permitir a realização de um 
foro do setor sindical brasileiro, a fim -de que os tra
balhadores participem desse mesmo ~ventO. Toda a 
Capital se mostra empenhada, inclusive. çom a parti
cipação das entidades de classe repre5entj:ltivãs dos 
trabalhadores e dos empregadores .. 'A:Jmprensa 
aco.mpanha esse acontecimento esp~éial,·gue.podÉl
rá projetar internacionalmente o Estado e·~ CapJ!al, 
Belo Horizonte, mostrando nossa caracterlstiea mi" 
neira para o resto do mundo. . . ··:}L-<· . c:~f'::l 
·:·-·:o SR. PRESIDENTE (Antonio Cârlos MagaihãéS) 

-Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, auto:
ra.de um requerimento semelhante. Os· dois tramita
rão em conjunto, - · ..•. ·· . ..:-~·· 1 '· "·:>~ 

. . A SRA. JUNIA MARISE (Bioco·MG. Para eil.• 
caminhar a votação. Sem revisão da oradora.) .:.. Sn 
Presidente, o Senador Francelina Pere~a .e eu ~ 
mos a mesma iniciativa, tendo em vista a ~E!alização 
desse fórum de grande importância. Constatei, após 
a ·apresentação do meu requerimento~ ·que o nobre 
Senador Francelina também havia formulado pro~ 
sição no mesmo sentido. Sendo assim, encaminhei 



642 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

imediatamente requerimento no sentido de que os 
dois tramitassem em conjunto, para que a iniciativa 
tivesse o mesmo resultado que ambos desejamos, 
que é exatamente o de o Senado Federal, como ins
tituição, como Casa do Poder Legislativo, acompa
nhar todos os debates e toda a realização desse 
grande evento que será o Encontro das Américas. 

Como sabemos, esse Encontro reunirá repre
sentações internacionais de todo o mundo. Será para 
o nosso Pafs um encontro que marcará, sem dúvida 
nenhuma, um marco na agenda internacional, princi
palmente na questão dos debates de livre comércio, 
com a participação do empresariado de todo o mundo 
e representantes diplomáticos, assim como repre
sentantes de governos de todos os países. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já houve 
dois Encontros como esse: um nos Estados Unidos e 
outro na CoiOmbia, no ano passado. Este ano será 
realizado no Brasil. No próximo ano, o Encontro das 
Américas será na Costa Rica. Portanto, é da maior im
portância que o Senado Federal fá esteja. O Encontro 
se realiza em ·todos os pafses com a participação de 
observadores, qe representantes do Congresso, do 
Poder Legislativo de cada pafs, principalmente do que 
es1á sediando o Encontro das Américas. · 

Em nossa requerimento, Sr. Presidente, solici
tamos a constituição de uma Comissão de quatro 
Senadores. O requerimento do nobre Senador Fran
celina Pereira, parece-me, solicita a representação 
de três Senadores. 

Eu gostaria de indagar do nobre Senador Fran
celina Pereira se poderíamos, até de acordo com a 
Presidência desta Casa, ampliar essa repre
sentação, porque consideramos importante a partici
pação dos Senadores nos debates que fá vão ocor
rer. Certamente a presença do Senado Federal, bem 
como a da Câmara dos Deputados, será de grande 
importância para o acompanhamento de todos os 
debates do Encontro das Américas. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação os requerimentos. . · 

Os sr5. Senadores que os aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) · · __ 

. ~~ 
Aprovados. . 
A Presidência designa o Senador Francelina Pe

reira e as Senadoras Júnia Marise e Regina Assump
ção para comporem a Comissão, ficando reservado 
um quarto lugar para o Presidente da Comissão de As
suntos Económicos, o Senador José Serra. 

O Sr. Antonio Carlos MagalhlJes, Pre
sidente; deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocfnio, 2" Se
cretário. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) -Item 2: 

REQUERIMENTO N° 225, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n° 225, de 1997, do Senador Wal~ 
deck Omelas, solicitando, nos termos regi
mentais, a tramitação conjunta dos_.Projetos 
de Lei da Câmara n°s 197, de 1993, e 37,_de 
1996, que versam sobre poluição-das ·ágt.ias 
por lançamento de petróleo. "' · ' 

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam .,q~eirafTl 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ 
Os Projetes de Lei da Câmara n°9- _1!17; 9~ 

1993, e 37, de 1996, passam a tramit?r errrconju_nto, 
As matérias vão às Comissões de Assuntos _Sociais, 
de Serviços de Infra-Estrutura e de . ÇÓpsmuição, 
Justiça e Cidadania. · 

- · O Sr. Carlos Patrocfnio, 2" SecretáriO; 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Geraldo Melo, t<>· VICe-Piesi-
dente. · .. 

. ' ·- •.. J'!,:": ••• _ . ~-·•·':"' -.;,...,... 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) .:...Jtem 3: 

. , L _.J ,; .: :... ~~~;;:;.c, 

REQUERIMENTO N° 232, DE 1997 . . ',. , .. ,. . 
Votação, em turno único, dia 'Requeriniên

to n° 232, de 1997, do Senador José Serra, se:. 
licitando, nos termos regimentais, que,- sobre o 
Projeto de Lei do Senado n° 37; de:199T, de 
autoria. do Senador Laura CampÕs;· que ''álf: 
menta o período máximo de percepção dia se
gui'O-<Iesemprego, além da CoiT'Iiss.ãO constan-

: · -te do despacho inicial de distnbuição: seja cii:ivi; 
... da, também, a de Assuntos EconOITicos. ·_ :)sr:: 

. Em votaÇão ó requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprova111:~qlieil'1l\!'rl 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. .. . . . · _ 
A matéria vai ã Comissão de AssÜntoSEcOnOtni

cos, devendo, posteriormente, Ser remetidãà.Cómís2 
. . . . . ·~ . . .... ,.J.··~· ··:::...)· 

sãó de Assuntos Sociais para decisão tenftiríatiVa. . . 
... - ·-: ·' . ' -. . ·tt':i.,_ .. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) ::.Jtem 4:' 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°·3~,'pÊ; iij1 
Discussão, em turno único, do Prójeto 

de Resolução no 39, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos EconOmicbs 
como conclusão de seu Parecer n° 94, de 
1997), que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito ex
temo no valor de cinqoenta e um bilhões, 
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setecentos e cinqOenta milhões de ienes, 
equivalentes a quatrocentos e cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos destina
da ao financiamento do Projeto d~ Duplica
ção da Rodovia São Paulo-Curitiba-Fiorianó
polis. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, inciso 11, letra f, do Regimento ln
temo. 

Em discussão o projeto. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Pedro Simon para discutir. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu

tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, é claro 
que votaremos favoravelmente esse projeto. Sabe
mos da importância da duplicação dessa estrada 
que liga São Paulo a Curitiba e esta ·a Florianópolis; 
aliás, conhecida como a "estrada da morte". 

No entanto, há um compromisso do Presidente 
da República e do Ministério dos Transportes no 
sentido de que a duplicação dessa estrada não ter
minará em Florianópolis, mas se estenderá até a ci
dade de Osório, no Rio Grande do Sul. 

A Bancada do Rio Grande do Sul vota favora
velmente a esse projeto, na certeza de que é ape
nas o inicio de uma obra importante e justa. Não 
queremos começar por Osório, mas por São Paulo. 
Já está sendo feito o trecho Curitiba-Fiorianópolis, 
mas deve ficar registrado esse compromisso. 

A Bancada do Rio Grande do Sul vota favora
velmente a este projeto, na .certeza de que a dupli
cação, a freeway, não terminará em Florianópolis, 
mas virá daquela cidade até Osório, no Estado do 
Rio Grande do Sul. Com o compromisso que o Pre
sidente da República e as autoridades do setor de 
transportes assumiràm nesta ·matéria, . nós, do Rio 
Grande do Sul votamos favorável ao projeto. · · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti-
nua em discusSão. (Pausa.) · · · · . · 

Não_ havendo mais- quem 'peça· a palavra, erí.: 
cerro a discussão. · · · · · · 

Em votaÇão. 
O Sr. Casildo Maldaner- Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem V. 

Exa a palavra. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, gostaria apenas de me congratular 
com a posição do Rio Grande do Sul que, pela pala-

vra do Senador Pedro Simon, hipoteca o seu apoio 
em relação a esse projeto. ' · · · . i:.. ,;,. 

Na verdade, de São Paulo até o Rio Grande dÕ 
Sul, a duplicação da BR-101, a chamada rodovia da 
morte, vem resgatar uma ansiedade de dezenas de 
anos. De São Paulo a Curitiba, a duplicação já está 
sendo feita. De Curitiba à divisa com Santa Cátarina 
praticamente está duplicada. E agora da divisa de 
Santa Catarina com o Paraná até Florianóp'olis, _e, 
depois, a continuação, como disse o Senador Pedro 
Simon, de Florianópolis até Osório, para SE! ligar·à 
freeway que já existe lá. É a grande redenção de 
toda essa região.----- ------ --·-- -- -

Eram as considerações que gostaria de fazer 
neste momertto, Sr. Presidente. ··· ·· ·· · 

_o.SR. PRESIDENTE (Geraldo Mel~)- Não ha
vendo mais quem queira encaminhar, vou colocar 
em votação. .. .. -· · ' 

Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 
germanecer senta~os. (Pausa.) . .. •. ··'· '·- · · • ,. 

. _ Aprovado, contra o voto do Senador La:uro 
,.. -· ~ .. o,- . .,.:; 
..-ampos. . , _ . . _, _ ~- , .. .,..,,._,. 

. A matéria vai à Comissão Diretora para úéâa:: 
Ção final. ·· , .. . _ .. -• •· . . ; .~·:-, .. ,"',~-~-~ 

O SR. PRESIDENTE (Geral~o M':l?).- ~~~in"5:"' 
PARECER N° 97, DE 1997 ., <Jr:;r,;; 

Discussão, em turno único, !=!Ó))ár~: 
n• 97, de 1997, da Comissão de"CÕniisSãó 
de Constituição, Justiça e Cidada-nia; ··•con:: 
cluindo pelo indeferimento da . sqlicitação 
constante da Mensagem n• !;39,' C!_E!~19ª!jn~ 
93/87, na origem), pela qual o Presidente da 
República submete à deliberaçãÓ.do. Se~ã.: 

.. · , " do Federal o pedido de ratificação· de aliena

.. -~ ção do imóvel "Fazenda Baía de P'edra"; si~ 
··.:- ,-.·~ toado no Municfpio de Cáceres:rio·Estadó' 

de Mato Grosso. .. .. " ,,. :- ;; '='t ~:,:sd!Jot 
·~-:.: :. . ··-. ·-·. ·. . ...... :--:"· ~oq~ R:.:;; 

Em discussão o parecer. (Pausa.). '·· -~;. ~ -~"" 
. ,.Nao havendo quem peça a palavra,~ên,CI\!ii'o ã 
discussão. · 

. Em votação. 

. Os Srs. Senadores que o aprovar:11 queiram 
~iTnanecér sentados. (Pausa.) 
·. "A"rovád6. .. · · · .. . p . "" > .. ,. > • • ·v!~ 

A Mensagem n• 69, de 1987, vai a9 Arquivo.·:.~ 
Será feita a devida comunicação· ao Senhor 

Presidente da República. · · · · · · ·_, ;; 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota

da a matéria constante da Ordem do Dia~-
Sobre a mesa, redação final que;· nos termos 

do art.-~20 do Regimento Interno, se não houver ob-
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jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lida a seguinte: 

PARECER N° 128, D 1997 
(Da Comissão Díretora) 

Redação final o Projeto de Resolu
ção n° 39, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de. Resolução n" 39, de 1997, que autori
za a Repúblicà F~derativa do Brasil a contratar ope
ração de crédito externo no valor de Y 
51.750.000.000,00 (cinquenta e um bilhões, sete
centos e cinquenta milhões .de ienes), equivalente a 
US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e cnquenta mi
lhões de dólares norte-americanos), junto ao Export 
lmport Bani<. of Jap<?"'' - JEXIM, destinada ao finacia
mento do Projeto de Duplicação da Rodovia São 
Paulo-Curitiba - Florianópolis. 
' ·· .Sala de Reuniões da Comissão, 15 de abril de 
!9.9]: :7 Antonio Carlos ·IUiagalhães, Presidente -
Jursia lllfarise, Relator - Geraldo Melo -Carlos Pa-

lt?~ini~-J"~~!'.Pa~dó C.unha Lima. . , 

ANEXO AO PARECER N" 128, DE 1997 

·Faço satier que Ó Senado Federal aprovou, e 
eu: Presidente, ríos termos do art. 48, item 28 do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

., R~SOLuÇÂo N°, DE i997 

· : ·Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar ·operação de crédito ex

·terito. rio valor de y 51.750.000.000,00 
'(cinquenta e um bilhões, setecentos e 

·· ;,. ··cinquenta milhões de ienes), equivalen
tes Íi US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e 

,,, •··. • cinquenta milhões de dólares norte-ame
'·· :: ..... :.ricanos), .junto ao Export lmport Bank of 

. . .Japan - JEXIM, destinada ao financia
mento do Projeto de Duplicação da Rodo

.. ;:.,V.,i.a,;~~o~e~ui~~-Ç~f!ti!Ja-Fio~anópolis. 
·:.OSenador Federal resolve: .. ~· . · .. ··· ... 
; Art:.1°· É a República Federativa do Brasil, au

torizada, nos termos da Resolução n° 96, de 1989, 
restabelecida pela R~solução n° 17, de 1992, ambas 
do Senado Federal, a contratar operação de crédito 
externo, no va_lor.de Y 51.750.000.000,00 (cinquenta 
e-um·biihOes;•·setêicerítos e cinquenta milhões de ie
nes), ·equivalene a US$ 450,000,000.00 (quatrocen
tos e cinquenta milhões de dólares norte-america
nos), junto ao·EXport Impor Bank of Japan- JEXIM. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ração de crédito referida neste artigo destinam-se ao 

financiamento do Projeto de Duplicação da Rodovia 
São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. . . • ·. 

Art 2" As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: ·- · 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) mutuante: Export lmport Bank of Japan :.. 

JEXIM; . . ::s·,: 
C) valor: Y 51.750.000.000,00 (cinqoenta e um 

bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de ienes), 
equivalentes a US$450,000,000.00 tq\Jatrocentos e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos); 

d) finalidade: financiar o Projeto de Depuplica
çao da Rodovia São Paulo Curitiba-Fiorianópolis; 

e) juros: a maior taxa que prevalecer·na data 
em que cada desembolso ocorrer, eritre: (i}" Japone
se Lo11g-Term Prime Lending Rate e (ii) Fiscallnves
timent and loans-Program Ráte, acrescido de 0,2% 
(zero virgula dois porcento); ·.· ... , .. ,~-:: • ~·~· 

f) comissão de crédito: 0,25% a.a. (zero virgula 
vinte e cinco por cento ao ano) sobre a parcela não 
utilizada do financiamento, contados da Accrual 
Date; , · . " · . ' · . · ' · ... :, ·:;.';;?>i . , •. 

g) despesas gerais: as razoáveis, limitadas ao 
f110ntante equivalente a US$15,000,00 (quinze mil 
dólares norte-americanos), conforme definido no CEii
ling amou_nt; . · :. '· c : .. · ... ;'~;"' )·'i·.;:::é+ 

h) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao 
ano) acima da taxa operacional; • ';v·::·,q ·~:: i~:r. 

I) taxa de administraçllo (IDB FEE): equivalen
te a US$450,000.00 (quatrocentos mil dólares norte
americanos) a trtulo de reembolso de. despesas in• 
corridas pelo BID na preparação e acompanl'lamento 
do projeto; 

j) prazo total: vinte anos; 
'l):caltlncia: quatro anos; 
·. m) condições de pagamento: 
- do principal: em trinta e duas parcelas sG 

mestrais, consecutivas e iguais, vencendo,.se a pn~ 
meira quatro anos após cada desembolso:. :: :; ·u'!t\9 
;.· :::·~dosjuros: semestralmente vencidos;'.· .~ · :•,·: 
·>-·.;·-c .da· ~Commitment Charge": semestralmente 

vencida, sendo a primeira parcela após a .emissão 
do Certificado de Autorização; ' ' : .. : c::::- ~-, :t. . · 
.: , . .,.... ctas .. Cfespesas gerais: após a emissao do Certifi
cado de Autorização, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas-no exte
rior que s6 possam ser pagas em moeda estrangeira; 

- da "IDB FEE: a : primeira parcela . de 
US$150,000.00 (cento e cinqoenta mil.dólares norte
americanos), após a emissão do Certificado de Autori
zação; a segunda parcela de US$150,000.00 (cento e 
cinqOenta mil dólares norte-americanos), doze meses 
após a data do primeiro desembolso; e saldo vinte .e 
quatro meses após a data do Pl'irnEliro desembolso. 

Parágrafo único. Nãopoderão ser .ressarcidas 
despesas incorridas pelo credor relativas a viagens 
e.cdiárias, seNiços técnicos ou juridicos ligados a 
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esta operação de crédito, quando revestidas de seus 
interesse exclusivo. 

Art. 3° São autorizadas, para fins do primeiro 
desembolso desta operação de crédito, as condiçõ
es estabelecidas na cláusula III, alíneas a e b do 
Contrato objeto desta Resolução, referentes ao Con
trato entre a União e o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, autorizado pela Resolução n° 
34, de 1996, do Senado Federal. 

Art. 4° A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida num prazo de quinhentos 
e quarenta dias, contado da data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O pare
cer vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 266, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispesa de publicação, para imediata dis
cussãoe votação, do Parecer referente à redação fi
nal do Projeto de Resolução no 39, de 1997 (apre
sentado pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n° 94, de 1997), 
que autoriza a República Federativa do Brasil a con
tratar operação e crédito externo no valor de cin
quenta e um bilhões, setecentos e cinquenta milhões 
de ienes, equivalente a quatrocentos e cinquenta mi
lhões de dólares norte-americanos, destinada ao fi
nanciamento do Projeto de Duplicação da Rodovia 
São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1997. - Es-
peridião Amin. · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Aprova
do o requerimento, passa-se à apreciação da reda-
ção final. · · · · 

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 (Geraldo Melo) - Conce

do a p:· 'avra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
como Líder, para comunicação de interesse partidá
rio, nos termos do art. 14, inciso 11, alfnea b, do Re
gimento Interno. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-

dente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de iniciada a Or
dem do Dia, solicitei um esclarecimento • Mesa a 
respeito da não pubiicação no Diário do Senado de 
um aviso do Ministério das ComunicaçOes, que en
caminhava a esta Casa novos textos da regulamen
tação do serviço de TV a cabo elaborados pelo Mi-
nistério das Comunicações. ·. 

Hoje lemos uma matéria na Folha de S. Paulo 
com o seguinte titulo: "Regras de TV passam por ór~ 
gão fantasma". . · _ 

A situação do Congresso Nacional, no que dll 
respeito a este assunto, es1á extrernarnenta fragiza~ 
da. É uma situaçãç que depõe contra a af5dit*tad6 
desta Casa. O órgão que deveria auxiiar o Cougreao 
Nacional na tramitação de matérias relativas é C011U1i
cação social existe apenas na legislaçllo, porque esta 
Casa não teve ainda vontade politica para faz6.fo exis
tir de_f<ito. O_qL.Je dá ma~m_il_n_ills_CX!f'!'O--. 
que falam de um órgão fantasma, que nlo exisle, mas 
que, no entanto, tem que dar parecer, por exemplo, 10-
bre a regulamentação da TV a cabo. L. ... . . :· 

Deve-se registrar, Sr. Presidente, &-. e Srs. 
Senadores, que o Conselho de Comunlcaçlo Social 
foi previsto na Constituição da República F:ederativll 
Cio Brasil aprovada em outubro de 1988 c::omo órglo 
auxiliar do Congresso Nacional nas quesl6es relati-
vas à comunicação social. · · · · ·, :-::-.. · 

A lei que criou o Conselho de ComunicaçaO 
Social foi' aprovada por esta Casa em 1991, portanto 
há seis anos. Em janeiro de 1995, foi apRÍVada .,;
bém pelo Congresso Nacional a Lei da TV a Gabo, e 
essa lei dizia explicitamente que a sua regulamenta
ção deveria ser submetida inicialmente ao alvo do 
Conselho de Comunicação Social. Temos a <:CJnsti;. 
tuição, que fala do Conselho; a lei de 1991, que cria
va o conselho; a lei da TV a cabo, de 1995, que a 
ele fazia referências. Mas até agora o Congreao 
não se dispôs a instalar o referido conseh».~ 
,, ' , O ·Ministro Sérgio Motta esté em~.~ 

se diz, nadando de braçada nessa história Gabe ao 
Execu~o regu_Iamentar a lei da TV a ~~.cabe ao 
Executivo modificá-Ia. ' · ' ·.,. ·. \ · · · 

Quero registrar, inclusive, que Ô 'primeiro re
gulamento chegou a esta Casa em 1995; e, como 
não existia e não se sabia como deveria enqua.:: 
drar, foi também, na ocasião, classificado i::omo 
"diversos"· e encaminhado à Comissão de EdUca· 
ção. . .:c: 

Em 1995, fui indicado corno Relator dessa ma: 
téria e dei o parecer no sentido de que a Cornilslo 
de Educação não tinha poderes pare analisa-la, por· 
que a lei cita explicitamente sua an4lise pelo Conte
lho de Comunicação Social. Por decurso de prazo, o 
regulamento acabou entrando em vigor, e como nlo 
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existia o Conselho de Comunicação Social, natural
mente não poderiá haver seu pronunciamento. 

O SR. ARTUR D.A TÁVOLA- V. Ex" me permi
te um aparte, S(;) é. que o Regimento permite? . 

. ·:o SR. JQsé· EDUARDO OUTRA- Senador, 
quero só conclúir o ràciocinio e após, com muito pra
zer, concederei. o apar:te. 

. Este ario,::~j~ci-.:~(ilo Federal, por intermédio 
do Ministério das Comunicações, modifica o regula
mento de 1995, e; cumprindo a lei da TV a cabo, de 
janeiro de 1995, o Ministro das Comunicações, Sér
gio Motta, encaminhou-o. ao Congresso Nacional, a 
fim de que o Cónseltió de Comunicação Social se 
pronunciasse sôor;!i·es58'-m.odificaçãd no regulamen
to: Essa·matérn{ctiega··agora e"m 97 e tem o mesmo 
tratamento cià :~f1 ~9?;· re.çepe o titulo de "diversos", 
vai para a 'C:orril~~d 'de EdÜcação, é fridicado ó nila
tor, Senador .S~rgió;Machado:. que pede a nota téc
nica- da rriesma"forma "que- fiz em 95 - e esta cOn
cluiu que a Co~[s~ó,~;:;: Edu_cação nã_o terri poderes 
para analisar.;:! reterida.Jei porque a lei cita ,especifi
camente a existência do .Conselho de Comunicação 
Social. .::·.: ~~;~~, ~ . .:: · ~·--:'~_J~· ~v ·~:- :~:: • .:.! ~ '-

: . Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, como é 
que fica agora o Congresso Nacional, que introduziu 
o COnselho dé"Comunicaçãb Social na Constituição, 
que o aprovoú em. 1991"; aprovou Lima lei da TV a 
cabo em 1995,< que fáz· referência a tal conselho -
que até hoje ·e om zumbi -rondando a Casa, porque 
não existe -,.embora a legislação exija que a regula
ment.ação da· TV a cabo tenha que passar pelo Con-
selho de ComuniCação Social? _., . . , · , 

· Sr: Presidente, relatado·todo o processo para 
depois estabelecer a conclusão do meu pronuncia
mento, concedo o aparte ao Senador Artur da Távo-
la com todo o,P"ràZer .. ~.-:·:·~- .: ·.· .. :-.·· · .. 

; :o sr~ :Artllr da Távola - ·senadór, v. Ex" tem 
inteira razão: em seu discurso. Eu .. gostaria de apoiar 
o ponto de :vista -de V. Ex". Essa matéria não deixa 
bem o nosso Congresso, porque este não foi capaz 
d~ ,9rganízar. EJ Çonselho .ç:fe Comunicação Social. O 
Mipistro tem._:~: dever enviar .a. matéria para a apre
ciçÇ.âo do coo~J!lo. Não s,ei de V. Ex" está informa
dq. mas há um. decurso de ·P.razo. . . ... _ . . 

~~',o SR.~Q~EDUA~Ç OUTRA - O".conselho 
tem que se manifestar em 30 dias, o que é impo5si-
ve~.,tendo em:o!!~~ a sua exist~ncia. . . .• . . . 

·;:·o Sr •. ~11,~;~r da Tá~ola - Fiquei preocupado 
coffi"a matérià, ·ccinversei com o Senador Sérgio Ma
chácto e·s. EX""encaminhou.:O à Mesa Diretora, es
pem"lido algtlfuai:providência dessa· o'rdem. A Mesa 
acl1ou·por bem~irolvê-la à Comissão de Educação. 
Ma isso sâC1'tramites .. Penso que V. Ex" tem razão 

do ponto de vista do conteúdo do que está falando. 
O Congresso não pode ficar fora das suas responsa
bilidades na área da comunicação social. Aliás, nes
sa matéria nós, do Congresso, estamos extrema
mente atrasados. Repare V. Ex" que há umà ·série 
de exigências para alguma empresa obter a:conces
são de um canal de rádio e televisão, porém lião há 
qualquer exigência, entre as quais passar pelo Con
gresso, para que o concessionário venda o canal de 
rádio e televisãO a quem quiser. Resultado: o· que foi 
fruto de um crivo prévio, já que se trata de uma con
cessão para o uso de um serviço púbfico, .fica ao 
deus-dará, é só vender. t: um outro ponto em que o 
Congresso, efetivamente, não tem como legislar por
que não . há o conselho. Segundo, recebemos· essa 
ptetora de renovações de concessão. No..fundo, o 
Congresso hoje- e V. Ex" sabe muito bem ~·limita-se 
a-atender formalidades. Agora, como Presidente da 
Comissão de Educação, estou com uma preocupa
ção um pouco diferente, que espero possa ter algum 
êxito. Estou a exigir das empresas con~ionárias 
que nos apresente, ao lado do cumprimenta~das for
malidades legais, a·grade de programaÇão eácom
prpvação do cumprimento das determinações consti-

_tucionais relativas ·a· essa matéria. Também.,nesse 
aspecto,. cr Congresso está inerme, sem ação;· porque. 
não existe o conselho. Também não poderrt·os,Sena

·dores e nem as Comissões transformarem-se-em ór
gãos burocráticos de meros registradores das.fo_rmali., 
dades legais nessa matéria, porque essa:não·éca nos
sa tarefa. Justamente para isso o conselho foi"previsto; 
funcionaria como órgão auxiliar e seria o grandeinstru
tor dessa matéria, além de um co--formuladon:la·ma
cropolitica de comunicação do Pafs, juntamente com o 
Poder Legislativo. Senador José Eduarda Outra;. peço 
desculpas ·por interrompê-lo, mas o faço <P'X'"querer 
apoiar a sua posição. Temos que fazer aqui uma frente 
extra; supra ou pluripartidária, no sentido de..l]!gülarizar 

- ··a;ação·do COngresso nessa matéria, que:é'devital im
portância e. tem a ver .com a formação -dos :javens .. e 

·ctas críançâs e com uma infinidade.de.p~. Te-. 
mos um arsenal legislativo preparado, mas,estamos 
de -mãos atadas, sem poder utilizá-lo. Isso oCorre por 
culpa "de alguém? .. Não. Isso ocorre por.· omissão "de 
-nossa parte. Dessa maneira, eu gostaria de.reforçar·o 
diSCU!SO de V. 'Ex". ·. ':, .- :···' :• :.·'. , -~ :~1 }~~";. 0!.• 
- · ,-:-~· O .. SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito-obriga
do, Senador· Artur daTávola. V. Ex", sem.dúvida algu
ma; enriquece bastante o nosso pronunciamento.:·· . •·c.t 
-:: · _.. Durante um bom tempo, apresentaVà-se como 
justificativa para a não instalação do Conselho de Co
municação Social o fato de que a lei que o:a:iou aca
bou tendo um caráter excessivamente corporativo, 
com representações dos empresários da área· de tele
visão, dos jornalistas; enfim, não garantia uma .maior 
participação da sociedade como um todo mediante um 
número maior de representantes. Essa argumentação 
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durou um bom tempo, tendo talvez fornecido argu
mentos à não instalaçao do referido conselho. 

Ocorre que, no ano passado, se não me engano 
ainda no primeiro semestre, havia um projeto, oriundo 
da Câmara, que modificava a composiçao do Conse
lho de Comunicaçao Social. Ressalte-se que já se tra
tava de uma mudança na lei antes mesmo de a mes
ma ser implantada na prática, uma vez que o conselho 
não estava funcionando; não havia, P.OiS, elementos 
para se fazer criticas mais substanciadas ao processo 
de funcionamento do conselho. Todavia, o projeto foi 
aprovado aqui no Senado, com um substitutivo do Se
nador Coutinho Jorge, o qual ampliava de maneira 
substancial a participação dii. sociedade civil, a partir 
da indicaçao do Congresso Nacional, diluindo, portan
to, de maneira bastante interessante, esse peso corpo
rativo existente na lei original. 

Quando do encaminhamento da votação do 
substitutivo do Senador Coutinho Jorge, lembro-me 
de que aqui encaminhei favoravelmente à modifica
ção, esperando, contudo, que essa modificação - e, 
portanto, o projeto teria que voltar à Câmara dos De
putados - não viesse depois a ser utilizada como um 
argumento para a não instalação do conselho nos 
moldes da legislação em vigor porque a lei que criou 
o Conselho ainda não foi modificada e há projetas 
em tramrtação na Casa. 

Durante o ano passado, o então Presidente do 
Congresso Nacional, Senador José Samey, encami
nhou um oficio a todos os Lideres partidários, apresen
tando uma sugestão de nomes para compor o referido 
Conselho. Sei que o nosso Partido respondeu a esse 
oficio do Presidente do Senado Federal, estabelecen
do, antes mesmo da escolha dos nomes, a discussão 
e os critérios para a ocupação dessas vagas. 

Registro, também, que o Projeto de Resolução n• 
3, de 1995, apresentado em 1 • de junho, do mesmo ano, 
que: '"Regulamenta a escolha dos membros do Conselho 
de Comunicação Social pelo Congresso Nacíonar', tam
bém, até hoje, está engavetado naquela Casa. 

O Congresso Nacional não se dispõe a instalar 
o Conselho com base .na lei que hoje está em vigor, 
a qual foi aprovada em 1991. Não se propõe a votar 
com a devida urgência a modificaçao dessa lei já 
que o projeto, como já disse, foi aprovado no Sena
do Federal, no primeiro semestre, de 1996. Até hoje, 
a Câmara dos Deputados não se dispoe a acabar 
com essa situaçao esdrúxula de termos um órgão 
fantasma. De acordo com a legislação, no que diz 
respeito à lV a Cabo, o Executivo tem que consultar 
toda vez que precisa estabelecer uma modificação 
na regulamentaçao da lei da TV a Gabo, e envia 
para o Congresso Nacional. Como a lei manda con
sultar o conselho, o Ministro envia ao Congresso, 
que deverá apreciá-lo. Como o Congresso não tem 
condições para fazê-lo - e a lei fala explicrtamente 
no conselho -, a Comissão de Educaçao e outras co-

missões não podem emitir seu parecer. O Congres
so Nacional, então, fica nessa situação vexatória, 
vendo manchetes do tipo: "Regras de lV passam 
por órgão fantasma". · . · 

Esse órgão ainda hoje é fantasma, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, por falta de vontade 
polftica desta Casa, das Lideranças da maioria desta 
Casa, porque, salvo engano, apenas o·nosso Parti
do e o PTB responderam ao oficio encaminhado 
pelo Presidente José Sarney com apresentação de 
sugestões de nomes para compor o referido Conse
lho de Comunicação Social. Portanto, o Congresso 
Nacional, mais uma vez, tem de se submeter ao ve
xame, perante a sociedade, de ter aprovado, primei
ro, uma Constituição que fazia referência ao Conse
lho; depois, uma lei criando o Conselho;· e .outra, ·em 
1995, fazendo, mais uma vez, referência ao Conse
lh_o, ~ até hoje o Congresso não se dispôs a instalar 
um órgão auxiliar desse Congresso NacionaL.S(;lrá 
que se está esperando o nada consta ou o nada 
contra por parte do Palácio do Planalto, também 
nessa questão? Um assunto que diz respeito, única 
e exclusivamente, a esta Casa, porque· se uata da 
criação de um organismo auxiliar desta Casa. nE·c: 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são essas 
as perguntas que têm ' de ser respondidas por esta 
casa, pois é inadmissfvel que continuemos _vivenciando 
a situação absurda de deparar como uma $ação_ qua
se surrealista, haja vista a existência de 1,1m Conselho 
que, por existir na teoria e não na prática, précisa. 5e· ma
nifestar sobre um reg1,1iamento vindo do Executivo; em 
decorrência de uma lei aprovada por està Casa. __ ·_ : · .. 

·sr.-Presidente,-era o-qued-esejaV3 tiãtàr na 
tarde de hoje, e espero que não tenhamos de voltár 
ao mesmo assunto, motivados por manchétes de 
jornais, pois colocariam em cheque o papel do Con
gresso Nacional. Muito obrigado. '''· ··.; :-~ Z·O:.:t"'') 

Durante o discurso do Sr. José iidu&r
. do outra, o sr. Geraldo MeiO, 1o-v;re.F>iesi
' dente, deixa a cadeira da presidê~gi?;' qye_ é 

ocupada pelo Sr:. Ney Suassuna .' ,:···~ .~: ~ : 
·~·· :..:· ~ ~:.. ·t;.:t'>N. ;,;. 

Durante o discurso do Sr:. José Eduar
do Outra, o Sr. Ney Suassuna.deixa a:cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Si: 
Nabor Júnior. ·: ~---r;;:;·:::~ :-s;-,:~ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniO~):- CQ';~o 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, para uma 
comunicaçao inadiável, pelo prazo de 5 n:tir:tutos,' nos 
termos do art. 14, inciso VIl do Regimento Interno. · ·= 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco-PDT-MG. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revis;ão da orado
ra.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde 
ontem Brasfiia é sede de um Congresso Nacional de 
Mulheres Eleitoras, promovido pela Liga das Mufhe-
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res Eleitoras do Brasil, tendo a participação efetiva 
da Libra do Distrito Federal. 

Esse encontro encerrou-se nesta tarde no Es
paço Cultural da Câmara dos Deputados. Repre
sentantes de todos os Estados vieram discutir ques
tões de grande relevância, principalmente nas áreas 
da política, da educação, e da saúde, especialmen
te sobre temas que certamente envolvem o interes
se coletivo e o interesse da sociedade brasileira. 

Quero registrar a oportunidade desse evento, 
Sr. Presidente, para mostrar a importância que de
monstramos hoje, em todos os segmentos da nossa 
sociedade, principalmente pelo fato de que as mu
lheres brasileiras estão preocupadas com o destino 
do nosso Pais. Não são apenas aquelas que vêm lá 
do interior do meu Estado, Minas Gerais, do Rio 
Grande do Norte, ·da Bahia, de São Paulo, do Rio de 
Janeiro, do Rio Grande do Sul, enfim repre
sentações de todo o Brasil, que demonstram, acima 
de tudo, que chegar a Brasília -aliás num momento 
tão importante como este da vida do nosso Pais , 
quando temos aqui a marcha dos sem-tenra também 
aqui chegando -, é certamente um momento históri
co para essas mulheres brasileiras, integrantes da 
Libra, liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. E im
portante discutirmos as questões que diiem respeito 
ao nnsso Pais e à sociedade. : ... · "' ~=' ·• '·;. · ·'-" 

Alguns temas, por exemplo, que foram discuti
dos e debatidos: o Poder Judiciário, tema de uma 
palestra, de um debate, com representante do Minis
tério Público do Distrito Federal; o Poder Legislativo, 
também com a participação de Parlamentares repre
sentantes do Distrito Federal. Outro tema que consi
deramos da maior importãncia é a mulher brasileira, 
seus direitos civis e seus direitos pollticos. Outro 
tema é o do Poder Executivo, abordado pela atual 
Vice-Govemadora do Distrito Federal," além de diver
sas questões que, certamente, motivaram o grande 
e amplo debate das integrantes da Libra - não ape
nas do Distrito Federal mas de todos os Estados do 
nosso Pais -, que vieram trazer a sua colaboração, 
experiência e, acima de tudo, vocação de poder par
ticipar como cidadãs das questões que dizem res
peito ao nosso Pais: ·---:··> '" -- .. .- :7

• ·.:,•c-;;; ;:, -.~:· 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; já que o 
tempo que me foi concedido não me permite fazer 
uma abordagem mais ampla da questão, eu gostaria 
de dizer que, nesses debates e com essa partiéipa
ção tão importante das mulheres brasileiras ....:·não 
apenas a participação na área profissional e politica 
- buscamos, com a competência de cada uma e 
também com o nosso descortino e visão, ·o desen
volvimento e o crescimento social do nosso Pais. 

Vemos hoje a realidade de um Pais que tem 
uma divisão que consideramos muito" grave: de um 
lado, mais da metade da população marginalizada na
quele contingente de brasileiros que não têm acesso 

ao mercado de trabalho, à moradia, à educação e à 
-saúde pública; de outro, uma parcela muito peque

na, privilegiada na Clistnbuição da renda nacional. 
É exatamente nesse contexto que as mulheres 

vêm, ao longo de anos, procurando cumprir, a um só 
tempo, seu papel de esposa, de mãe de familia, e o 
seu papel de cidadã, contribuindo para façamos um 
Pais com igualdade social. Acreditamos que consoli
daremos a democracia quando pudermos varrer defini
tivamente os entulhos diSCriminatórios para construir a 
grandeza social que desejamos para o nosso País. 

Sr. Presidente, queremos registrar a. honrada 
presença destas bravas companheiras na tribuna de 
honra do Senado Federal: Sr"s Dalva Silva Gonza
lez, Diretora da libra, de Araxá; Joyce Divina Ferrei
ra, da Diretoria da SOS Ação Mulher, de Uberlãndia; 
Joilce Santana, Coordenadora da Libra do No'rdeste, 
com sede No Rio Grande do Norte; Luzia Doralice 
Monteiro, da Secretaria de Turismo de Araxá; Pieda
de Ferreira Widhagen Figueira, vice-Coordenadorâ 
Nacional da Libra; Angélica Lourdes de Matos Couti
nho, Presidente da Libra de Minas Gerais; Uvea de 
'Abreu, Coordenadora NacionaL · -.. , _ _._,:,<;;:;s'!'>q 
: ?!' ·.: Estão também presentes as Sr"s Guiomàr Sar
tori, Presidente da Libra Nacional; Nazareth·Tunholi, 
Presidente da Libra do Distrito Federal; e. Eliana 
curi, Presidente da Libra do Estado de São Paulo. 

Cumprimento- essas bravas cómpanhe1ràs, que 
deixaram suas responsabilidades nos seus Estados e 
vieram a Bras!lia para trazer para o debate nacional as 
questões de grande importãncia para o nosso Pais. 

·A propósito, Sr. Presidente, cabe mencionàr 
que o projeto de nossa autoria que garante 20% de 
candidatas mulheres nas eleições estaduais de 1988 
já está praticamente aprovado, porque já há uni pa
recer fayorável do Senador José Fogaça. .. · ;_ 
· .. ·Graças ao apoio que obtivemos de todas· as 

Padame_ntares - as Deputadas Federais e· as ml
·nhas colegas Senadoras _.tiveram êxit9. o projeto :e 
a emenda que apresentamos no ano passado ga
i'antind.o a cota de 20%, em todos os partidos pollti
cos e coligações, para que mulheres pudessem se 
candidatar para as .eleições municipais. ~-- ·:h ~~-~ 
·~· · -:-Agora, mais um passo à frente estai'T]cis. dando, 
áo .gârantir, taml:lém para as eleições estaduais do 
ario que vem, em todos os partidos polfticós ·ou c:OII
-gações, independentemente das suas idêblógias, a 
quota de 20% para mulheres. · · , ·:.;: -;:; .. ;:;:~·:-:: '"""' 
- : Quero, aliás, ressaltar que o parecer do Sena

dor José Fogaça faz justiça ao amplo movimento 
das entidades de mulheres do Brasil, que buscam 
aumentar a participação feminina no processo eleito
ral. e no debate sobre os temas que dizem respeito 
aos interesses do nosso País. : ·- ·. ,, -c:::; 

Muito obrigada, Sr. Presidente. . c:···' 
•: .. A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidentê, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável.·- · • 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Marina Silva, para uma a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para uma 
comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, 
nos termos do art 14, inciso VIl, do Regimento Interno. nos termos do art 14, VIl, do Regimento Interno. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co- O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para 
municação inadiável. Sem revisão da oradora.)- Sr. uma comunicaçao inadiável. Sem revisão do ora-
Presidente, prometo ser breve. dor.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, saindo 

Ontem, no jornal da TV Globo foi exibida uma da sede da OAB, o Presidente do Conselho Federal 
reportagem sobre essa prática abominável, a prosti- da Ordem dos Advogados do Brasil, Emando Uchoa 
tuiçao infantil. A reportagem deu ênfase às circuns- Lima, acompanhado de mais de uma centena dos 
tãncias que levam as crianças a venderem os seus mais ilustres advogados deste País, bem como de 
corpos para pessoas que não têm respeito por seres Parlamentares, caminhou até o Supremo Tribunal 
humanos que ainda estão em fase de formaçao. Federal, para entregar às mãos do seu Presidente, 

O foco da matéria era Recife, Fortaleza e, no SeJ>úlvedaPertence,_clt.J~s açõ~. _ _ __ _:_ ~ 
Estado do Acre, o Município de V. Ex", Senador Na- Na primeira, ação direta de inconstitucionalidade, 
bor Júnior, Tarauacá. pleiteia declaraçao de inconstitucionalidade do art 2", 

As cenas exibidas são de fazer o Pais pensar caput e seus incisos I e 11, e seu§ 2"; art 4°, incisos I 
sobre as condições em que estamos permitindo que a VI; art 6", caput e incisos 11, Vll, IX; art 7" e seu pa-
vivam as nossas crianças. Crianças seminuas batem rágrafo único, todos da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 
à porta dos apartamentos dos hotéis do municipio 1990, pelas razOes jurfdicas que estão expostas. 
de Tarauacà oferecendo seus corpinhos ainda em Solícito, Sr. Presidente, que seja transcrita na in-
formação em troca de algum dinheiro, quem sabe, tegra essa açao direta de inconstitucionalidade que se 
para ajudar suas famfiías. refere à maneira como o Governo Federal deseja pri-

Posso entender essa situação de degradação • vatizar a Companhia Vale do Rio Doce. Segundo a 
social, cultura, moral e ética somente em um Estado Constituiçao da República, depende de autorizaçao !e-
onde as perspectivas de sobrevivência estão cada gislativa, em cada caso, a participação de qualquer 
vez mais reduzidas. No nosso Estado houve a- de- das pessoas estatais em empresa privada. . . 
sarticulaçao do extrativismo sem que se desse uma Não se póderia dé:lcurnprir' a Constituição; não 
resposta de pronto para o problema do conseqüente se poderia realizar essa privatização sem lei especf-
desemprego e da grande quantidade de pessoas fica. Portanto, o Congresso Nacional e o Senado Fe-
que saem da zona rural para viver na cidade. As o:leral perderam a oportunidade de corrigir isso, já 
nossas crianças vêem como única possibilidade de que- poderiam apreciar e votar positivamente a lei· 
sobrevivência a prática da prostituição. Larnéntavel- - -proposta peloSenaaor JoseEauaro6Tiutr.ÇUaer do 
mente, é esta a vergonhosa conseqüência: a prosti- PT no Senado, ou, depois, da Senadora Júnia Mari-
tuição infantil. se. Infelizmente, fomos derrotados. . . . ~- e.:.'· 

A responsabilidade maior por essa situação recai Assim, o próprio Senador José Eduardo Outra re-
sobre a ausência de um plano de deserrvolvimento comendou à OAB entrar com essa ação direta de in-
econõmico e regional que tire a nossa região desse constitucionalidade, que também foi entregue com um 
quadro vergonhoso e, sobretudo, ofereça alternativas pedido de liminar, requerendo ao Conselho Fed~l. da 
para que este Pais se livre desse quadro doloroso. OAB, inaudita altera pars, a concessão da medida 

Inúmeras propostas surgem para solucionar o cautelar para suspender os efeitos do art 27., I e.)l, da 
problema social no momento em que o País o vem en- Lei n• 9.074195, até o julgamento final deste pedido, 
frentando. É nessa situação de degradação social, mo- que espera seja admitido e, afinal, prpvído, para decla-
rai e ética que surgem as grandes manifestações, rara inconstitucionalídade dos diSPOsitivos sub ceMu-
como é o caso da que vamos receber em Brasilia do ra. E que seja ouvido o ilustre representante dq Minis-
Movimento dOs Trabalhadores Rurais Sem Terra. tério Público Federal e citados o Poder· Executivo, na 

Sr. Presidente, o tempo é curto. Eu não queria pessoa do Advogado Geral da União, além do Con-
que passasse em branco matéria tão relevante pelo gresso Nacional, para prestarem as infOrmações de 
aspecto da monstruosidade que denuncia para as estilo. Assinado Emando Uchoa Lima. · _ : _!' · -· · -
autoridades do Brasil. É fundamental que tomemos Sr. Presidente, requeiro sejam transcritos, na 
alguma atitude em parceria com outros segmentos Integra, tais documentos recebidos em mãos hoje 
da sociedade, com todos os homens e mulheres de pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Se-
bem, para combatermos a prostituição infantil, ver- púlveda Pertence. 
dadeira chaga. 

Muito obrigada. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO: · . . ·.·.·: .. ·· 
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Wnknc~o& ~d, PJ3~ 
'0'""""4:o Gfh,fc,,,! 

26.-.tt.a. - q_ ,z;-; 

Exm2 Sr. Ministro Presidente do Egrêgio Supremo Tribunal Federal. 

5. Na sístcmâtica do direito bmsikiru, a k:i cria determinada 
empresa para explorar s~rviços públicos por cb. ddinidos. Nesse caso não 
hlt COncesúÇ) 011 púlnt.:,sao ffiUSSini-plcs- d~l~i,âÇifort:jiSlatTvii-Oc túil dilUO-
serviço públi(:~} a uma cntid::!dt:: controlada pdo Estado. ·.·--, ···,:-:·· 

• >.i ;.. ; • ~':") 

6. A delegação de que tratam os dispositivos sub examen é 
absolutamente inconstitucional: ou bem lei especifica delega (via: 
legislativa, naturalmente) atribuições a uma entidade do Estado criada 
especialmente para operar determinado serviço público; ou Se 'trata de lei 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL_ OAB, dotada de deleg~da. por vi~ .obl~qu:, :!rti~cio. d~stin~do a la~~'· .o .pre~~~~ 
personalidade juridic.:1 e forma federatiya (Lei 0o 8.906~ de_Q.tl__º-eJ!1Il1...9Ae_~_consutucronal_de llcaaça~ ao serv1ço pubhco .. E uma cunosa r,or.m~d~-;~e;, 
1994), com sede na capital da RepUblica. SAS, Quadra 05, Lote 02, Bloco delegada, po1s. prese_n~e1a _uma empresa pnvada com um sei'V!ç:o so 
'·N·'. Ed. OAI3. inscrita no C.Q.C. so_b __ o_ n° _3}-:f05.:f~J!®PJ:J4~-~l?QL~~i:t-=---alcanç:ado por v1a de hcttaçao. . :: . 
CONSELHO FEDERAL representada por seu Presidente {art. 55. §1°, da . . . 
Lt!i 8.906/94), doutor ERNANDO UC!-lQA __ L]MA, __ _br~_u~rrº ~çi.o 7. A llegaltdade esta em que, pelo art. 27, I e H, da ter9.074!95:.: 
advogado, inscri_to na OAO/CE_ sob 0 u,0 9-º5. v~m._ ~-sPeit6sime'rtl~. -~~rri--defEriiliilaâã------ernpresa ou consàrcío de empresas privadas. adquire, ou 
fundamento no art. 103, VU da Constituição Feçlcral.~art. 5A • .XtY_._d_a,__I,.ej _ad_qu~_em. ___ em leilào. -~mpresa pública que detêm, por força de lei e 
~.906/94, ajuiz~r a presente amparada peta 1:00stihiiçà0. serviço publico sob o regime de concessão ou 

Ação di reta de lnconstitucion:alidade 
com. pedido de medida lzminar 

permissão e o recebe em decõiT~ncia do certame e não em função de 
licitação especifica para o serviço~ provada especifica qualificação p<lra tal, 
como. quer __ a Constituição. Trita~se de mero eXpediente para burktr a 
Constituição e a lei. - · - -

em face da flagrante inconstituciona(id;'J.de_ dp artigo 'Z7 e. s~s_ffic_i_§:~s L~~;_,_ 
da Lei no 9.074, de 7 dej~Jho de 19~5 . - --s:--Antes_ mesmo da proibição constitucional. a Lei-dãA.ÇãOPópulif 

(Lei õo 4:717; de-i9-de-funhõ-del%:r)~jà diSPUr1ha:- ~ - •. 
Da legitimidade 

J '"'"Art. 4° São ~bém nui~s os seguintes atos ou càtlfraióS 'pr..il~Tos 
L O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil possui ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidadeS i-eferid..is' Fiõ 

legitimidade constitucional_ autônQm;:~ ___ (art,_\03, vn. --ºª'-_ç-º_~J.?!U.!!.i_ç_?.o___ art._l": . , 
Federal) para ajuizar aç.ão direta de inconstitucionalidade de lei ou ato ---I~·· -~missis 
normativo fed~rnl ou estadual perante a Egrêgia Suprema ,corte. 

Da lnc:onstitucionillidade do art. 27 e seus incisos [e [1, da Lei n .. 9.074, 
~e 7 de julho de 1995 

II ... omissis ..:·.~...)"'")_ (i 
III - a concessão de serviço público quando: .. ~. _ . 

: a) o reSpectivo contrato houver sido celebrado sem· 'Crflicorrência 
pública (grifei). .. : . . -0 .. · 

_;_-c~ . .S : 
2. Ê o seguinte o teor do art. 27, r e II, da Lei 9.074/95 

·~Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos. prestadoS por 
pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da_ Uniijo_. para 
promover simultaneamente com a outorga de nova concessão ou 
com a prorrogação das concessões existentes, a União. exceto 
quanto aos serviços públicos de telecomunicações, pode-rã: 

~ ~~~---~- _2,Jiaseqüência, foi editada a Lei no 8.987, de 13 de.f~ro de 
1995, que '"'Dispõe sobre o regime de concessão e piiftil'sJ;)õ_~i!!.. ~"r;Tç(J$
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal ... " es.~~~ec~~o q~e 
na concessão de ser~iç:o público, a delegação de sua prestação. pelo poder 
concedente, serã fei_ta '!lediante licitação, na lf!Odalidade de· êõnCõrf.ênciá 
(art. _1° da Lei 8.98719{}, ad~Uada ao texto constitUCionaL 

' ~ . : - . ' ·~ .• . ~. ~ ~ .. -- ·- . .. --~ ~ .. :,C.·:) iQ;·.:. :.,; 
I - utilizar~ no procedimento .!icitatório, a modalidade de leilão, 
observada a necessidade da venda de quantidades mínimas _de 
quotas ou ações que garantam a tr<lllSferê:ncia do controle 
societãrio'•; . 
II - fixar. previamente, o vnlor da quota ou ações de sua 
propriedade a serem alienadas, e proceder a licitação na modalidade 
de concorrência'~. 

3. Os dispositivos sub censura violám expressamente o disposto no 
art. 175 da Constituição Federal, verbis: • 

~"Art. l 75.' Incumbe ao P-:>der Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de CC'!lcessã9 ou permissão. sempre atraVés de 
licitação, a prestação de serviços públicos" 

4. Pelos dispositivos censurados, o leilão de ações ou. q_uoras 
implicaria a transferência, via delegação, pelo Poder Público. da 
concessão ou permissão do serviço pPblico à eiJloresa orivada sem 
observêlr a licitação especifica posta no art. 175 da cF. 0-leiiã~ d~ aÇã-es 
ou quotas supriria a exigência constitucional de licitação prévia para a 
transferência da concessão. 

10. Assim, qualquer legislaÇão- infra-consdWcionafque desate.~dcr 
aos principias~ formais_ e m_ateri~is d~~I75 da Ce>nstitlJ.içà!> ~fe41!ral é 
formal e materia~mente incC?nstitucional. j<l: se vê.... . ·"'· :J ;~r~;_el~~~,-- -

Da ~M_edid~ _Caui:~lai 
•• ; _:. :.: -!_L.·-: .. }·õ ~. hii 

- ~~...;. r:O wb.); 
. . ' . .. "" -~.,. ... ;;J-·...; ~... : . 

ll .. A medida c~titelar na ação direta "de ínconstituêionafidade tem 
seu fundamento no próprio texto consti~cional (art. 102, I. p. CF) c 
naturalmente estã assim colocada para defender~ de to8:Q.:·á~t~itsôtuiçil~ 
cuja violação está sendo de:mOnstmda .. O perigo, ·no '·EStado de Direito 
Democ.r.),tico,_ ~ ab_s_oluJp: a preyªl~n!=:ia d~ n~~a_ c~nstituci_onal a.ta~'ada pOr 
lei que a nã~ respe-ita." Ou o ·pedido· é absoiiltat!teilie -o eqUtvOCado.- e não 
mereC~ piosperai, ou ele é plarisív~l e estará presente. comà· préSente eStão, 
indubitavelmente, na presente argüiçãÕ, o fumus boni iuris e d·pêriCrdiun in 
mora. Lesão. entretanto, que ainda não se configurou por atÕ "concreto da 
administração e situã-se na ameaça da possível utilização dos'"dispositivos 
contra expressa determinação da lei constitucional, mas que se vierem a ser 
utilizados significará jnsupQ"[táX~l desrespeito_ á_ ~ei _Magna. ; 

---------- ------'-,--'-,'~:'-r" --,."';> 

Obs. (a) .. Art. 1° Qualquer cidadàg_$eni p~e legitima para. pleitear a anulação ou a 
declarnçào de nulidade de atas lesivos ao patrimõnio da União .. .'~;""(bfA,Lei d01 Ação 
Popular foi inteiramente nN:epciOJtada pela Constituição em vigor. 
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Do Pedido 

l. R~quer, assim. o Conselho Ft:der.!l da Ordem dos Advogados do 
BrasiL inaudita altera pars. a concessão da medida cõlutclar parn suspender 
os efeilos do art. 27. I e It da Ld 9.074/95 att! o julgamento final d.:st'.! 
pedido. qut: espem seja ~dmitido c.: atinai provido para d..::cloror a 
mcr.m::aitU<.:!0nalid:.~tk tÍl)S dispositivos suh censura, 

2. Requer, ainda, seja ouvido o ilustre representante do Ministério 
PUblico Federal e citados o Poder Executivo. na pessoa do ilustre Advogado 
Geral da União, além do Congresso Nacional, pma prest.uem as 
informações de estilo. 

Espera, finalmente. seja julgado procedente o presente pedido, 
como medida de 

ocasião em qu-:! foi o processo remetido à Advoc:acia Geral da União ~ 
posteriormente, à Procuradoria Gera! da República, sem retomo aind~ 
ci_!!C?~- anos depois; outras, igualmc_::nte I?ropostas,_têm _a data de_ seu 
ajuizamerÍto, do mesmo IDOdo ·em l99I~-tafn-bérTI-con1-i0dCferinlento da 
medida cautelar no mesmo ano, pennanecendo pendente de Parecer do 
Ministério Público Federal desde então. 

No curso desses seis anos, que medeiam entre a data de ajuizamento 
daquelas ações e o da presente, mudaram as condições jurídicas: surgiram· 
novas interpretações sobre os dh:p_ositivo_s legais impugnados; com fulcro 
neles, sobrevieram normas que não são postas err~ questão em face da não 
suspensão, até o presente, dos julgamentos aguardados naquelas ações; 
votos foram proferidos no próprio Supremo Tribunal Federal a supeditar 
novos argumentos relativos à invalidade dos preceitos questionados em 
sua constitucionalidade. 

___ Jtincip~lmente, _!}_a ~1}<1~cia _ Qa_queias_ aç_9~, e~p~_ esta~s 
....- foram e continuam sendo privatizadas com base única nos dispositivos da 

Justiça! ~- ·'ft1/' . Lei n. 8.031190, questionados sem resposta do Poder ]udiciãrio; o· 
BrasiJia., 15 d~ abn~-~97 - patrimôrrio-público nacional é alienado em detrimento não apenas das 

/ / · gerações atu.ais, mas das futuras gerações, empobrecidas dos bens 
f ~ · ~ "' ~ - ____ -entregues aos interesses privados_, sem que sequer se reconheça aos 

::."~;_j;,<~· -/ (__ ... ( ~---- CiaãaãOSOrã:silClrOSO -direito de sa5ei se taiS entregas sã<ffeitas na forma 
Ernando Uclutl L)rfÍa - '-- -da 161 oU seffi"tonna de lei; deOifeTtO_e_dejUstiça~- -

Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do B~Ü-. ______ Q:>mQ..-ª~~-IX~ni~f1Ç@_de int~~ta_çõ~ e vo_tos l!_avidçs_l!g próprio 
OAB/CE 905 Supremo Tribunal Federa~ referentes às teses que fimdamentam a 

impugnação ora apresentada contra alguns preceitos da Lei n. 8.031/90, 
não existiam quando das primeiras ações ajuizadas,. tem-se que pertinente e 

EXCELENTISSIMO SEN/1011. MINISTRO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, . 

PRESl ______ _..a, presente ação direta de incon::;titucionalidade~ na quaJ se põe em questão 
DENTE DO l perante esse Tribunal Sup~emo a valicfu:de dos preceitos acima arrolados. 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS_ 
AD VOGADOS DO BRASIL, entidade com sede em Brasília 
- OF, SAS Quadra - 05, Lote 02, Bloco N. CGC n. 
33.205.451/0001-14, por seu Presidente, ERNANDO UCHOA 
LIMA, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., nos 
termos do art. 103, VII, da Constituição da República, art. 54, 
XIV, da Lei n. 8.906/94, e demais legislação aplicável, propor 
a presente 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAIJDADÉ, 

na qual pleiteia a declaflll'ão de inconstitucionalidade do art.. 
2°, caput e seus incisos I e II, e seu§ 2°; art 4°, incisos I a VI; 
art.. 6°, caput e incisos II, VII, IX; art. 7G e seu parágrafo único, 
todos da Lei n. 8.031, de 12 de abril de 1990, pelas razões 
jurídicas a seguir expostas. 

DA ADEQUAÇÃO E PERTINÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO 
DIRETA DE INCONS71TUCIONALIDADE 

1- Há que se fazer uma primeira e necessária observação quanto à 
adequação e pertinência da presente ação, em face da ~eiterada 

impugnação, perante esse Excelso Pretório, de dispositivos da Lei n. 
8.031, de 12 de abril de 1990. 

É certo que foram propostas outras ações. da mesma natureza que 
esta que presentemente se ajuiza, versando sobre a Lei n. 8.031/90, o que 
poderia passar. então, ao mais desavisado, como mera repeti~o de ação, o 
que, contudo. não ocorre na espécie. 

A primeira dessas·ações referidas foi ajuizada eni 1991, tendo sido 
apreciado e negado o pedido de medida cautelar nela havido em 1992, 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS- 2~ 
.. -1NC1SOS1 e7T,Jn?EsPJtetfV(J §2'; 4~ INCISOS! a Vi; 

7~ CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.031/90 

2 ~ O qae se argúi inconstituCiOnais são os preceitos contidos na Lei 
n. 8.031, de 12 de abril de 1990, especialmente aqueles dos arts. 2°, cap 
e seus incisos I e II e § 2°, e 4°, incis9s 1 :a VI. 

Dispõem os preceitos em causa; 

"A:rt: r· Poderão ~u privatizadas. nos r~rmos lksla ~i. as 
.empraas: 

l. controladas, direta ou indiretamenle, pela União e in:stiiuídat por 
lei ou aJo do PodLr .Eucutiro; ou 

n ~criadas pelo se/or privado e que. por qualquer- motivo. passaram 
ao controle, -direto ou 6:dirdõ, âit Uniãc. - ' 

- - § 2• .-Aplicam·se os dispositivcs desta Lei. no que ctJUbc-. a alienaçiio 
das participações minoriki:ritrs áirda.r e indiretaS da :Vniiia, no 
capital social de quaisquer ourras empresas. " 

"ArL 4• • Os projetas de prT.:atizm;ão serão aer:ulados nu:diante 
as seguinles formas operacionais: 

I - alienação de participaçiic societária. inclusive de controle 
acionário, preferencialmente meâumte a pulveriztJçiio de aÇõe.s junto 
ao público, emprega!os, c:_cianistas,forTU!ceáores e conswnidores: 

II· abertW"a de cqJ?ilal: 

III-~o de capiial com remíncia ou cessaO, lotdi ou parcial. de 
dinitos de subscrição: 



652 . ~AIS po_SE~ApO FEPERAL . _ Janeim J.Q97 

IV -lransfonnação, incorporaçllo, fusão ou cisão; 

V- alienação, arrendamento. locação, comodato ou casão de bens ou 
instalações; 

PT - dissolw;ão de empresas ou desaJivat;Jo parcial de seus 
empreendimemos. com a c:onseqilenle alienação de ~·eus ativos ... 

"Art. 7" - A privaJizaçdo de empresas que prestam serviços 
públicos, efetivada mediante uma das modlz!idades previstas no art. 4*. 
pressupõe a delegação, pelo Poder Público, da concessão ou permissdo 
do serviço objeto da exploração, observada a legislação especifica. 

Parágrafo únicc -Na hipótese prevísta nute arti'go, fica atipulatio o 
prazo de sesser.:a dias, contat:hs do alo que dete:mUnar a privatizaf4o 
da. emprl!SI:Z. para a qpforayãa, pelo Poderconcaiu.Jt:. tias ccndiç&s 
em regrJammtos upecificos. que deverão su obsenados pelo 
conassioná:riD ou permis;iorrilrio ". 

Democrático de Direito constitui do no ·art. 1°, da Constituição da· 
Replíblica. 

Note-se que não se pretende, na presente ação, discutir-se a Política 
de privatizações adotada pelo Poder Executivo, vez que essa é matéria 
estranha à Ação Oircta de Inconstitucionalidade, além de constituir objeto 
que não cabe nos limites de discussão meramente jurídica conforme se 
pretende aqui processar. 

O que coloca em pauta na presente Ação DiretD. de 
Inconstitucionalidade é tão somente a agressã!l inegável à ordem 
constitucional, especialmente no que concerne a determinadas 
privatizações, cujo objeto é tratado especificamente pela Constituiçlo di 
República. conforme se demonstrará a. seguir. · 

3. O priaap10 coostitacional da legalidade admiDistrativa e a 
vedaçio de transferência de competência de um para outro poder fora 
dos parâmetros constitucionalmente estabelecidos. 

Tais preceitos contrariam, entretanto. os=-arts. 37,XDC"e-~·l73, 175 -
e seu parágrafo único, 176, § ! 0

, dentre outros da Constituição da 
República.. 

. É de se enfatizar, preliminarmente, a vedação imposta pelo principio 
da separação de poderes, adotado como fundamento do ~istcma 
Constitucional brasileiro, de ser transferida competência de um para outro 
poder em aberto. · Rezam tais dispositivos: 

.. M. 37 - A. adminislrar;ào pública dirtra, indireta cu 
fundacional. de qualquer do.r Poderes~ UniliD, dos .&lados, do Distri!o 
F~al e dos Municípios obedecuá aos principies da iegalitkztk, 
ímpasoalidatk, moralidade. publicidade e, tarrihhtt. ao seguinte: 

XIX- so~nk por lei especifica poduão su criatúa empresa públiCLI, 
.sociedade de ecor.omia mista. autarquia ou fo,nt/aç&J pública; 

Xl" - tkpenrk de auJorizat;ão legislatiwz. em cada caro, a crlaçi!tJ ck 
sub:~idiâria.s das entidadu mel'tCi()IUJ('/ar no Jnciso antt:ricr. as.rim
comq a participação de. qualquer delas ut t:mprUI1 priwuia; ..... 

"Art 17J - Re.s.sa/~Jados os cmos pnvi.rto.s nt!Sta Constitulç6o, a 
e:;:ploraçiio direta de at~Vida.lk ecc~mica pelo Estado só suá permitida 
quando nece:s&r.a aos imperativos da segurança nacional ou a nkwmle· 
interesse coll!livcs, confomtt:4efmidos t:1'tf lei ... 

"Ait. 175 - ln~ ao Poáu Público, nll font14 tút lei, 
dirda.mente ou .sob ~ de cor:casEo ou permiss4o, sonpre atrrtvis 
de iidlação, a prataçãa de .servif;os pUhlicos. 

Parágrafo único ·A. lei disponi sobre: 

I - o r'egime das empresas concusionárlas e' pumis:sionárias de 
.servtço.s públiccs, o cmátu especial de seu contrate e de ma /) 

prorrogaçllo, bun ccma as condições (h caducidatk, ji.scallmçdo e 
rucirdo da concusdo ou pennWl!o; 

· II- os d/nitos ác.s lmlário.s,· · ~ · · • · 
m- politiao tariforia; 
IY- a obrigaç4o de manter se:rviço adequado. "' 

.. Art. 176 - As jazidas, em lavra t:nl, n6o, e ckmais ncunos 
mi~rais e os potenciais de energia 1-Jdrmillctz constituem propriMade 
di.st!r:Ja da do solo. para ~fd/o de aploraç4o ou aprtJ"Peitamento, e 
pute~m à Unido, garantida ao concessionário a proprlt:datk do 
produto da lavra. 

§ 1~- A pesquisa e a law-a de recunos minaais e o ~ilamento lk 
potenciais a qur: se refere o caprd date artigo s~ poderlio ser 
efetuadcs nredian!e au1ori:zaf;4!o ou conussllo da UnMo, no itrtuesse 
r.aciDnal. por brasileiros ou empresas t:Drutiluida sob GS' leU 
brasileiras e qur: tenha sua sede e odministraçl!o na Pais, na forma da 
lei. que estabelecerá GS' amdlç&s especificas quando esscu alivldtuies 
se desenvolvuem. em faixa defronJeiras ou terras buflgenas." 

Os preceitos supratranscritos, todos da Lei n. 8.031190 e outras 
disposições que se lhes seguiram a título de lhes conferirem aplicação. 
confrontam, acintosa e incontestavelmente, os dispositivos ·coriStitUci.onais 
vigentes no pais, conforme se esclarecerá a seguir, pelo que não podem 
subsistir sem gravíssima agressão ao sistema vigente c .ao _ E,tado 

O sistema constitucional brasileiro não comporta delegação de 
competências de um para outro poder. fora dos casos e _fo~~s 
expressamente na própria Lei Magna. ..• 0 .. : ; . ".-o 

. Assim. .não se imagina possível, a quem quer que seja, que o. Poder 
Legis\ativo, aô qual compete elaborar leis, transferir, sem qualquer limi~ 
de objeto e de forma, o cuidado de uma matéria para a qual à Constifuiç!o 
exige "autorização legislativa em cada caso". · 

Se é "em cada caso". inconstitucional é a norma que abranja "todos 
os casos". mespecificamente, ao objetocuidado pelo diploma. ' · .... ' " 

.. Tal roi~ que se d~ ·;,;: matéri~_c:uid;.d.;;;; Lei n. 8.03!!90, ~lo que 
não pode prevalecer sem agressão fla~te ao comando constitucionaL 

Senão. vejamo: 

4.. O principio d:o. legalidade específica e o priaeipio do paralelismo 
das formas (arts. 37, XlX, XX, e 173) 

. : Exige a Constituição da República, em seu art. 37, caput, a 
legalidade genérica, ou á. juridicidade do comportamento da Administração 
PUblica direta, indireta ou fundacional da União e dos demais en~. que 
compõem a Federação. 

- ·. . 4.~. - "So~e por lei especifica .. 
No arL 37, incisos XIX e XX. a Constituição detennina,.exige,_. 

estlptlla, afirma o principio á;z kgalúlade espedfu:a, vale dizer, aquele 
~ o qual "somente lei";. mais ainda «lei específica", que.~~ 
apenas de uma matéria, pode estabelecer regras sobre o tem:L .. . . "' 

Se é.ki significa que somente o Poder Legislativo pode eStabelecer 
normas sobre o tema. 

Se é lei dpecljica significa que somente o Poder LegishttiVo' 
cuidando, eXclusivamente, do tema. pode estabelecer regras sobr:e el~" _ 

-· ·-

·4.2 - •dqlende de autorização legislativa, Dn cada CllSIJ" 

Ora, tem-se na norma constitucional disposta no art. 37, XIX. que 
"somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade 
de economia mista, autarquia ou funÇaç.ão pública,..~ no inciso XX. que se 
lhe segue, que "depende de autori;ação legislativa. em cada caso, á 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior •. bem 
como a participação de qualquer delas em empresa privada". 

O que se tem na norma constitucional em foco é mais G,ue a simples 
referencia à obrigatoriedade de se depender de lei específica a criação de 

-uma empresa-estatal ou de suas subsidiárias. É também a exigélwia de 
autoriuv;ão legislativo. ("depende de aurorlzafão legislativa'} "em cada 
casO" a participação do Estado em empresa privada. 
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A privatização de uma empresa pública, u.i:l. maioria dos casos ~ como se 
tem, por exemplo, no caso da denominada "privatizaçãõ da Companhia 
Vale do Rio Doce" - , é feita de forma a que a Uniio mantenha-se 
participante da mesma, ainda que não mais como ente controlador ou 
aclonista majoritário? e não sendo ela maiS Uma empresã-eStaiãl~iOãs uma 
empresa privada. 

Ocorre que a Constituição da República determina que "depende 
de autorização legislativa, em cada caso ... a participação de qualquer 
delas (pessoas estatais) em empresa privada. .• ••. 

A privatização significa que a empresa, antes estatal, torna-se 
exatamente "empresa privada", na qual a União terá participação. 

Como, então, sem descumprir a Constituição, se permite que a 
União possa participar de uma empresa privada (ex...estatal) sem que tenha 
havido autorização legislativa '"em cada caso"? 

A se entender que necessana seria lei específica apenas para a. 
criação e não também para a extinção de uma empresa ou para a sua 
desestatização (mediante processo de privatização), ter-se--ia que.concluir~ 
confusamente, que o Poder Executivo poderia desfazer o quanto feito pelo 
Poder Legislativo no uso de competência própria., exclusiva e limitada (por 
lei especifica). Assim, quando o Poder Executivo quisesse não atender a 
uma lei específica, elaborada pelo Poder Legislativo no exercício do juizo 
de conveniência que lhe foi conferido, em caráter de exclusividade, pela 
Co~~~ção _sobre a_ existência_ de ~- e!llpresa ~ ~~ 

----desciJDStitul~la mediante instrumento-UdminlStratlVOde que -se vales9e
independentemente de nova análise de opOrtunidade e conveniência pelo 
prôprio Legislativo. Tal raciocínio, com certeza, despreza os critérios de 
interpretação sistemática que se impõem em sede àe Direito 
Constitucional, bem como ao critério de sistematização de leitura e de 

_ interp.J~~~º _co_~tlJÇ_içp.a,_l qç.~_njQ_~~ pode deixar de relevar sem prejuízo 
da validade do resultado. 

E o que ocorre na privatização prevista no art. 2°, I e II, da Lei n. 
8.031/90, desdobrada. dentre outros, no Decreto n. 1.510, de (0 de jnnho Reitere-se que não apenas a Constituição da República conferiu 
de 1995, senão desestatiZação -áe--umaem:presa e-4-im.eaiata previsãOâe- competêiiCia apenas a um ----poa_ero.auruão para aViliar e dete:nniiiira-
pa...-ticipação Cla' União na empresa privatizada (tomada privada), senão possibilidade de existência de uma empresa~ no caso ao Poder Legislativo 
exatamente uma participação sem •'autorização legislativa em cada caso"? - como lhe restringiu o exercício d~ mesma competência ao exigir que 

N . . XIX XX. d 37 da Co • • ... :; da ~ 'bli seria lei especifica, 1'1. dizer, aquela <J!Ie não cuide senão desta matéria. se 
os .mclsos e . 0 • art • ... nstltui;o • epu ca nem mesmo o Poder Legislativo, que pode determinar a criação de uma 

tem~s_::. :vtdentcme~tc, a extgêncaa de que_ le~", aqut constdera.da em empresa ou ente estatal de natureza autárquica ou fundacio~ pode atuar 
sen~a~ termal, a dl.ZCI', ato do Po,der Legtslauvo, possa estabelecer ~ sem o respeito à especificidade do cuidado legislativo, como o poderia 
extmçao da empresa. fazer ~ a~!I_tisqad_~~ público sem grave atentado contra os princípios e 

E assim é em virtude da aplicação incontroversa e incontornável do preceitos do sistema constitucional vigente? 
princípio do paralelismo das formas. 

Se a Constituição da República exige lei para criar empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. a exigência 
se estende, obviamente, à dissolução, extinção ou alienação da empresa 
estatal. 

E assim é porque, no Direito vigente no Brasil, somente a forma que 
constirui pode ser utilizada para a desconstituição do patrimônio jurídico, 
r.:áxime quando se cuida do patrimônio jurídico da nação. 

Poder~se-ia talvez argumentar que a exigência de lei específica se 
deveria à utilização de recursos que teriam que ser utilizados -na -eiilPreiã 
ou entidade autárquica ou fundacional a serem constituídas. 

Não hâ fu..'1damentos ju.'iclicos sustentáveis em tal interpretação. 

Em primeiro lugar, porque da mesma forma que a Constiruição da 
República exige lei em sentido estrito para o cuidado das despesas (que 
seriam feitas inclusive com a criação de empresa estataC OU entidade 
autárquica ou fundacional), também o exige para o cuidado das receitas 
(art. 165). 

Te;n-se, pois, no 5=9mando cg~ti~c_io~l-~~ ~f~çi'ª- a nr.RO_siçlo 
1 de se respeitar 

a.) a imprescindibilldade de: autorização legislativa "em cada caso"; 
b) a dependência de lei específica para o comportamento de cria.çio 
-ou de extinção, dissolução ou alienação de empresa. estatal; 

c) a inde!egabilidade do cuídado da matéria ao Poder Executivo, 
dependent(" que fica de atuação prévia. da atuação oompetente do 
Poder Legislativo, que· não pode_legislar para a generalidade de 
coses; 

d) a imprescindibilidade de autorização legislativa l!m cada caso 
para a participação das entidades públicas em empresa privada, 
inclusive naquela que resulte de pnvatização. 

4.3 ~ " ... a exploração de aúvidade económica pelo Estado 
-so- sení-p----uJf:itida quando necessária aos impuativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

_ <?Qnforme defznidos em fei" 

Mai~ aín~ a d~ção o~ ?ri~~ de empresas de c~jos Reza 0 art. 173, da C~nstituiç:ão da R.epúbli~ na esteira da opção 
l~cro~ ou mvesumen~os a Uruão_ Partl:C1pe, m:-phca e~_a_I~~--~-~~-~ ____ constituinte feita em artigos anteriores a esse, quanto à atnõuição de 
dtretn.zes on;amcntárias e ~ Ie1 orçame.."ltária anual, poiS nestas se terá competência exclusivamente ao Poder Legislativo para definir a estrutura 
~avid~, no período anterior à privatização, _a p~são do ~o~ento de da Acinún:istração Pública lndireta. que, para a atuação do Estado no 
mvestimento .m:s emp~ em. que a l!ru~o, direta, ou .mdiretamen~, campo da atividade econômi~ tambc:m se exige lei (aqui tomada em 
detenha a rru:!ona do capttal soc1al com dU:::tto a ;o to [mctso ~ ~o § ~ ._ sentido __ formal), a dizer~ a audiência. pr6 ;ia e. ~i fica do Poder 
do. ar: 165):, .o ~ento ~cal referente (as) entidades da ~ção Legislati"'o. tl!ais ainda, restringe-se ~ atuação deste Poder ao se afirmarem 
... ma~ta. .. (InCISO I, do§ 5 .'do art. 165~. Como .• então, seco~ que se os únicos critérios "imperativos"' para que 8 pc:mússão possa ser" 
podena alterar, sem necesstdade de le1 especifica, toda a onentação concedida, a saber, a segurança nacional e relevante interesse .:~!~vo. 
orçamentária para a qual a Constituição exige ... lei específica? Como 
interpretar a exigência contida no art. 37, XIX e XX, da Constituição,. 
quanto à criação de entidade estatal, sem se compreender que taJ exigência 

Como não se cuidam de critérios subjetivos ·ou porosos,. a 
Constituição exige sejam eles definidos e que tal definiçã.o se ~ça em leL 

se estende à extinção, dissolução ou alienação de entidade da mesma Ora, se para que uma atividade econômica possa ser exercida pelo 
natureza, se num como noutro caso se tem uma alteração no património Estado por atender "aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
econômico e financeiro da entidade federal, cujo cuidado é objeto de outra interesse coletivon a Constituição exige lei, seria imaginar-o absurdo que o 

Iei específica? - - Poder Executivo, ou sej~ sem que houvesse necessidade de lei, aqueles 

Ao fo:ar que somente por lei específica poderá ser criada uma imperativos pudessem ser desconsíderados ou considerados já. inexistentes. 
empresa estatal, a Constituição_ erigiu o Poder Legislativo como único sem que: o tliesmo Poder que assim os definiu seja igualmente e pela 
dotado de competência para avaliar e resolver sobre a existência desta 

1 
mesma forma jurídica ouvido para a sua definição. Afinal, a.fum.ar~se uma 

entidade. O Pod~ Executivo não pode extingui-la sem desobediência à lei privatização por se .considerar que determinada empresa jã não mais atende 
que a criou e sem ter um "contra-poder'' oposto àquele conferido_, aos "im~vos ~ se~ça nacional ou a relevante: intere:oe ~Ietiv~" 
constitucionalmente, ao Poder Legislativo. -- - - -sigriifiCãfCVOgir-uma lei definidora da existência de tais critérios por me1o 
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de ato administrativo de outro Poder, o que rompe toda a estrutUra 
siStêmica da Constituição. - - - ---- - -

Mais ainda se reforça, pela redação do art. 173~ a imperiosidade de se ter 
"lei específica'", definidora "em cada caso .. da participação do Estado na 
empresa privada nascida da desestatização. É que os "imperativos da 
segurança nacional ou -· relevante interesse coletivo" somente podem ser 
cuidados com especificidade da atividade objeto da entidade que se quer 
considerar desnecessária como estatal. 

Assim, patenteia-se também pela afronta ao art. 173~ da Constituição 
da República,. a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 8.031190, 
que. '·por atacado'\ permitem ao Presidente a privatiução das empresas 
que ele entender c:onven.iente, sem previsão ou autorização legislativa 
especifica. 

4 . .( - Qua!quu dos fundantentos aqui apresso amstitui 
novidade., quer para a doutrU:a, quer para a jurisprudência 
sobre o tema. 

Doutrinando sobre o tema explica Cariem Ayres de Britto que "o 
rnodiJ pelo qwl .st dd o encarte de uma empresa no aparellto dt Estado i a 
rnrxlc ~lo qual se dá o respectíwJ duetu:mte.. .A. "ratio juris' da primeira 
proposição 114~ i diforente da segunde, devendo o intérprete acolher a regrti 
tácita da simetria das jo1"11r(U, que i uma espide de 'lei de retorno' • ... A 
priwl!ização i mat~ria cujo opuacionalir.açllc de~ntk de lei. port{U41f1o de lei 
t~m defKnde a opuacional~ Tt:VUsa: crilu;4tJ de emprUtZ utatal. 

P~!o principio da simetria das formas ou lei do retorW, i também 
casuisticamen.te que o Con.gresro Nacienal pock autorizar o ~ da 
titu!aridad< empr<S<Irlal ·- chamando <k-.Af- • daafotaçlJo 
pas.uvn por n~a avaliaç4o politica ponJuai, camo por avallaçilo polilica. 
pontual passam as outras matirias que a Consdtuiçllo suhmeJ~ a me moda 
mais conantrado lk o Poder úgislattPO atucr, ~ i a lei especlfo::a. - Nl!c 
podia ser diferente porque duU11ranht:rr do o:parellu:J de Estado uma unidade 
admirtistralíva pu.rona/izada i dd1'buaçQo que produz efoltos d!sjxrrc e de 
grande importdnda nc Estado mesrr.o e na ordem juridica por inleiro. '"( ..... 
privati:zaçito das empresas estatais à luz da Cor.stilulçlfo .. , ln Revirta do 
Tribunal de Contas do Estath de Sergipe. 1993/1994, p. 95) 

Também no próprio Supremo Tnõunal Federal vêem·se 
manifestações de Ministros no sentido da imprescindibilidade de lei 
específica para a desestatização de empresa estatal, conquanto não se tenha 
analisado, ainda, o fundamento do inciso XX. do art. 37~ mas tão somente 
o que se contém no inciso XIX. daquele mesmo preceito. Assim, vOt~ 
por exemplo, o M1nistro Sepúlveda Pertence, em mais de uma ocasião, no 
sentido de que "'pareu.me indiscuJivd a rel~áncia do argummto atraído da 
combinaçdo do art. 37. XlX e XX com o cap:d do art. 173 da Conslihtiç4D. De /alt!. 
quando ali se diz que a criaçdo tk empresas estatais t!epetiik -de lei esp«:ffka i uma 
ccmpetincia legislativa que tem duas faces e nlJo há dÚ'Ilida que se quis .. o Inciso XX 
deixa isso rmdto claro - cercasr a pro/iferaçlo indist:riminada. , ~ daz 
subsidiárias das empresas púbOau e soêiedadu tk economia mt:ttc:-. • · .,_, -~ · 

Mar por outro lado, &nlwr Presidente, o art. 17.3 ~ d lel UJn juid, 
fimdt:rmental. o de wri.flcar em que cas.n. nos termos da própria Comlituiçi!o. 
concorrem os 'imperativos- da segur~ liadonal ou "levante intuas~ coktivo •• a. 
impor o controle eStatal de detuminados .. ~toru da atlvidatú econõntlca. Om. i 
evidente que a chamada 'duestalização' ou 'prlvalizDçllo" tk empresas estaleis e~~WJNe 
um juizt:J negativo da ctmC~;Jrréncia desses 'imperatiwJs' ~a Const:ll:lú;llo conriduou 
e dererminou que, quanto oco~em ajr.úzo t/Q legislador. c/.evesse lew:r .à /nlerPenÇ4fJ 

direta. na atividade económica, e ao conlrárlo de tktu:nincdos utoru da «0110tnia 
pelo Estado. Portwr~o, não po:.sc ddrar de anpr~tar relevo 4 use argtrmtnto." 
(Voto na Açã.o Direta de Inconstitucionalidade n.. 5~-DF). ·.· 

4.5 - A Proposta dt! Emorda Constitucional n. 173195 e a 
odgência de Ld Especifica. 

A comprovação da necessidade de lei espeeífica e da autorização 
legislativa ""em cada. caso .. pam a participação da Unilo em Cmpresas 
privadas parece ficar esclarecida, de maneira irretorquivel. pelo seu 
reconhecimento pelo Presiéen~ da República e pelo seu Ministro da 
Justic;a. Dr. Nelson A. Jobim, cujo nome, já aprovado pelo Senado Federal. 
virã a honrar, a partir desta data, esse Tnõunal Supn:mo. 

Com efeito, ouando da remessa da PtÓposta de Jim.nc~.. 
Constitucional n. 173 ;., Congresso Nacional, o P=idente da República, 

em documento igualmente assinado pelo z....finistro da Justiça, dentre 
- OUtros-;~ ofeteceu~aos COnstituintes derivados p1vposta de reforma 

conStitucíoilal de- rriOlde -a:- introduzir no texto· constitucional (art. 248 na 
Proposta) o seguinte dispositivo: · · 

.. Art. 248 (da PropoStO. apres~niada para acrliCimo rso 11tuio IX. "Das 
Dirposiç3es Const~úinais Gerais"): 

As cxigencias previstas~ incisos XIX e XX do art. 37 cio $C aplicam 
--à~ eiíâç!'O de cmp~-ptiblics. sociedade de c:conot!lia mista e suas 

subsidíárias quaodo decorrçntcS de proa:sso de cisão. fuslo ou · • 
incorpornção realiz:ada n~ !mbito do Programa Nac::iocal de 
Desestatiz:aç!o... - · · 

Não fosse -nCCessáiiã.- a- OOServância da exigência de lei especifica 
quando da modificação da natureza jurídica de empresa estatal "realizada 
no âmbito do Programa Nacional de Desestati2ação" por que o Presidente 
da República enviaria ao Congresso Nacional proposta de refommr para 
entronizar no sistema a desneces:sidade ... do que fosse desnecessário 
independentemente de qualquer modificação constitucional? 

É certo que no texto oferecido se rePete a palavra "criaçlo,;.' Mas ~ 
que se enfatiza é a mudança de natureza de entidade empresarial Mediante 
processo "realizado no imbito do Programa Nacional de Desestatizaçâo"'. 
Logo. fica pate:o.teado que o Poder Exectttivo considera que a exigancla de 
lei • e, no caso em pauta, de lei especifica e de autorização legislativa 
concedida em cada caso - prevalece, ao contrário do que ~. se: P.Oderia 
explicar aquela propoSta env:iada por ele· mesmo ao Congre3SO l:ltUfi~nal no. 
exeroício de_ sua função reformadora da Constituição Federal, -~ ,;;;;,: , c<. 

,:.A.éhar desp~çiend~ e inexig[vel lei especffiea para .. os casos de· 
privatização e de participaçi!o d& entidade pública em empesa priVllda 
seria desconsiderar o qtle sequer o Poder Executivo tem por próprio, como 
se pode depreender de sua conduta no C830 da PEC n. 173. -

5- . O art.175 da Coll!llituição Fedcnd e privatizaçõ,. que envolvem, 
também, delegações. Iaoc:orrêacia de previslo legal ·esPêc:ífiCa. 
Incottstitucioaalidadc da Lei 8.031190 e seu cousectário Deerctt> n. 
1.510/95. 

5.1 - A Lei n. 8.03179-0, ao prever a privati2ação de' ,empresas 
controladas, direta ou indiretamente, ~Ià Uoião e instituídas por lei ou at<>. 
do poder executivo, bem como· daquelas criadas pelo setor ~ ~ que 
tenham passado ao controle, direto ou indireto, da entidade federal (art. 2', 
I e li) deixou de observar, aind&, o arl>)75, da Constituição da República, 
que esta.Ceiece: 

'".Art. -115 .. Incunihe-ao Podu Públkc, naicnna·a;, IeJ. ~e ou 
sob regime de ccnces.s4o ou pamlss&J, Jempre atl'«vis, de liclraç&, a 

. prutt:zçlJD de .Jentit;OS púb/ict:n ... . ... 

Mesmo quando se trate de empresa que exerce atividade econ6mica, 
nil? poucas vezes o ~~o dessa atividadc faz..se tam~~ ~~te o 
exercício de ~ços que se ~ sem maiores percalços. ~. 
porque • entidade compõe a Adminlstração Pública na cOndição de 
empresa ...Bml. . . . . ... . 

~sim, por exemplo, a Companhia V ale do Rio Doce, que exerce 
atlvidad~ econâmica necessária aos imperativos da segurança nacioD;W e a.o 
rele\'.::..te !:1teresse coletivo desde a sua criação pelo Estado· Brasileiro.,. 
v:1;e -~-ê! ri. '.·:>empenho de ativida.des de t:raDspOrte coletivo - que constitui 
serviço público - para cumprir o seu objetivo. Dai porque o próprio ato 
convocatório de interessados em sua aquisição faz remissão expressa a 
textos de lei que cuidam da concessão do serviço público (Anexo lli, do 
Edital). . 

Ota, a norma contida no art. 175 é taxativa ao dispor que a 
"ineumbêocia" da prestação do ;=viço público é do Pode{ Público, que o 
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pode desempenhar "diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão_. na forma da lei". 

Como poderia, então, uma lei que dispõe sobre privatização, quer 
dizer, sobre a transferência de empresa que desempenha atividade 
econômica e, aliado a isso, presta serviços públicos necessários ao 
cumprimento de seus objetivos, receber uma concessão ou permissão para 
tal desempenho no bojo de um mesmo e único processo de privatização; 
sem atender a uma "forma da lei'' especificamente defmida para tanto? 

Também por agressão, portanto, ao art. 175, da Constiruição da 
República, que exige que o tratamento de atividade tida como serviço 
público se faça "na forma da lei", o que não ocorre nas privatizações 
previstas genericamente no art. 2°, incisos I e II, da Lei n. 8.031/90, se há 
de terem eles como inconstitucionais. 

5.2 -Note-se que o art. 4° e seus incisos I a VI, da Lei n. 8.031/90, 
estabelece as formas operacionais de execução "dos projetas de 
privatização" sem qualquer especificidade, menos ainda consideração às 
condições paralelas ou conjuntas necessárias ao desempenho da atividade 
principal obje~o da empresa desestatizada e sem a necessária obs':TVãncia 
do disposto no an. 175, da Constituição da República em fl.agrante 
desrepeito a ela. 

5.3 • Da mesma fonna se tem que o art. 7' e seu parágrafo único, da 
Lei n. 8.03I/90, prevê a "'delegação pelo Poder Público da concessão ou 
penníssão do serviço objeto da exploração ... ". quando a Constituição, no 
dispositivo em foco, atém·se aos institutos da concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, aqui considerada como processo especifico e 
sem ruptura de seus princípios informadores. Ora, a delegação da 
concessão ou da permissão, no fluxo de privatização operacionalizada, 
rompe a exigência constitucional da licitação específica, o que não é 
z.d.missívei, menos ainda quando tal delegação é enfatizada na norma 
impugnada, como ~'pressuposto", e não como "processo específico" 
fundamentado em condições especificas figuradas em cada caso. 

6- O Princípio da Legalidade Especifica pant a concessão ou 
autorização de atividade econômica vinculada à pesquisa e a lavra d~ 
recursos minerais. 

Privatização genérica e tratamento constitucional específico das 
empresas mineradoras. 

A Constinúção da República tem cuidado especifico com a questão 
das "jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais" do Brasil, 

Dai porque, em seu an. 176 e§§, dispõe sobre o tema, estabelecendo 
que tais bens "'constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra". 

Mais ainda,. reza o§ 1°, do art. 176, que: 

§ 1•. A puqulsa e a lavra de recursos minerais tt o aproveltcmenJo de 
potenciais a que se refere o capUI deste artigo somente podudo ser 
efetuadas mediante autorização ou r:onassr!o da Unülo. no inreruse 
nacional. par brasileiros ou empresas constiMda sob as leis bTasileiras 
e que teniuz sua sede e administraç4o no Pais, ua fnrnrq dq /ri que 
estabelecerá as condiçt!es ~specEficas qur.utdo esses alivitiade.s se 
descrvo/!leron emfab:a de fronteiras ou cerras indtgenas." 

V cri fica-se da leitura desta norma que: 

a} a atividade de pesquisa e lavra de recursos minerais, no Brasil,. 
não se submete apenas "aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse público", previstos no art. 173 para as atividades 
econõmicas em geral, mas, ainda, especificamente, às exigências previstas 
constitucionalmente nessa norma; 

b) o cuidado constitucional com a atividade de pesquisa e lavra. de 
recursos minerais do Estado Brasileiro não pode ser feito senão por lei, 
inclusive quando da autorização ou concessão ("na forma da lei"). Neste 
dispositivo se tem que "a. pesquisa e a lavra de recursos minerais .... 
somente poderão ser eferuados mediante autorização otr concessão da 
União, no interesse nacional... na forma da lei, que estabelecerá as 
condições especificas quando essas ativid.ades se desenvolverem em faixa 
de fronteira ou terras indígenas". 

Deixou a Constituição, p_ois, apen~ para o legislador a definição do 
que se tem por "interesse nacional" no caso da pesquisa e lavra de recursos 
minerais. 

Assim. também porque a Administração Pública Brasileira conta 
com empresas_ que _exercem -~-_ati.vidade, __ cons_ld_erada de "inieresse 
nacional", na forma da lei, não poderia-jamais unlã lei- genérica sobre 

l privatização permitir que o Presidente da República, por ato 
admin.istrativo, revogasse aquela definição legal e a submetesse ao 
denominado programa de estatização. 

Mais ainda quando se considera que compe~ excluSivamente ao 
Congresso Nacional, "'na forma da lei". estudar e definir quais as 
atividades podem ser concedidas ou autorizadas "no interesse nacional", 
vale dizer, quando e como a União não exercerá a atividade de pesquisa e 
lavra diretamente, mas por meio de autorização e concessão. · 

Enfatize-se também. que somente por um estudo pormenori:z.ado e 
atribuído, constitucionalmente, ao Congresso Nacional como condição do 
exercício desta competência prevista no art. 176, § 1°, poder-se-ia verificar 
quais as atividades de pesquisa e lavra de recursos minerais se 
desenvolvem em faixa de fronteiras ou terras indígenas, hipótese em que 
compete ao Poder Legislativo, "na forma da lei.-( estabelecer) as condições 
especificas" para o desempenho. · 

Uma lei genérica que permita a privatização, inclusive de empresas 
estatais que desenvolvem tais atividades, eiva-se da mácula de 
ineonstitucionalidade por transgredir também essa· no~ .que n!o estaria 
sendo observada na.. especificidade da previsão iegislativa determinada 
constitucionalm.erite. 

7 - Nlo se tem, aqui, evidentemente, pedido de controle de: 
constitucionalidade do denominado "processo de pljvatização" em 
curso no Bra9il, menos ainda do "Programa Nacional ·de 
Desestltização". . ·." 

O que se pede C o juíZO de COnStitUCionalidade sobre determinadas 
normas, contidas na Lei n. 8.031190, e seus consectãrios, como o D~. 
n. 1.510/95, que, a título de dar aplicação ao que aplicado não pode: ser~ 
por eivar-se da nódoa. de inconstitucionalidade, inclui rio dito "programa""· 
empresas como a Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras. sem o· 
atendimento a qualquer preceito constitucional referente ~o tema,· 
atacando-se o sistema fundamental por ato do Poder Executivo, em 
comportamento que, à evidência, não se: pode manter. 
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O cuidado legislativo especifico para os casos abordados pe1o 
processo de desestatizaçã.o é exigência constitucional, pi!lo que a _ 
generalizada atribuição de tal competência ao Poder Executivo viola as 
regras fundamentais da concepção positiva do princípio da separação de 
podere-;, constituindo cheque em branco passado a esse Poder, que não se 
coaduna com qualquer principio ou preceito da Lei Magna vigente. 

Enquanto a Constituição, cumprindo a sua própria opção de 
estabelecer um Estado Democrático de Direito, atribui ao Poder 
Legislativo competência decisória, a ser exen:ida por "lei espeçificã:", para-
definir os casos em que a ação do Estado, mes_mo na at;vidade __ ~nômica; 
seja de imperativo da "'segurança nacional ou relevante interesse coletivo", 
os dispositivos enfocados da Lei n. 8.031/90 defegam, na generalidade, tal 
desempenho ao Poder Executivo.· 

De um lado teria bavid<:~ renúncia de competência irrenunciável do 
Poder Legislativo. De outro, teria havido exacerbação de competência do. 
Poder Executivo, sem fundamente constitucional válido, donde a 
insubsistência da norma que assim delibere em afronta ao comando 

co_gitay.ão da htpótese ~e v~lta ao statu quo. _A urgência de se sustarem os 
efeitos das norni3s ola qU:CsilonadaS ê patente-;-evidente e incontestável. O 
proiSegulnieiúci da--i!iaiclia- aê deSCStãtiz:ação não espera mais sete anos. 
para que se aguarde o julgamento de mérito da presente a.ção? como se tem 
com as que se lhe antecedem e que até o presente não receberaal qualquer 
resposta, positiva ou negativa., sobre a constitucionalidade dos dispOsitivOS 
j;i lei qu~onada. -

A urgência em se acautelar contra novas alienações. que estão na 
iminência de ocorrer· como se dá, por exemplo? quanto à Cotrq'aclua V ate 
do Rio Doce ~ é, reitere·se, incontestável. · · · - '-

constitucional inlxansponiveL -- ----- -

Afirmar-se a inexistência de peric:Jum in mora na ~ 
imediata dos dispositivos impugnados da Lei n. 8.031/90 serl.&'Sitperai.ÔS 
limites mesmos do bom senso, vez que a mora já. ocorreu qÜanélo, -oo CursO-: 
de quase sete aoos. se deix?U de prestar a. jurisdição ~onal ~o; 
sentido da suspensão da eficácia daquelas regras, permitindo-se .o 
prosseguimento, sem volta, do processo de alienação de empresaS púbUC3s,' 
e tarDando ociosa e vi qualquer nianifestação jurisdicional lUtaia. lf"ó: 
periculum manifesta-se mais uma vez agora. com novas alienaçõeS que_ se~ 
vão tomando próximas e cuja lesão ao patrimõnio constitucional _da na~ 
se põe-ãs -claras no processo, por exemplo, da denominada "privatiZação da' 
Companhia Vale do Rio Doce" a executar-se nos ptéximos"diaS~·: DO PEDIDO 

Pelo exposto, 

Í>ede e confia o CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 
AD VOGADOS DO BRASIL seja declarada a inconstitúciona!idade dos 
arts.. 211

, incisos I c II, e respectivo § :ZO; art. 4°, incisos I a VI; art.. 6°, II, 
VII, e IX; art. 70 c seu parágrafo único, todos da Lei n. 8.031, de l2 de 
abril de 1990, bem como, na s~;Uên~ia de tal declaraçãot sejam declarados 
insubsistentes, por carentes c!e fundamento jurídico próprio e válido, o 
Decreto n. 1.510, de 1• de jul:!ho de 1995, e todos. aqueles. que foram 
expedidos pelo Presidente da · República na esteira daqueles preceitos 
normativos viciados de inconstitucionalidade, exti:oguindo-se, 
imediatamente, todos os procedimentos adotad_os ·ao argw_n~nto d~ sua 
aplicação. 

DA MEDIDA CAUTELAR 

O denominado processo· de desestatização 'de empresas está 'Cn. 
curso. já !endo, inclusive, havido vâl-ias alienações dP ~da~ ~lui~ 
rao programa. 

Há, Portanto, o risco de irreverSibilidade d~rrente da prática de 
aros de tr:an.sferência de aç3es daS empresas privatizadas do patrim.ônio 
público para o particular, em flagrante prejuízo ao Tesouro Nac~ooal,,_al~ém 
da iD.exi.stência da lei específica autorizativa,. confon:ne já deduzida. 

.. Por outro lado; estando marcado Para o PróXimo 'dia 29 de abril o 
pregoo relativo à venda das açõés pertencentes à 'Unii!o no Capit;<l ~ 

Companhia Vaie do Rio Doce. induvidosas se tomam, a urgência e a 
imprescindibilidade ~ Medida Cautelar que ora se ~uer 

: Com efeito, oin~ém, em sã consciência,. haveria de imaginar 
possível o retomo de emp~ estatais ao quadro da Administração 
Pública após o processO de sua alienação, após a sua aquisição por 
empresas de flagrante força econômica e influência até mesmo poHtica. 
A~ mesmo porque os recursos obtidos pelo Poder Executivo ·com tais 
alienações já tiveram utiliu;ão especifica, ficando impossivel sequer a 

Dai porque se requer, nos tennos do art.- 102, 4p.daConstituiçiq.~ 
Rep:(lblica, seja d~~erlda medida cautelar para que se suspenda a eficãeia·
dOs mts. 1!, inCiSos I e u.; 4'\ inciSos I a VI e 7' e seu parágrafo ~~? da 
L.ei r/. 8.031/90, bem como o> ates que se expediram a titulo d~.!h.es ~·
apliéação {hipótese, dentre outras, do D<creto n. ·!.5Í0/9.S}.~; ,ôili;~-q;,;~ 
seja determinada a sustação dos processos de desestatiza~o~m'êmSO aié.J 
que- se aprecie, no mérito. a iiii..ena" objeto da presente Àçfo Dii'eta de' 
Inconstitucionalidade. 

DO REQUERIMENTO 

_ ---~ Requer a notificação do Congresso Nacional e do P~id~te: ~ 
RePlíblicil para, querendO, apreselitarififormações no prazo (iue -lhes é~ 
j~dicamente as~gurado. 

Requer tam~m seja citado o Advogado Geral di V'o.iãO pam-o~ 
-atCndiniento da determinação constituciOnal p!evista no ari -1:0:;, ·§ 3•;:diO: 
Co!J&tinúção da República. 

.. , · RCqúer, finalmente, seja ouvida a ProcUia<loria Geral dá Rêjiilblie&; c 
-detenninan~se sej~ pór ela apresentad~ P~ so~ . ~- ·. C?!'.l~ _da;~ 
presen~ ~o em tempo hábil. 

0AB/CE905 
· Presidente do Conselho Federal 
d~ Ordem -dos AdVog.ldos do Brasil 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Na for
ma regimental, V. Ex" será atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar 
Quintanilha, por cinco minutos, para uma comunica
ção inadiável. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, nobres Senadores, ocupo 
esta tribuna com o peito tomado de alegria e de 
emoção. Em razão das dificuldades enormes que -
vemos tomar conta do País, que procura encontrar o 
caminho para organizar a sua economia, vemos com 
satisfação que o Governo Fernando Henrique Car
doso toma uma decisão da maior importância não 
apenas para as Regiões Norte e Sudeste mas para 
todo o País, através do Ministério das Minas e Ener
gia. E aqui reverencio o nome do competente e ilus
tre Ministro Raimundo Brito, pelo brilhante trabalho 
que vem realizando à frente dessa Pasta tão impor
tante. 
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ção para que as diretnzes que se traçaram para o 
seu Governo, quais sejam as de implantar as obras 
estruturais do Estado, as rodovias, das quais há um 
programa sem paralelo no Pais, já comentei nesta 

-Casa, para asfaltar cerca de 3.000km, com o apro
veitamento das modais viárias, com a inserçt§o e 
aproveitamento, como modal viária, da Hidrovia Ara
guaia-Tocantins, da Hidrovia Tocantins e 'ainda a 
luta que vimos fazendo, aí conjugada ~m os Esta
âOSãO Norte, do Centro-Oeste, até do Distrito Fede
ral, e tenho certeza de que daqui a pouco São Paulo 
também vai participar, os Estados do Sul, que 5eria 
a implantação da ferrovia que já passamos a chamar 
de Transbrasiliana, porque ela não pode ser chama
da meramente de Ferrovia Norte-Sul, como foi co
nhecida, e ter a conotação-de uma-ferrovia regional. 
É uma ferrovia que integra o Brasil, que se propõe a 
mudar a matriz de transporte deste Pais. 

Portanto, Sr. Presidente e meus nobres Pares, 
a-construção dessa linha de energia elétrica, investi-

É de suma importância ressaltar, Sr. Presiden- menta superior a US$800 milhões, vem acontecer 
te, que os dois grandes sistemas de energia elétrica , num momento que· vem quebrar a paralisia que pa-
hoje existentes no Pais - Fumas, na Região Sul e recia tomar conta deste Pais. Certamente esse insu-
Sudeste, e Betronorte, na Região Norte - não se mo, o fornecimento de energia elétrica confiávei,"não 
comunicavam, não se interligavam. E essa separa- só para o Estado do Tocantins, que será o principal 
ção, essa falta de ligação existia exatamente no Es- beneficiário-dessa obra, já que 90% ou pouco mais 
tado do Tocantins, que vem desenvolvendo um es- de sua-·extensão .será. construída no seu território, 
forço quase acima das condições próprias de seus embora saibamos que o aproveitamento da enÊlrgia 
representantes, com vistas a implantar naquela re- elétrica ocorrerá nas diversas regiões do Pais, esse 
gião promissora uma condição infra-estrutura! que empreendimento, esse investimento; vem eni muito 
permita ao Estado aproveitar o enorme potencial boa hora. E certamente será compleinentáê:io muito 
que tem. _ E!_m[)rE!VE! co111_a produção da energia elétrica da Hi--

A decisão do Governo Fernando Henrique Car- drelétrica do Lageado, que o Tocantins irá construir, 
doso, através do Ministério, de construir um linhão, possivelme:nte -iniciando ainda neste ano, com a ca-
cemo foi denominada a linha que interligará os dois pacidade de 1 :020mw, ·inserindo-se no contexto da 
grandes sistemas de. energia elétrica nesse Pais, produção deste insumo tão importa~te, tão deman-
Chesf, Fumas e Eletronorte, numa extensão, Sr. dado, para que ·possamos efetivamente colocar· o 
Presidente, superior a 1.270 quilómetros, com linha Pais no processo de desenvolvimento que tanto se-
de transmissão pesada, com capacidade de trans- nhamos. 
porte de 500kw, que virão certamente aumentar a . Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente: 
confiabilidade da oferta de energia não SÓ na Região . o sR. PRESiDENTÉ (Nabcir Jônior)'..:: 'Cooce-
Norte, como nas Regiões Sul e Sudeste, as princi- do a· palavra ao nobre Se'nador Ney Suassuná'por 
pais produtoras e demandadoras desse importante ci~có minutos para uma comunicaçãê)inàéliávéL"""'" 
insumo de desenvolvimento. · · · O SR. NEY SUASSÚNA (PMÓB~Ps: Párá.üma 

As Regiões Sul, Sudeste e Norte são respon- comunicação inadiável.) - Sr. Preside-nte, Sr"s e Sr's. 
sáveis pela geração e consumo de 95% da energia Senadores, estamos a poucos dias· dá ·chegada do 
produzida no Pais, e esta ligação, e a elisão desse grosso das colunas dos sem-terra que salram de vá-
ato justamente no Estado do Tocantins vêm de ·rias partes do Brasil. Trata-se de urrià causa justa 
acontecer num momento deveras importante para o que não deveria existir, pois já poderia ter sido resoi-
Estado, quando o seu Governador, s·iqueíra Cam- --- -viâatfámUitotempo -
pos, com o apoio de suas bancadas, notadamente Era mister que o problema da divisão da terra 
na Câmara e no Senado, vem dando uma contribui- no Brasil tivesse ocorrido há muitos e muitos anos. 
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Lamentavelmente não está solucionado; pelo contrá
rio, agregam-se a esse movimento vários outros que 
não têm o mesmo objetivo e a mesma necessidade 
em termos de produção e de satisfação social em 
nosso Pais. 

Por um lado, ouvimos as pessoas ligagas ao 
Govemo extemarem seu temor no sentido de que 
pessoas mais estranhas ainda, e mais radicais, se 
aliem a esse movimento que em poucos dias estará 
em nossa capital, provavelmente sexta-feira. Com 
tranqOilídade, li hoje que os próprios sem-terra estão 
fazendo uma triagem para não deixar que haja a in
tromissão de elementos que tenham por objetivo 
perturbar a ordem. 

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, o que au
guro, o que almejo é que nós encontremos uma so
lução. Terra este Pais tem muita: terras aráveis, ter
ras agricultáveis que poderão realmente ser um leni
tivo para os que querem trabalhar. Não devemos 
permitir que a . ordem constitucional seja quebrada 
com as invasões .a torto. e a· direito, mas devemos 
buscar o assentamento pacificamente, tranqüilamen
te. 

Creio que·cabe ao Governo envidar esforços e 
recursos na busca de uma solução para o problema 
dos sem-terra o. mais rápido passivei. Penso que de
ver-se-ia fazer o cadastramento dos que .estão nos 
assentamentos, para, a seguir, atendê-los .. Esse ca
dastramento teria que ser bem estruturado, pois, do 
contrário, ter-se-á pessoas recebendo terras, ven
dendo-as amanhã e iniciando nova caminhada para 
obtenção de terra em outra parte do .Pais. 

É imperioso que se faça o cadastramento e a 
doação de terras aos que. não as têm, para que o 
Pais possa dedicar-se à .produção. de bens,. com a 
paz social de_ que tanto precisamos .. Com .o. conse
qoente emprego. de pessoas na produção de bens, 
não teremos os cinturões de miséria .nas grandes ci
dades brasileiras. 

Esse é um problema que já ~ev~ria ter ~ido re
solvido, qué, .5e hóuver vontade politica, será equaéio
nado, pois as ~ existem. PreÇiSá~s; no. enta~to. 
faZer· um g~nde ·esforço para resolver. um prótiler:na 
que atende a:P.Oúéôs, ~~que envergonh? <i muitos, 
que já deveria t~(siclo soluciónàdo há tempos .. 

: Muito ob~Qado. · 

Q Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Ometas. 
(Pausa.) · ' · · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) . 

Concedo a palavra à nobre Senadora ·se·nedita 
da Silva. (Pausa.) .· · 

Concedo a palavra ao nobre Senador ·s~b~~ 
tião Rocha. (Pausa.} .. . , ,.._ · : 

Concedo a palavra ao nobre Sénaé:ior 'Edison 
Lobão. (Pausa.) 

. Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. (Pausa.} 

. . Nqbre Senador Ney Suassuna, -~ .que ,V. 
Ex" ocupe a Presidência, para que eu possa fazer. o 
meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) ~ C.on~ 
cedo a palavra ao nobre Senador Nabor .,Jú!:!ior pqr 
cinco minutos. 

. O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o.seguinte discurso.) -Sr. Presidente; S.:S e SJS. 
Senadores, o Jornal Nacional da Rede Globo foca
lizou, na edição de ontem, um problema ~ue enver
.gonha toda a Nação brasileira e agride. seus fpros 
·de povo que se diz civilizado e respeitador: da· digni
dade humana: refiro-me à prostituição. infanto-juve,. 
nil, que, agravando-se a cada dia no .. Estado do 
Acre, preocupa ainda mais aqueles que,-con:JO o .ora:
.dor que lhes fala, são nascidos ou criados r:IP 1\nU!Ji• 
clpio de Tarauacá .. 

Mostrou-nos aquele noticiário, de maneira. -bas
tante incisiva, a cruel exploração da prostitUiÇão iil~ 
fanto-:juvenil no Brasil, particularizando três. cidades, 
entre as quais, desafortunadamente, vimos. Táraua
cá. 
·.•. · ·Costumo lembrar que na prostituiÇãô:riifárito.jii

vehil'femos um espelho das crises de'rialüfeZà'eêÕ
nOníica. ·sem embargo de fortes motivàÇOé§-sõéía1s 
e familiares :. mas,· como tenho dénüriâãoô~~Ui-

. - -·· . . . _ ..... r~ .. 
das. vezes da tribuna deste Senado Fêderal('é um 
dos mais fortes e indisci.Jtfveis sintomà'saâ''fálêfl~ 
'OO ·sistema que representava o prirícipã~ êSteió :~ 
·eeonomia do Acre:· a· extfaçãó da borrachâ;-~que/de 
·uns vinte anos·a esta·parte. fói totaliriente·i::lesamclí
lada: Como 5empre; a força mais perve~'dês~·Cà
tá.strofe social e"ecoriOmiea se abate sobréf·as cn·an
ças, principalmente as crianças do sexo~·mrno . .:..""o 
que foi doloramente frisado pelo repórter, ao· afirmar 
que nos corpos infantis daquelas prostit!J.!as .reside a 
única fonte de renda e sobrevivência pai'á suas fa
mflias. Não se trata de questão puramente moral ~é 
miséria mesmo, é o desemprego que se acentua em 
todas as antigas regiões produtoras de látex e casta
nha. 
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Não fujamos da verdade, da obrigação de re- A gravidade da situação não permite que se 
petir e assumir que a falência da economia e das es- aguardem mudanças estruturais voltadas para o for-
truturas sociais da Amazônia tem seu mais forte re- talecimento económico da Amazônia, em especial 
flexo na marginalização da juventude e, como vimos, do Estado do Acre. É claro que somente essas. mu-
na prostituição de meninas na faixa etária de 10 a 14 · ·-aanças profunàas;-·que-g~rarão empregos e !)ovas 
anos. -·- __ _ _ fontes de riql.l~as, solucionarão o Qroblema da mar-

. O Jornal Nacional da Rede Globo mostrou, ginalidade e da prostituição infantil - n:tas, até lá, 
ontem, coisas que deveriam envergonhar a todos os não temos o direito de nos omitir, ante o massacre, 
brasileiros, pela nossa evidente incapacidade de so- que vemos todos os dias; da:infância, anjeo deses-
lucionar um dos problemas mais graves da socieda- pero dos pais que se nutrem da desgraça das filhas. 
de brasileira: a prostituição infanta-juvenil. . Nesta oportunidade, peço providências às au-

É uma tragédia comparável às das chacinas toridades municipais do Acre e. ao. Governador do 
das favelas do Rio e de São·Paulo -talvez seja, até Estado; dirijo-me, também, ao Presidente da Repú-
mesmo, pior! biica, qlle tem nó· Programa Comunidade. Solidária o 

É um ·crime silencioso, ·essa brutal exploração ponto de partida para uma primeira .solução do pro-
de corpos· infantis. Isso ocorre sem maiores protes- bleina da marginalização e da prostituição infanto-ju-
tos e conta com a conivência de diversos. setores venil no Pafs, principalmente no meu Estado do 
aparentemente dignos e acima de suspeitas sociais, Acre.. . . . . , . 
como o gerente do hotel, o empresário dor.ro .de reS" . . . Era O que tinha a dizer,. Sr. Presidente. · · 
taurantes ou bares, o motorista empenhado em au- · ~· . O SR.· P.RESIDENTÉ (Ney Sua~suna) ..:: COn-
ferir COITÚssões dos· "cüentes". forasteiros ou não; ce<io: a P.alàvri;l á .nobre :senadora Benedita dá SilVa: 
são, acima de tudo, famflias famintas e desespera" • •. ·:· ·Á $RA .. SENEDITA DA SILVÁ (81Õco/PT-=RJ. 
das, enxovalhando os próprios lares com o indispen" Pronuncia o seguinte diseurso .. Sem revisão da orá-
sável produto da prostituição das filhas e das irmãs. i:lorá) :...:·Sr . ." Presidente, Sr"s e Srs." Se'riaeiorés, não 

Tenho, juntamente com outros Representahtés !JPc(eria deixar de me. manifestar neste "aia. "APéSar 
da Região Norte, reclamado <:las autoridades constitui- de estar aindà pe5aro5a ·pela perda' dedninhá irmã 
das soluções· adequadas para o desemprego e para a no domlrigó 'passado, o dever e a respónsâbilidade 
miséria que atinge a todos os seus segmentos Sóciàrs;. nos chamam e não podemos ficar càiádos: 'Este· pró-
dentro do {Juadro de precariedades que hoje. é vívido cesso é riá!UI-at 'u"ró diâ.terer'nos·a~·deixar esta"vida 
pelo Brasil.- ·mas que, na Amazônia, se revela amplia- p.arà entrar' ~uma outra." : : . . . .< .· '" -·~~·,:r · · 
do e agravado pela absoluta falência das estruturas · · ... TOdavl~. _quero manifestar-rrle, põrque ·Aíigóià 
geradoras de emprego e de dignidade para os traba" está em festa. No dia 1 t pióximo paSSadci; iri5tàlõu.:5e 
lhadores; um pai ou uma mãe desempregados e 5em o :Governei de' Unidade ,e. Reconciliaçãõ' enf Ct~anda. 
perspectivas não podem ser culpados.sozinhos, quan" Sat:iEimos q4e os angolanos estíveraiTieni gúeffii.de 
do induzem os filho à prostituição e a outras formas de t975 a.1mi4. Em' abril, o:MPLA e a Un~;~r1-tãcô\-dÓ, 
marginalização. Isso ocorre em todo o· Brasi~ -oeotre -~~~Ü_iràm "garàntir a deposição da~·?~~~-:~~~ 
em São Paulo, no Rio ·de Janeiro, em· Belo HÓrizoniE!. . , : ·· -~·~ fq~q dête gçvemo é rl18J~UJ!IJ2~~:f!l'!-
em Salvador, em F.ortaleza, em Brasília -mas ocorre d?.rTIE\!ntal no longo e difícil caminho pa@~aJ?~"~~~ 
principalmente nas pequenas cidades, onde íião existe fo_ra~ as. palavras . do . pr~sidente. q~. :I!Jlgola,· ·José 
atívidade económica capaz de proporcionar. a absor- -~~1-J,ardo dqs SantOs •. a tçdq~ os que..~l(~s~jY,?"i"~•-~ 
ção de mão-de-obra desqualificada, como é o caso c!a· :: :· >Angolç· .so~l! muito .. O antig~ h:!gl(he ·ra~iS.ta 
queles ex"seringueiros que foram expelidos de suas .da África do Sul, que dava total àpo,iõ'à Unita~~~·o 
colocações, no interior da Amazônia, e hoje estão pe" "âbandorio por pprte .de. Portug.~l. -~.ei~arain ·. a_qiJele 
rambulando nas periferias das. cidades da Região. pais em .. situação extremamente . diflcU. ·=P.óui:Os)il'! 
Sem chance de trabalhar ou de,ter qualquer atívidade e.11c::oràjaram: a abraçár sua causa co.ri:Jo um ideiai"de 
que lhe permita fugir-da completa miséria. E.abando- conquista de liberdade. Conforme afifmou o poeta 
nados pelas autoridades governamentais, repito, le- Agostinho Neto: "Sob o troar dos ~_nhões prove-
vam seus filhos à marginalização e suas filhas à prosti.- nientes das fronteiras Norte e Sul do pafs e com os 
tuição. .. -···-·-·· . __ ccc_c~ ·=-=:-inimigos-acerca de 15 quilometras da '.Cidade de 

Deploro essa situação. Lamento, profundamen- Luanda, o povo angolano içou a bandeira. e se ter-
te, que isso esteja acontecendo, principalmente em nou independente e livre". Estas for~~ as pala.vras 
meu Estado! ~.Pias qe llffi PQE:!ta qiJE:!_ ~e_lclmQU o_p_rirT1eiro1'!:E:!~i- _ 
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dente de Angola, um pais rico em recursos minerais 
e agroindustriais e possuidor de 21·dos 27 recursos 
mais valiosos existentes na superfície da Terra. 

Em Angola, os resultados da guerra levaram à 
morte meio milhão de pessoas, mais de 300 crian
ças mortas por dia, 4 mil mortos por mês. A econó- -
mia daquele pais ficou em pedaços, mas o povo re
sistiu com bravura a todo esse perlodo de dificulda
des e não abandonou o ideal de construir uma na
ção livre e soberana, justa. 

Angola é hoje a irr~agem da primeira grande es
perança, cheia de promessas adiadas e viverá em 
paz. Tenho certeza de que esse acordo trará as pos
sibilidades necessárias para que se dê fim ao sofri
mento que toda· aquela população padeceu. O 
MPLA e a Unita nós 'provaram que é posslvel, quan
do há entendimento, cónquistar-se a pai.· · 

Eu não poderia deixar de ressaltar o orgÚiho 
que tenho do papel que o Brasil desempenhou em 
favor da paz e da reconciliação nacional em Angola. 
Nossa participaçã.o não se ·restringiu apenas ao en
vio de contingentes militares para assegürar o cum:
primento do Acordo de Lusaka, nem a outras iniciati
vas diplomáticas. Acredito que influenciou muito a 
identidade étnica e cultural e a ccimptêmentaridade 
económica que fazem do· Brasil . e África parceiros 
naturais do desenvolvimento. · · · · · · · · · · · 

Historicamente, falta _ao . Brasil uma Polrtii::à. 
mais ousada na área comercial em relação ao cónti
nente africano. Poderíamos dizer que nessa parceria 
internacional não fomos capazes,' por exemplo, de 
fazer com que nossa indústria de turismo aproveitas
se melhor a relação cultural com os pàlses afriea• 
nos. Mas este Pais tem uma vocação natural pa_ra ci 
turismo e, assim, o· estrei!ãlmento dessas relações 
poderia ajudar economicamente tanto ·o Brásíl'comó 
os ·países africanqs .. Estamos convencidos de que 
podemos prioriZar a relação comercial ccim pa!ses 
africanos, não só por conta da relação· estreita cultu
ral e racial que temos, mas também pela necessida
de económica de ampliar nossa parceria e de fazer 
justiça social. · ·· · · - · · -~ ~ ·: • :. :, > .: · 

. k causa angolana sensibilizou a sociedade 
brasileira, comprovando que nada supera a dimen
São 'humana como fator de aproximação e amizade· 
entre os povos.' · · · · · - ·· · 

· Angola e Brasil não são apenas irmãos de cau
sa e de valores, ·são irmãos de sangue e de cor. 
Desde o nascimento do Brasil, vindo das costas da 
ÁfrÍca, o negro tem contribu!do de forma insubstitul
vel, embora não devidamente recónhecida, para o 
desenvolvimento económico e a formação espiritual 
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de nossa Pátria. O negro, com trab;alho e sofrimento, 
formou este Pais. Negro em Angola e negro no Bra
sil. Realidades apiuentemente distintas, problemas 
no mais das vezes comuns. Aqui e lá, buscam-se 
superar dificuldades históricas, na luta pela àuto-afir: 

- maçacf.'Aquí e-lá, procura-se construir uma nova so
ciedade, igual ein oportunidades e aberta à partici
pação de todos. Aqui e lá, espera-se fazer do negro 
cidadão pleno, respeitado e perfeitamente integrado 
em uma sociedade que não o discrimine. Ai' afinida
des históricas, somadas à percepção de protilemás 
comuns, favorecem a crescente solidariedade entre 
brasileiros e angolanos. · .. -_ ''' ... ,,.,ç-.~ 

Em nome dessa solidariedade, esperamos que 
a participação brasileira na posse do novo GOverno 
de Luanda represente o primeiro passo para o esia
belecimento de uma verdadeira parceria entre os 
dois palses. A paz, condição primeira dessa. parce
ria, foi finalmente alcançada. . · · .. ·-:..:- ~:- <;· ··...-. 

o Brasil tem muito a oferecerem têrmos'Cie 
COÓperação educacional, técnica e cientific;:à.-~-Péxfe 
contribuir na formação de funcionários públicos qua
lificados, no oferecimento de consultaria para pro
gramas nas áreas sociais e para projetes de desen
vOlvimento. O Governo brasileiro poderá, aiiicia, in
centivar a participação do empresariado naqom:il na 
ampla tarefa de reco11strução que necessariamente 
será empreendida pelo Governo angolano. ·. ·"-''. ~_-,:, 
: . · Oferecer ájuda a Angola é um imperatiVo ético 

para o Brasil e um modo de cc.meçar a:5aldar a 
enorme divida social que tem para com os milhões 
de.descendentes de africanos que formam·a socie
dade brasileira. Contribuição necessária,' -é):ertó'." 
mas não .suficiente, porque êontinuaremos:_·.a-::exi!:iir 
de nosso:Govemo politicas concretas d!=! r~!;g_àte di! 
cidadania no âmbito interno. 
"'·. ·. o:momento, contudo, é de alegria: lodos de. 
vemos comemorár o renascimento de nosSó'paiS.ir
rrião. É com esse esplrito de celebraçãÓ que~ 
hoje a tribuna. desta Casa: a fim de envi!3r.C!O povo 
angolano uma mensagem de fé e de. otirnismo na 
'COnstrução do tão sonhado pais, pois esSe e o justó 
J:e<ionliecimentó pelo esforÇo de uma naçãé)'Ci_úe tão 
bra~amente lutou pela auto-determinação.; -~ -~-- :~:-_ 

Sr. Presidente, peço que este meu- pronuncià
mento seja registrado na Integra, tendo em vista que 
devo estar presente, neste momento, à Comissão de 
Educação. · · ' · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

.. . DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
- ·sENADORA BENEDITA DA SILVA EM 

SEU PRONUNCIAMENTO: 
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A"\lola está em festa, pois vive momentos históricos. No 
dia 11 de abril do corrente, com a presença de lideres politicos de 
vários países, além do Secretário Geral da ONU, instalou-se em. 
Luanda, capital angolana, o Governo de Unidade e Reconciliação 
Nacional, nos termos do Protocolo de Lusaka {o cessar-fogo ass> 
nado nesta capital da Zâmbia, em 1994) e fruto do acordo realiza
do pelo Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) e 
a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), 
marcando o fim da ~uerra civil que assolou o pais de 1975 a 1994. 

"A formação deste governo é mais um passo fundamental 
no longo e difícil caminho para a paz". Com essas palavras, o pre
sidente do país e líder do MPLA, José Eduardo dos Santos sauc 
dou o governo de coalizão. 

Angola tomou-se independente em 11 de novembro de 
1975, depois de 15 anos de lutas contra o colonialismo português. 
Representou um dos últimos processos de descolonização do mun
do, enfrentando um clima de dificuldades e adenridade, ~is ÇQ!!l!l.a. 
existência de três grupos armados (MPLA, UNITA e a Frenle Nacio
nal para Libertação de Angola); a presença do antigo regime racista 
da África do Sul apoiando a Unita, e o abandono total, por parte de 
Portugal, dos compromissos assumidos com o pais. 

Como afirmou o poeta Agostinho Neto, o primeiro presi
dente da República Popular de Angola, "sob o troar dos canhões 
provenientes das fronteíras norte e sul do pais e com os inimigos 
a cerca de quinze qui!Ometros da cidade de Luanda, o povo ango
lano içou a bandeira e se tornou independente e livre". 

Proclamada a independência, o MPLA e a UNITA passa- 1 

ram a disputar o controle do pais. O impasse da guerra civil levou 
à abertura de negociações, que resuitatam em acordos de paz. 
prevendo eleições livres e democráticas. O MELA.g;mlta.as~le> 
ções, realizadas em setembro de 1992, na presença de observa· 
ções internacionais, que as reconhecem como legítimas. josé 
Eduardo dos Santos é confirmado como presidente, com 49,5% 
dos votos. Jonas Savimbi, líder da Unita, não aceita o resultado e 
reinicia a guerra civil, que devasta o país, com destruição de es
tradas e da produção agrfcola. Em 1994, após muitas negociaçõ
es, o MPLA e a UNITA assinam novo acordo de paz, em Lusaka, 
representando o fim de um longo processo de paz, que culminou 
com a criação do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, 
recentemente instalado. 

Angola é um pais rico em recuros minerais e agroindus
trfais. Para se ter uma idéia, a República de Angola possuí 21 dos 
27 recursos mais valiosos existentes na superfície da Terra (ferro, 
petróleo, diamante, cobre, zinco, ouro, manganês, cihumbo, fosfa
ta, sal, urãnio, entre outros), senda considerado um dos países 
mais ricos da mundo, pelo enorme potencial ostentado em seu 
subsolo. Infelizmente, esta riqueza não se reverteu até agora em 
beneficio de sua população. · · · · · · · 

Apesar de rica em reservàs de· petróleo ·e CÍiamenles, é 
uma das nações mais pobres do mundo, pois há mais de 20 anos 
vem sendo devastada por uma guerra civil, que tem impedido o 
seu desenvolvimento sócioeconOmico. As estradas estão destru> 
das e a terra, abundante é fértil, não pode ser cultivada devido ao 
grande número de minas, que deixam mutilados cerca de cem an
golanos por mês, segundo dados da ONU. 

A guerra civil em Angola deixou resultados assombrosos: 
meio milhão de mortos, mais de 4 mil mortos por mês; mais de 
trezentas crianças mor.as por dia; maior índice de mutilações do 
mundo; cerca de três milhões de deslocadós em diffceis condiçõ
es de vida, além da economia em pedaços. Tratava-se, portanto, 
de uma guerra esquecida pelo mundo, onde a mídia não assumiu 
seu papel de divulgação da realidade existente naquele país, para 
sensibilizar a opinião pública internacional e colocar, há mais tem-
po, um fim neste conflito. · 

A nova realidade politica deste país notabiliza-se pela ne
gociação que--levou àó-põêer·o-Govemo de Unidade e Reconcilia
ção Nacional, que compõe-se com outras forças minoritárias, 
abraçando compromissos que caracterizam o governo de José de 
Eduardo dos Santos. Governar Angola, um país destroçado pela 
guerra civil, não será tarefa das mais fáceis. 

A luta pela independência do país, nos anos 70, degenerou em 
uma das mais cruentas guerras civis da historia contempor.lnea. Os 
quase 20 anos de conflito ceifaram a vida de meio milhão de pessoas, 
destruíram boa parte da infraestrutura existente e ocasionarnm pesa
das perdas maleriais e humanas para a nação angolana. 

Não obstante, o povo resistiu com bravura a todo esse pe
ríodo de dificuldades. Em nenhum momento abandonou o ideal 
de construir uma nação livre ê soberana~, justa e igualitária. Mes
mo a guerra fria e a presença de fortes intereses das grandes po
tências não foram capazes de solapar as I:Jases~da auto-determi
nação da nação angolana. 

Angola é hoje a imagem de uma grande esperança. Espe
rança de que, livre das interferências exterrias e dos conflitos in
ternos estéreis, o país finalmente poderá dédicarc5e, com todo o 
seu valor e seu potencial, ao desenvolvimento e à justiça social. 

Esperança de que a nação angolana, cheia de promessas 
adiadas, viverá em paz, dentro de fronteiras seguras e internacio-
nalmente reconhecidas. · - · ·· 

.Esperança de que o país porá fim a_ so~nto humano e 
ao desperdício de recursos que poderiam ser irti(IZados na melho
ria da qualidade de vida e na crfação de melhores oportunidades 
para os mais humildes. 

· .o·acordo assinado entre o MPLA e a Unila é prova de que é 
possível criar um consenso mínimo em tomo da paz e a partir dai ir 
ampliando as áreas de convergências entre as forças sociais. É pr& 
ciso, para isso, que os espíritos se disponham ~ desarmar-se, a en
xergar a realidade com olhas postos no futuro e niio com os ressen
timentos e as rivalidades do passado, com a· "!Ziio e não apenas 
com a emoção. 

A Angola de hoje se tomou possível também graças aos 
apelas e à insistência da comunidade internacional, em favor da paz 
e da concórdia e contra os atas de força e as imposições. · . 

Muito nos orgulha o papel que o Brasil desempenhou-em fa
vor da paz e da reconciliação nacional em Angola. Nossa pa"rticipa
ção não se restringiu ao envio de contingentes militares para asse
gurar o cumprimento dos acordos de Lusaka (1!!94). !le""! a.~ 
iniciativas diplomáticas. 

·· A identidade étnica e cultural e a conip'lementaiiedadê ei:o
.nOmica fazem do Brasil e África parceiras riattiraiS do desenvolvi
mento. Esses aspectos comuns são reforçados principal!riente 
quando se tratam dos nossos parceiros africanos, como Angola, 
Moçambique, Guiné e Cabo Verde, concretizado pelos investi
mentos e relações comerciais. Sabemos da. nece!;Sidade de esta
bilidade política. A estabifiZação politica trará ccinsequentemente, 
a estabilidade económica. 

Historicamente, faita ao nosso país uma politica mais ousa
da .na área comercial, em relação ao continente. africano. Poderia
mos dizer qÚe nesta parceria internacional não fomos Capazes, 
por exemplo, de fazer com que a nossa indústria da turismo apro
veitasse melhor a relação cuttural com os pafses africanos, quan
do sabemos que o Brasü tem uma vocação natural para o turismo 
e, assim, o estreitamento dessas relações poderia ajudar econo-
micamente tanto o Brasü como os países africanos. · 

. Estamos convencidos de que podemos priorizar a ~çâo 
comercial com países africanos, não só por conta da relação es
treita cultural e racial que temos, mas pela necessidade econOmi
ca de ampliar nossa parceria e de fazer justiça social. 
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A causa angolana sensibiliZou a sociedade brasileira, com 
provando que nada supera a dimensão humana como fator de 
aproximação &-de amizade entre os povos. 

Angolá e Brasil não são apenas irmaos de causa e de valo
res. são irmãos de sangue e de cor. Desde o nascimento do Bra· 
sil. vindo das costas da África, o negro tem contribuldo de forma 
insubstituível, embora não devidamente reconhecida, ao desen
volvimento económico e à formação espiritual de nossa pátria. 

O negro, com trabalho e sofrimento, formou esse pais, mu~ 
tas vezes negligente com sua herança multi-étnica e multi-cultu
ral. Nas artes, na política e no esporte, contra todas as restrições 
de uma sociedade injusta e excludente, o negro está presente. 
Angola ajudou a construir o Brasil. Cabe ao Brasil, nesse momen-
to ajudar na construção de Angola. . ... 

Negro em Angola e negro no Brasil. Realidades aparente
mente distintas, problemas no mais das vezes comuns. Aqui é lá, 
busca-se superar dificuldades históricas, na luta pela auto-afirma
ção. Aqui e lá, procura-se construir uma nova sociedade, com 
igualdade de oportunidades e aberta à-participação de todos. Aqui 
e lá espera-se fazer do negro cidadão pleno, respeitado e perfe~ 
lamente integrado em urna sociedade que não o discrimine. 

As afinidades históricas somadas à percepção de prol:le
mas comuns favo"ecem a crescente solidariedade entre brasilei
ros e angolanos. 

Em nome dessa solidariedade, esperamos que a particíp:;
ção brasileira na posse do novo Governo de Luanda represente o 
pómeiro passo para o estabelecimento e uma verdadeira parceria 
entre os dois países. . . , .. . " · · . . . · 

A paz, condição primeira dessa parceria, foi finalmente afcan. 
çada. Agora é a vez da solidariedade. Acreditamos que o estabefe. 
cimento de laços estrettos de cooperação entre .Bras~ e Angola 
cnstitui interesse comum e responde especialmente bem aos arí. 
seios das duas comunidades, Separadas pelo Atlantico, mas unidas 
pela história. É o legado'da contribuição recíproca dessas grandes 
comunidades que pennite antever o sucesso de tal iniciativa. 

Esta é a hora de o governo desempenhar o papel que dele 
espera a sociedade brasileira, transformando em programas de 
cooperação cncretos as palavras e gestos em favor de angola. 

O Brasil tem murto a oferecer em termos de cooperaÇão 
educaional, técnica e cientifica: pode contnbuir na formação de 
funcionários públicos qualificados, no oferecimento de consultaria 
para programas nas áreas sociais e para projetas ·de desenvolv~ 
mente. O Governo brasileiro poderá ainda incentivar a participa
ção do empresariado nacional na ampla tarefa de reconstiuçãó 
que necessariamente será empreendida pelo Governo Angolano. 

- . Oferecer ajuda a angola é um imperativo ético e um modo 
de começar a saldar a enorme divida sciai que tem para càm os 
milhões de descendentes de ·africanos que fonmam a sociedade 
brasileira. Contribuição necessaria, é C:erto; mas -não sÚiiCieiite, 
pois continuaremos a exigir desse governo políticas concretas de 
resgate da cidadania, no ambrto interno. i-".···-. . ,.:.; .• -:. ,_;; ':'': 

O momento,, contudo, é de alegria. Todos n~ dev~nnos 
comemorar ó renascimento de nosso f>afs irmão. É ··com ésse es
pírito de celebração que ocupo hoje a tnbuna desta casa, a fini de 
enviar ao povo angolano 'uma' mensagem de fé e de timismo na 
construção de um tão sonhado pafs, pois este é o justo reconheG 
menta pelo esforço de uma nação que tão bravamente luto~ pela 
auto-determinação. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Murto obrigado. · 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Ney Suassuna deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Na-· 
borJúnior. 

· Q SR. PFti;SIQEI'IITE (Nab9_r Júnior) -Na for-
- ma regimental, V. Ex" será atendida. . .. _ ~~·~-~. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os s~· 
nadares Lúcio Alcântara, Odacir Soares, Mauro Mi-' 
randa, Júlio Campos e Flaviano Melo eiwiarãm dis
cursos à Mesa para serem publicados, na fon:na do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno .. 

S. Ex"s serão atendidos. .. 
~- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -Si;' 

Presidente, Sr's e Srs Senadores, 13 de abril p~ pas..:· 
sado, Fortaleza completou 271 anos. Na. quàlidade 
de ex-prefeito, não poderia deixar de registar ~I fato." 
A eapital do Ceará já é a quinta cidade· brasileira1. 

perdendo apenas para São Paulo, Rio .de}a.neiro;~ 
Belo Horizonte e. Salvador. Bateu Recite; "~int?or:a a_ 
Grande Reéife suplante a Região 'MetroROrrtana de 
Fortaleza em população. · ·· · · · ·· · 

. · · ,,Os dados, antes de envaidecerem, pr:eocupam. 
Porque, se a cidade cresce, multiplicam-sé também· 
os_p~blemas, E eles decorrem, em b()a.AA~·; dó' 
êxôdo desordenado do interior para a ca'!)ifi:it'' ·· ' . 

-~-- ........ ·-····- ............. _.···-vr:···.~·:::"'o 
r" Um fato interessante é a polêmica ·que se' ins~ 

táiéiií'.sobre se. o português ·Martim Soã~);~O.re11d: 
ôo o~ holandês Matias Beck furidaran1'riô~iórdo"do 
Séeúlo .dezessete o arraial que· se transforma!ia. err( 
Fortaieza, ou ainda, se a instalação da '~ilàJér;ia 5~, 
realizado .no dia 10, ~egundo ci historiad6Upãp Bi"(~· 
g(dà; ou se no dia 13, conformeO Barão deS!iJ~art~: 

· ·segundo a inaior parte dos estudiósos.atuais,. 
o Barão de Studart estaria certo, definindO-se' que" a: 
13 de abril Fortaleza foi .alçada à posição d~ vilá"; 
tendo sidci elevada à categorià de cidac!Ê!. a '17 de março de 1823. . . . . . ... -u .. ó ~r.•' ~ ., 

., ~-;.:sem._nerihum bairrisl!lo.·devo dizer .. êl~~Si"\ií~i;,. 
tãrite. âo chegar ~i" Fortaleza. fica siJrpiesc(cOfu $uã 
Q..êl~ _natu@l !'1. ai'QiJitetonica. Urna Cidá~Jini'ren'Q:.: 
-fc~Ção ·eonsfânte;:éOm um ·dinamismo,~q~,'íl9'a~~ 
óütras' cidades brasileiras possúem~ Más, loitgé:éfo5. 
oJho~. ~os turistas, _está a outr,a·FortaleZ8; ,g~:'regiS: 
~v~. O,fiçialme~t~ !:!!" '1993,_ .200 ~vela;_ em...,t~9?~ 
jáeram~JS ~s cadastr.~d~~-9hdé hab~-~ .. C!~ 
600 'mil P.essoas. 
, .. , -Est~ é um' dos frutos de um crescimentci-dem~ 

g_iáfico de 2,77% ao. ~no, sem os recursd,s. &;n,patl
veis 'para as necessidades geradas. 

· .. Com relação à Fortaleza, a primeiià · gh:mde~ 
queStão a ser colocada é a enorme disp~~ade en~ 
tre a população da capital e das cidades·~o interior. 
A população de Fortaleza é de 1.960 _mil f1ab~ntes, 
repreSentando 29% da população cearense, de. 6,8 
milhões. A Região Metropolitana ocupa 2.~%''do ter
ritório estadual e é coristitulda por nove muríiclpios. 
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Nos oito outros municfpios, que não Fortaleza, vi- Um fato muito importante e que eu gostaria de 
vem cerca de 640 mil habitantes, que correspondem chamar atenção é que apesar dos municfpios da re-
a 25% da população da área metropolitana. gião m~tropolitana serem .interdependentes, eles 

Um segundo fato é que o fortalezense é pobre. agem normalmente de forma isolada. · · 
A parcela de pobres na Região Metropolitana de .. A transformação da Autarquia da Região Me-
Fortaleza é estimada em 23,5%, em 1990, mas há tropolitana em SEDURB, para atender a todos os 
estudos que indicam 26% das famílias com renda municípios do Ceará, extinguiu a capacidade de pia-
abaixo do nível de pobreza. A questão social tam- nejamento no âmbito metropolitano. Desde então, se 
bém está refletida no emprego informal e no fato de agravara·m os problemas cujas soluções requerem 
54% das pessoas ocupadas da cidade de Fortaleza uma ação coordenada das várias unidades que inte-
viverem em favelas. gram a metrópole. 

Um terceiro problema é a extrema desigualda- Um outro exemplo, ainda na área institucional, 
de entre as classes sociais. A marca registrada de estfna gestãc do IPTU em Fortaleza. A participação 
Fortaleza está em seus contrastes: há uma grande proporcional do IPTU na receita de Fortaleza é de 
separação física entre a maioria pobre e a parcela apenas 3,2%, enquanto em Porto Alegre é de 23,8% 
da população que vive nos melhores bairros. Esti- e em Florianópolis é de 19,9%. Em Recife é de 
ma-se que a renda apropriada por 1% das pessoas 8,9%, em Salvador é de 7, 7%. · · · '·· .:, 
de maior nível de renda seja maior que o total da . o IPTU.não é aproveitado no seu potencial de 
renda dos 60% mais pobres. · recuperação, ainda que parcial, dos investimentos 

Fortaleza, por falta de planejamento, ainda tem da Preteltuici, ·nem o de induzir ou desestimular o 
muitos vazios urbanos. Apesar de totalmente parce- , 'desenvolvimento de áreas, em função. dali indíc:a~ 
!ada, somente 18% da área do município estão efeti- es do Plano Diretor. 
vamente ocupadas. Este padrão de ocupação espa- : Gostaria de esclarecer que todos estes da<]os 
cial produz um crescimento urbano ineficiente e ai- que acabo de citar, têm origem em documento do 
tos custos sociais. O movimento de implantação de Banco Jnteramericano d~ Desenvolvimento (BID) ... 
conjuntos habitacionais se deu "por Saltos", Cri!'lndo . . . Grande parte destes problemas têm origem no 
vazios urbanos entre regiões dos novos sítios habi- interior. A industrialização, baseada nos incentivos 
tacionais. Isso, evidentemente, causa ineficiência e fiseais ·da SUDENE; pelo efeito das economias de 
elevação dos custos de operação da cidade em seu aglomeràção, concentrou-se na capital, atramdo atj-
todo. ·· -- -- -- --- --vidades ·produtivas e grandes contingentes do inte-

Muítos destes problemas estão vinculados aos rior, chegando-se à macrm:efalia de hoje. Nada do 
baixos níveis de instrução dos fortalezenses e a ine- que ocorre em Fortaleza deixa de refletir no.· restõ' do 
ficiência dos serviços oferecidos nesta área, Assim, Estado. E vice-versa: o fenômeno das secas e a cri~ 
é na educação, onde estão presente as maiores e se çla agricultura representam forte correiité. inig@t~ 
mais graves deficiências de Fortaleza. A proporção ria,. engrossando a cidade e sua periferia. Se até 
da população de mais de 10 anos que tem mais que agora, Fortaleza, embora a duras penas; .. co~$egue 
4 anos de escolaridade é de apenas 48%, menor controlar essa situação, daqui por diante ~rytente 
que Recife (50%) ou Salvador (58%). um trabalho integrado entre Estado ~ét Pf!iféitüra, 

Outro fato derivado das desigualdades sociais dentro de uma estratégia de longo prazo,.evitará que 
na capital, é a coexistência de taxas extremamente esta capital siga o caminho do caos. "'c"'. ;'~-"'<;j""' 
elevadas de mortalidade infantil com indicadores de · ' O· Governador Tasso JereissatÇã~qv$.2. _dQ 
saúde próprios de países mais desenvolvidos. Plano de Desenvolvimento Sustentável; inves~e-_no 

Em 1994, o Governo Estadual aplicou R$ 384 fortalecimento económico do [nterior:·A pr!>p6sitci, 
milhões no setor saúde na capital, representando note-se que, se em 1991, Fortaleza concentrava 
8% do gasto total, sendo que dois terços foram fi- mais de 66% do PIB estadual, este percentual, em 

1995, já caiu para 57,5%. São mais de 3 bilhões 
nanciados com transferências do SUS e uma terça de dólares em investimentos públicos, preparando 
parte foi financiada pelo Tesouro Estadual. a necessária interiorização do desenvcilvirriento. t: 

No lado municipal, o gasto mais relevante se 0 Porto de Pecém com a siderúrgica e o complexo 
refere à manutenção do Instituto José Frota, com um metalmecãnico. É o Castanhão, os 40 lagos do 
dispêndio mensal de R$ 2,1 milhões, que eqüivale a PROURB e a interligação de bacias hidrográficas 
cerca de um quarto das despesas da prefeitura mu- do PROGERIRH, que irão viabilizar um "agrobusi-
nicipal com saúde. nes~~ comp_etitivo. É o PRODETUR, com as ações 
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previstas para a faixa litorânea de Caucaia a ltapipo- levar os envolvidos à condenação, nas barras dos 
ca, aproveitando o máximo das potencialidades tu- tribunais. 
risticas do Estado. · Absurdo, insuportável absurdo, é o desfecho 

Tudo isso, di reta ou indiretamente, e em pro- das negociações que culminaram na aprovação pela 
porções jamais vistas, irá refletir-se sobre Fortale- Câmara dos Deputados da reforma administrativa, 
za, exigindo ações coordenadas em várias áre_as, com seu escandaloso "extrateto". . · 
de tal modo que a cidade possa conviver com"uina Absurda e hilariante é a declaração do porta-
nova escala de demanda por serviços de interesse voz da Presidência da República, quando pensou 
coletivo. É o caso da saúde, educação, assistência abafar o escândalo, com essa distraída confissão:· · 
social e outros projetes novos, como o Centro de "este é o preço pago pelo governo para ter 
Convenções, o METRO FOR, o Centro Cultural aprovadas as reformas de interesse do Pais". · · 
Dragão do Mar, a qualificação profissional da po- Absurdo é o declínio da respeitabilidade e da 
pulação, dentre outros. . . . · confiança inspiradas pelo Congresso e pela classe 

Só, pois, com essa estratégia de longo prazo, politica, junto à opinião pública. . · ., : 
em que haja a integração das forças estaduais e Quem o revela é o Correio Brasiliense, em 
municipais, é que entendemos possa vir Fortaleza sua edição de 10 do corrente, sob o tit,u,lo ~e ~Polfti-
a se tornar uma metrópole com crescente qualida- cos Reprovados". · · · · 
de de vida para seus habitantes, alegre, acolhedo- Dessa nota, destaco a seguinte passagem: . 
ra, daí competitiva para atrair investimentos e vísi- "Até a Polícia está com imagem melhor do que 
tantes. Enfim, uma cidade prestadora de serviços o Congresso Nacional, segundo pesquisa de opinião 
de alto nível a todos que a procuram e. aos que pública do Gallup que será matéria de capa daRe-
nela residem. E, com o interior rico e próspero, se- vista Imprensa no mês de abril. Foram ouvidas 
remos todos mais entusiastas da nossa terra e de 1.281 pessoas no _Rio e em São Paulo_ çiurante. o 
nossa capital. · · mês de março e o resultado para. os deputados e se-

É preciso ter claro que a cidade nunca está nadares é o pior possfvel. , ; : . ~-; ... _:.:. 
acabada. Entregar ao novo milénio que se avizinha A instituição de maior confiança da população é 
uma cidade equilibrada, em que as oportunidades a Empresa Brasileira de Correios, que recebeu_nota 
de trabalho contemplem a todos, onde as diferenças 7,29. Em segundo lugar ficou a Imprensa, com 6,69. A 
sociais sejam minoradas, em que a gestão do bem Igreja Católica aparece em terceiro lugar, cem 6,67. 
público continue a ser compartilhada -com a popula- Em seguida, já abaixo da média, aparecem a Justiça 
ção, em que a busca pela qualidade de vida conti- (nota 4,44) e a Polfcia (4,30). O Congresso Nacional 
nue a ser uma prioridade, uma missão. É essa mis- aparece em último lugar, com nota 3,33. 
são que deve estar na base do nosso compromisso Entre as profissões, os professores ficaram em 
com a cidade, obra coletiva dos seus cidadãos. primeiro lugar com nota 8,34. Os médicos -aparecem 

Era o que tinha a dizer. em segundo com 7,46 e os jornalistas em terceiro com 
Muito obrigado. 7,30. Padres conseguiram a quarta colocação cor:n 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Pre- 6,12, seguidos dos advogados com 5,35.' Os· ecoQ~~ 

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, tantos e tão deliran- mistas aparecem logo depois com 5,31: Os polfti<;os1 
tes têm sido os absurdos registrados no Pafs, nestes novamente, ficam por último cor:n. nota 2,!)5:' .. 
últimos dias, que alguém poderia indagar se a sacie- ~ · -, · Agravante dramatico dessà extensa seqUência 
dade brasileira e suas instituições não se estariam de absurdos, Sr. Presidente, é a desmedida confian" 
precipitando num inquietante processo alucinatório. ça que os envolvidos em tais absurdos depositam 

Absurda é essa guerrilha inglória entre chefes na elasticidade da paciência do povo. _ · _ . ··oq 
de poderes. ____ : _____ =-.:..~Nesta.altura, muitos Mio de estar indagando 

Absurdo é o estado a que chegaram os órgãos aÓnde pretendo chegar com a recitação d~_Ssa _per.-
de Segurança Pública, co_rn._seus agentes, travesti- turbadora ladainha de absurdos. . 
dos de assaltantes e de torturadores. . A resposta é óbvia e diz respeito a outro absur-

Absurdas são essas escaramuças travadas en- do inacreditável, no qual se vêem envolvidos, desta 
tre Senadores nas luzes da ribalta em que se vêm feita, como responsável, o Banco Central, e como vi-
transformando a CPI dos Precatórios. tima o Estado de Rondônia, que aqui represento. 

Absurda é a fragilidade dos governadores Este último absurdo tomou-se público após a 
diante do poderio corporativo de algumas PM acusação que o presidente da CPI do Banco do Es-

Absurdo é o alarido provocado em tomo de tado de Rondônia-Beron, na Assembléia Legislativa 
uma CPI que indigita dezenas de envolvidos no es- de Rondônia, deputado Daniel Pereira, acaba de fa-
càndalo dos Precatórios, mas que, até agora, n~o zer contra o interventor do Banco Central no Beron, 
conseguiu identificar os grandes beneficiários dessa Sr. Francisco .. Mendonça,. responsabilizando-o. por 
tramóia financeira, nem produzir provas capazes de rombo naquela instituição bancária de meu Estado.· 
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Eis o que afirmou o referido deputado: "Quan
do a intervenção começou, em janeiro de 1995, o 
BERON tinha uma dívida de R$ 50 milhões. Depois 
de 26 meses, esta divida pulou para 230 milhões". 

Ora, Sr. Presidente, diante de tal absurdo, im
põe-se uma única ilação. 

Tudo o que acontece numa instituição bancária 
sob regime de intervenção é da responsabilidade do 
interventor e do orgão que lhe confiou à tarefa de 
saneá-lo. Se, portanto, durante a intervenção, ao in
vés do saneamento, ocorreu o agravamento da saú
de da entidade financeira sob tutela do BC; se, o 
que é pior, após mais de dois anos de intenvenção 
verifica-se um rombo das proporções do citado, im
põe-se reconhecer a responsabilidade direta do in
terventor e também, do Banco Central, pela ocorrên-
cia desse colossal absurdo. · 

Essa inferência é ainda mais impositiva, quan
do tomamos conhecimento da denúncia feita pelo 
presidente da CP!, deputado Daniel Pereira de que: 
"Durante a intervenção o Beron pagou juros mais 
elevados que o mercado, no interbancário, a titulo 
de taxa de risco para o Banco Central do .Brasil e 
para a Caixa Econõmicca Federal". 

O Estado de Rondônia, Sr. Presidente, não pode 
assumir sozinho o ônus desse absurdo prejuízo. 

Quem deve fazê-lo, em sua maior parte, é o 
Governo Federal, pois dele foi a responsabilidade 
pela desastrosa intervenção no BERON. 

É o que penso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado! 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

CPI É PRORROGADA POR 45 DIAS 

BRASÍLIA - A CPI dos Precat6rios aprovou ontem à noite, 
em sessão secreta, a prorrogação dos seus trabalhos por 45 dias, 
a partir de 22 de abril. Durante a sessão, os 13 integrantes da CPI 
discutiram ainda o problema financeiro da comissão. 

Na reunião de ontem, também ficou decidido que os dépo;. 
mentes estão suspensos até, pelo menos, sexta-feira que vem
para dar tempo ao relator e aós assessores técnicos de analisar 
melhor os documentos sobre pessoas e empresas suspeitas de 
participar da máfia dos títulos públicos. 

Convencimento - Para determinar a prorrogação por 45 dias 
foi necessário um trabalho de convencimento do relator Roberto Re
quião (PMDB-PR), que queria um prazo de mais de 90 dias. 

"Se nesses 45 diaS ainda entendennos que é preciso mais 
tempo, aprovamos uma nova prorrogação", ponderou o presidente da 
comisSão, Bernardo Cabral (PFL -AM), segundo um dos presentes. 

Até o único da tarde, Roberto Requíão ainda tentava uma 
barganha. 'Vamos fazer assim: 45 dias mais 15 para preparar o 
relatório", dizia o relator para o llder do governo, Élcio Álvares 
(PFL-ES). 

"Não, é melhor 45 dias e, se for o caso, prorrogamos 
mais", contrargumentava Élcio Alvares. 

Os senadores também discutiram o problema da quebra 
dos sigilos bancários, telefónico e fiscal dos integrantes da Comis· 
são Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos. A polémica foi 
reestimulada pela decisão, terça-feira à noite, dos senadores Car· . 

los Wilson (PSDB-PE), Eduardo Suplicy (PT -5P) e Bernardo Ca
bral, de assinar um oficio autorizando a quebra de seus sigilos. 

Os senadores Gilberto Miranda (PMDB-AM), Casildo Malda
ner (PMDB-SC) e Fernando Bezerra (PMDB-RN) deram autorização 
verbal. Ontem: o presidente da CPI dos Precatórios comunicou que 
a comissão só poderá votar os pedidos feitos por escrito. 

A quebra dos sigilos dos senadores ainda não foi autoriza
da pela CPI e, segundo assessores, só será colocada em votação 
se solicitada pelo relator Roberto Requião. " ·· 

BC É ACUSADO POR ROMBO 

lllmar Franéo 

Brasília -O presidente da CPI do Beron da Assembléia Le
gislafiila de RondOnia, deputado Daniel Pereira, acusou o inter
ventor do banco Central na instituição. Francisco Mendonça, de 
provocar um rombo no banco estadual. 

"Quando a intervenção começou, em janeiro de 1995, o 
Beron tinha uma divida de R$ 50 milhões. Depois de 26 meses 
esta dllo'i!!a_Jll!JoU para R$ 230 milhões", afirmou. . .. 

. Acompanhado da relatara da CP I, deputada Milene Motà, e 
pelo vice, Altair Schons, Daniel Pereira esteve nos gabinetes dos 
senadores Eduardo Suplicy (PT -5P), Esperidião Amin (PPB-SC) e 
Vilson kleinubing (PFL-5C). ··, .·- " · '· 

Os deputado estaduais querem·o apoio da.CPI do Senado 
para prosseguir em suas investigações. A intenção(! 'responsabiJi. 
zar a má gestão do Banco Central pelo rombo do banco e obrigar 

• o governo federal a assumir parte do prejuízo. 
"Durante a intervenção o Beron pagou juros mais elevados 

que o mercado, no interbancário, a titulo de taxa de risco para o 
Banco Central, para o Banco do Brasil e para a Caixa EconOmica 
Féderal", acusou Daniel Pereira. · 

Os parlamentares de RondOnia ale9am que nem em- 30 
anos: levando-se em conta a receita mensal do estado, de R$ 30 
milhões, será possível pagar a divida e seus juros. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) .- Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, a injusta distribui
ção da estrutura fundiária no pafs é um vício social de 
muitas décadas de omissão dos governos que se su
cederam em nossa História recente. Desde a era Var
gas, todas as conquistas da legislaçãO que.prôCurava 
amparar o trabalhador eram de sentido nitii:lamenté ur
bàno, o que de resto não deixou dé ser tirri. subprOdUto 
das teridêndas. mundiais. País continental 'de imensas 
eStOques de terras, o Brasil· não soube ai)roveitàr essa 
l(ocação ·agrícola natural, e deixou qu~ ~. força Poten~ 
cial de seu interior se transferisse pará áS grandes _çi
dades, onde estavam as promessas de emprego e'êie 
melhores esperanç<is de quafidade de vida ..• ;,~ s:-

0 que vemos hoje é o esclerosamentõ social 
das grandes metrópoles que atraiam os movimentos 
migratórios descontrolados. Grandes massas de de
sempregados estão engrossando o poder mobiliza
dor _do ma_vimeoto dos __ sem-terra e aumentando o 
conteúdo de exploSão polftica da questão fundiáiia. 
Este é o retrato de hoje de um pafs que construiu 
aos ·poucos esse desencontro entre o eampo e a ci
dade, e· o pior é que não conhecemos a dimensão 
do preço a ser pago politicamente. 
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A televisão mostrou ontem os resultados de uma 
pesquisa desta semana sobre a frustração que se aba
teu sobre a grande maioria das famílias que optaram 
pela vida na cidade. Nem a cidade de Goiânia, que 
está no centro de uma das regiões agr!colas mais for
tes do país, escapou. A maioria gostaria de voltar às 
atividades rurais, mas nao sabe como. E entre os con
sultados não estavam aqueles que já se engajaram 
nos movimentos de invasões de terras ou na formação 
dos acampamentos. O economista Pascual Gersten
feld, um dos especialistas mais respeitados da Cepa!, 
disse recentemente que a América Latina urbanizou a 
sua pobreza, e essa é uma verdade que reflete por in
teiro a nossa própria realidade. 

O que fazer, Sr"s e Srs. Senadores, além de 
torcer para que a força do diálogo entre o governo e 
o MST encontre caminhos para despolitizar a atual 
realidade conflituosa? O Ministério da Reforma 
Agrária está anunciando um novo programa, a ser 
lançado em maio, prevendo-se projetes integrados 
de assentamento e de colonização em áreas pionei
ras, inclusive do Centro-Oeste. O objetivo é o de 
reorganizar o atual modelo fundiário, que está con
centrado basicamente nas regiões Sul e Sudeste, 
com 60 por cento dos acampamentos. Nos seus 
passiveis efeitos multiplicadores, a proposta é posi
tiva para a expectativa de médio e longo prazos no 
sentido da desurbanização do pais. 

Mas é importante, necessário e imprescindlvel 
montar neste pais uma estrutura educativa de base 
para dar apoio às atividades agrícolas de escala e a 
uma reforma agrária que possa realmente funcionar, 
em termos produtivos. Somos um país ainda extre
mamente pobre na capacitação de recursos huma
nos especializados para a produção agr!cola. Inte
grar e valorizar o jovem junto às suas raízes, reduzir 
o êxodo rural, disseminar tecnológias que aumentem 
a produção e criem novos empregos diretos e indire
tos, é investimento seguro e de grande retomo na . 
redução da pobreza e na extensão das cadeias pro
dutivas de alimentos para consumo e exportação. 

Temos em Goiás um belo exemplo de escola 
eficiente e perfeitamente vocacionada como pólo ir
radiador de desenvolvimento agrícola. A Escola 
Agrotécnica Federar de Urutai é uma autarquia de 
que se orgulham os goianos e que tem servido de 
referência nas políticas do MEC para o ensino rural. 
Tida como modelo para todo o pais, a escola já for
mou mais de 1.500 técnicos nos seus 19 anos de 
existência, e instalou recentemente o curso técnico 
em processamento de dados, para atender às novas 
exigências da agricultura modema e do agrobusi
ness. Com isso, agrega-se à rotina da escola de 
Urutai <:! distribuição desses novos especialistas 
para todo o Centro-Oeste, região a que ela já serve 
com seus técnicos em agricultura, agroindústria, 
zootecnia e infra-estrutura rural. 

Graças às novas fornadas de técnicos em in
formática que serão formados em Urutar, com refle
xos mais imediatos no sudoeste goiano, essa região 
altamente desenvolvida do meu Estado vai assegu
rar maiores possibílídades em planejamento agricola 
e em modernização da produção. Outro fato impor
tante é que a escola mantém convênios com as ins
tituições congêneres, em primeiro grau, de Formosa, 
Luziãnia, Jussara, Catalão, Anápolis e Silvãnia, em 
Goiás, e Arraias, em Tocantins. Para mim, o modelo 
de excelência que existe em Urutaí deve ser esten
dido por outras regiões do meu Estado, que tem na 
agropecuária o peso expressivo de 70 por cento de 
todo o PIB estadual. O esforço do MEC para asse
gurar a qualidade de ensino na nossa escola de Uru
tar deve servir de referência para também equipar e 
modernizar toda a rede de ensino técnico em meu 
Estado. Para manter crescentes os nossos lndices 
de produção de alimentos, e para sustentar o desen
volvimento industrial, precisamos melhorar as esco
las atuais e implantar novas unidades. Este é o· meu 
apelo ao Ministro Paulo Renato Souza. · · · 

- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JÚLIO"CAMPOS (PFL-MT}"- Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores; faço uso da pl:llavrá 
neste momento para lembrar aos Senhores.SEmado
res que apresentei o Projeto de Lei n• 110, de.1996, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho 
Curador dos Recursos da Caderneta de Poupan<;a, 
a ser integrado por representantes do poder público; 
do empresariado dos setores imobiliário e financeiro; 
de pequenos aplicadores; e de mutuários do Siste
ma Financeiro da habilitação. • · · ,· · · 

Antes de mais nada, é preciso que tenhamos 
em mente que o programa habitacional deve ser fi
nanciado com recursos provenientes das cadernetas 
de poupança e do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS. Graças à utilização desse$ reeur: 
SOS, durante um período razoável, observamos uma 
sendlvel melhora do padrão de moradia ·dõ po\lo 
brasileiro, o que, por outro lado, contn1iuiu par'a o 
emprego da mão-de-obra de grande parcela da po
pulação ecomicamente atiVa, que dependia dos em: 
pregos ofertados pela construção civil. É preciso .res
saltar que ·esse tipo de atividade também ()ferecê 
oportunidade de trabalho para engenheiros .e outro_s 
técnicos, além de movimentar um setor importante 
da indústria, voltado para o ramo da construção, in
fluenciando na criação de empregos indiretos. · 

Por isso, considero da maior importância a im
plantação do Conselho Curador dos Recursos das 
Cadernetas de Poupança, como previsto no referido 
projeto de lei do Senado. Tal Conselho teria como 
atribuições suas, entre outras: 

- atuar como órgão deliberativo da polftica de 
aplicação dos recursos oriundos da captação atra-
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vés das cadernetas de poupança, definindo, inclusi
ve, critérios de distribuição dos recursos disponíveis 
em consonância com a politica nacional de habita
ção, observada a legislação pertinente ao Sistema 
Financeiro da Habitação; 

- avaliar e fiscalizar o cumprimento, pelos 
agentes do Sistema Financeiro da Habitação.- das
normas existentes e das resoluções do Conselho, 
relativas à aplicação dos recursos captados através 
das cadernetas de poupança, àdotando as providên
cias cabíveis nos casos de coprovada irregularidade; 

- estabelecer limites para a concessão de em
préstimos e financiamentos habitacionais com recur
sos da caderneta de poupança. 

Em entrevista publicada no jornal O Globo de 
25 de junho de 1993, já tivemos a oportunidade de 
ver o Senyhor Fernando Wrobel, presidente da As
sociação dos Dirigentes das Empresas do Mercado 
Imobiliário - ADEMI -. do Estado do Rio de Janeiro, 
defendendo a criação de um Conselho Curador das 
Cadernetas de Poupança, tendo em mira, principal
mente, a elevação do volume dos financiamentos 
destinados à construção habitaCionaL Utiliza ele o 
argumento de que "seria um órgão com a repre
sentação de todos os segmentos interessados mi 
produção de moradias, onde os números da cader
neta de poupança seriam analisados com vistas à 
correção dos rumos e de distorções dos objetivos 
pretendidos com a captação desses recursos". 

Deve ser do conhecimento de todos os Senhores 
Senadores que este pais passou por um processo de 
urbanização acelerado nas últimas décadas e que mi
lhões de pessoas foram levadas a deixar o campo por 
motivos diversos: falta de condições de trabalho; falta de 
emprego devido ao incremento da· utilização de tecnolo
gias mais modernas, com emprego de mão-de-obra re
duzida por parte dos proprie1ários rurais; ou a própria 
atração desenvolvida pelas cidades, com a expectativa 
de salários mais polpudos no setor industrial. O fato é 
qué o deslocamento de grandes contingentes humanos 
do campo para a cidade não permitia aos responsáveis 
pelas politicas sociais urbanas o estabelecimento de 
uma infra-estrutura que possibilitasse_qondições dignas 
de vida no que se refere aos aspectos eCiiJcatpnal, habi
tacional, de sàneamento e de segurançapública. Dar, o 
aspecto que tomaram as periferias das grandes e mé
dias cidades, com o surgimento de favelas e mais fave
las. Decerto é uma situação que não causa orgulho a 
ninguém que seja consciente e que faça parte da elite 
que tem nas mãos o destino da nação. · 

É por issso, Senhor Presidente, que quero ressal
tar a necessidade de se aprovar urgentemente o referi
do projeto, que cria o Conselho Curador dos Recursos 
das Cadernetas de Poupança. Tal Conselho possibilita
rá que pelo menos esses recursos sejam adequada
mente aplicados, de modo que se diminuam os efeitos 
de uma das maiores mazelas que tanlo atormentam 

este pais imenso, que é a incapacidade de produzir 
moradias decentes para grande parte dos seus cida-
dãos. . · 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, 
Sabemos que a instituição de um con_selho para 

cuidar dos recursos das cadernetas de poupança não é 
SU!iCiente, por si só, para resolver o pretílema haoitaao=
nal deste imenso país, mas pode evitar. a destinação 
desses recursos para atividades diversas das previstas 
para esse tipo de poupança popular. · · · . · · 

Vale ressaltar, ainda, que a composição do Con
selho, pelo Projeto de Lei em questão, é a mais demo
Crática possrveraorarigendo trêsMlnistros de Estado, o 
Presidente da Caixa Econômica Federal, ·lim ·repre
sentante da Associação Brasileira das Entidades· de 
Crédito Imobiliário e PouJ)ança - ABECIP -, um repre
sentante das entidades nacionais representativas dos 
interesses dos investidores em caderneta_ de poupança, 
dois representantes das entidades nacionà!s dós beneli
cios de financiamentos com recursos da caderneta de 
poupança, um representante dos Govel]1os Estaduais, 
um representante dos Governos Municipàis. 

São onzé os membros, com a resporisabilidàde 
, de'representação de todos os segment()!;>.~nvÓiv(qqs 

envolvidos. · . 
. . . Senhor Presidente e ·senhores Senádqres, ::·-..-~. 
· ·. É·preciso que o Conselho imponha-pon;nálfrt

gidas e uniformes para que o Sistem~ Bfásileiro d~ 
Poupança e Empréstimo - SBPE -. que tem il'ldiscu
tfvel finalidade social, acolha aqueles ll]énós afortu
nados, que não conseguem amealhar ci miníma que 
hoje é exigido pelas instituições financei_ras, inclusi
ve de caráter oficia~ sendo, dessa formá, ·alijados do 
sistema e desestimulados de poupar, ainda que fos
se algo entre o equivalente a dois e cinco reaism!'!n
sais, que seria o máximo passivei a quem terri como 
remuneração do seu trabalho esse ver!;Jgnhosci ~á~ 
rio mlnimo brasileiro. · . . . _ 

·. AI, resta esperar uma gestão séfià. e· cbmpe-
tente do Conselho Curador, que, ·pefà. su§l.ímportã6~ 
cia soeial e pelos resultados que esperàiftõs-~[ri-~ir~ 
tude de sua ação especifica, é· o instrumento idéàl 
para viabilizar ao menos a politica sociàl cta h~bita
çao, elevando o concejto do Brasil ~Ir$ as·naÇõ~s 
quanto aos indicador-éS de desenvolvirn_eíjfo sOéiãJ.:·. 

:· Solicito o empenho do Senhor P,ré,s!denti E(da 
~ Meliél Diretora no sentido de que sej'ª·Yíábilizad~·a 

apreciação deste projeto pelo Senago Federal; parei 
a concretização dos beneficias que-sê,podem ante
ver como resultado da aprovação e realização_ ·dE! 
tao relevante proposta. . ..... : -. ·. · · ···- · • 

Era o que tinha a dizer Senhor .Presidente. · .. . 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC) - Sf. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é preciso colocar 
aqui, mais uma vez, o problema da prostituição in~ 
fantil. Ontem, a Rede Globo de Televisão, através 
do Jornal Nacional, mostrou, novamente, a gravida-
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de da situação. Situação essa que constantemente 
vem sendo denunciada pela imprensa e que precisa 
ser encarada de frente pelas autoridades do Pais e 
por toda a população brasileira. A responsabilidade 
é de todos nós. Somente com este entendimento 
conseguiremos acabar com esse grave maf ... 

O Jornal Nacional de ontem, mostrou a prostitui
ção em Recife (Pernambuco), Belém d Pará e no meu 
Estado, o Acre, especificamente nó MunicípiO -de Ta
rauacá, onde crianças se prostituição por 10/15 Reais. 

As cenas e os depoimentos são chocantes. Em 
Recife, a prostituição infantil inclui meninas e meni- -
nos. Um, de 15 anos, aparece em trajes sumários 
chamando a atenção de outros garotos. Em Taraua
cá, meninas são agenciadas por um homem de ida
de avançada e domo do que eles 'chamam de hotel, 
onde elas prestam os seus "serviços" e onde andam 
nuas à espera de frequeses. Em outra cena, uma 
delas é aliciada por um homem muito mais velho do 
que ela. Uma chega a contar que se deita até três 
vezes com alguém por noite. . 

É o retrato da degradação, causada especialmen
te pela miséria. No Acre, por exemplo, as meninas são 
filhas de seringueiros que, em sua maioria, em viri\Jde 
da decadência da borracha e falta de i:ondiçOes para 
pemnanecer na floresta, deixaram os seringais ein busCa 
de vida melhor. Nas cidades, encontram a miséria e a 
fome que levou muitos de seus filhos à prostituição. 

Isso, inclusive, não se restringe a Tarauacá, 
mas praticamente a todo o Estado, em especial na 
Capital, Rio Branco, onde crianças de até oito anos 
são prostituídas em troca de pequenas coisas como 
cigarros, lanche ou uma peça de roupa, conforme 
pesquisa da historiadora Maria José Bezerra, divul
gada no livro Damas da Noite - Sexualidade e Pra
zer como Estratégia de Sobrevivência, que estabele-
ce um histórico da prostituição na cidade. ,;- .. 

Esse tipo de violência contra menores no Esta
do é absurdo. Quando não são levadas à prostitui
ção, as crianças são estupradas e mortas. De 25 de 
março a 5 de abril últimos, por exemplo, três crian
ças de quatro, dez e doze anos foram estupradas, 
sendo que as duas menores foram assassinadas de
pois de violentadas. 

Há muito a imprensa local também denuncia .o 
tráfico de menore§i l_ocais para p_rostituição em esta
dos como Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul e 
Amazonas. O sumiço de crianças do Estado tomou
se comum Segundo o Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos, esse tráfico aflorou com maior intensida
de nos últimos dez anos, enquantc é morosa a ação 
das autoridades competentes. 

Como no Acre, Sr. presidente, Sr«s e Srs. Se
nadores, o problema da prostituição infantil ocorre 
também em muitos outros. Estados Brasileiros. Re
centemente, por exemplo, a imprensa também de
nunciou a prostituição de menores em Manaus, no 

Amazonas; anele, além da conivência de autorida
des, haveria a participação de policiais na explora-
ção das crianças. . 

Em artigo de 16 de março último, o jornalista 
Márcio Moreira Alves lembra muito bem: Tafs de
núncias já haviam sido feitas, em 1992, pelo jornalis
ta Gilberto Dimenstein, sendo que até agora, pratica
mente nada foi feito. .. . . 

Eni féVereiro-.-último, o presidente Fernando 
Henrique lançou a Campanha de combate à Explo
ração do Turismo Sexual Infantil. Foi um passo. To
davia, é pfecis<f iralém, é urgente um trabalho que 
force os governos estaduais e municipais a enfi'enta
rem o problema de uma vez por todas. · · -· ' 
. É pneciso, também, envolver a própria população 
nessa ação, fazendo-a ver que, se o problema toma 
dimensão cada vez maior, somos todos responsáveis. 
A sociedade é conivente quando se cala, quando não 
denuncia, quando permite que bandidos se aproveitem 
de nossas crianças e não pressiona para obrigar as 
autoridades e cumprir a sua obrigação. ; ; ;;r, ::,.-;: 

. . O Governo Federal garante que irá deflagrar, atra
vés do Ministério da justiça, uma operação de.·combate 
à prostituiçao na Região Norte do Pais, operaçêo essa 
qu'e deverá incluir o fechamento de bares e boates que 
explorem sexualmente menores, além de campanhas 
de esclarecimento através de rádio e televisão. ..:~: .~ .. 

Já é um caminho. Mas é preciso mais:. é preci
so punir rápido e exemplarmente os que praticam 
essa perversidade contra os menores. Além disso, é 
preciso ensinar nossas próprias crianças a 5e defen
derem deste mal. As campanhas de rádio e televi
são já poderiam atuar também neste sentido.·: : 

Nesta Casa mesmo já tramita projeto éle minha 
autoria, que inclui conteúdos sobre ensino sexual e 
sobre direitos da criança e do adolescente no cum-· 
culo do ensino fundamental, pois acredito que a ine-' 
lhor defesa está' na infomnação. . . ·::"-': ':.17.~9"~".;.;> 

É certo, porém, que esta é uma medidà mais à 
longo prazo. Enquanto isso, todas as açOes dé ·com
bate ao problema são bem vindas. É preciso a!lir rá..: 
pido pois, quanto mais demora a ação,· mais crian
ças são prostituída::; no pais. 

H? que se lembrar ainda, Sr. Presj(jente, _Sr"s e 
Srs. Senadores, que a prostituição infanbl é-frutO prin-

- · cipalmente do desemprego, da miséria e da fome, pro
blemas que também precisam ser atacados, se quiser
mos cOntribuir para combater esse problemá~além.f!e. 
garantir a cidadania e dignidade do cidadão .. 

No caso especifico do Acre, há que se. repen
sar a sitiJação do seringueiro, garantindo-lh.e :·condi
ções para que possa penmanecer na floresta, tirando. 
dela o sustento da famflia e contando com serviçOs 
básicos como saúde e educação para seus filhos .. 

Este, alias, é assunto que há muito venho de
fendendo, inclusive quando governava o Acre, e so-
bre o qual voltarei a tratar nesta Casa. · 
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Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O Sena

dor José Bianco enviou à Mesa requerimentos cuja 
tramitação, de acordo com o disposto no art. 235, III, 
a, item 4, do Regimento Interno, deve ter inicio na 
Hora do Expediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior} - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 mi
nutos, a seguinte matéria: 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERIMENTO N° 235, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
235, de 1997, apresentado como conclusão do Pa
recer n° 102, de 1997, da Comissão Diretora, solici
tando, nos termos regimentais, o sobrestamento da 
tramitação do Projeto de Resolução n° 1, de 1995-
CN, que modifica a Resolução n° 1, de 1989-CN que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 
62 da Constituição Federal. 

-2-
REQUERIMENTO N° 248, DE 1997 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do§ 2° do att. 222 do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
248, de 1997, do Senador Abdias Nascimento, solici
tando, nos termos regimentais, que o Senado Federal 
apresente voto de congratulações ao Governo de Uni
dade e Reconciliação Nacional de Angola, tendo 

Parecer favorável, sob n° 126, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 110, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Pro)êto de De
creto Legislativo n° 110, de 1996 (n° 320/96, na ;Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto dw;» Jlicor
do-Quadro sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos 
do E~':laço Exterior, celebrado entre o Goverpo da 
Repúl.Joíca Federativa do Brasil e o Governo dO,S Es
tados Unidos da América, em Brasília, em i1° de 
março de 1996, tendo ' 

Parecer favorável, sob n° 106, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 12, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n° 12, de 1997 (n° 297/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacifi
cas ae-Ciência e Tecnologia Espaciais, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Argentina, em Buenos Ai
res, em 9 de abril de 1994, tendo 

·_Parecer favorável, sob n° 107, de 1997, da Co-
missão · · · 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 17, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n° 17, de 1997 (n° 321/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o textO,_ do A~rdo 
sobre Segurança Técnica Relacionada ào Desenvol~ 

, vimento Conjunto dos Satélites de Recursos Terre.s
tres, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China, em Beijing, em 13 de dezeiT1bro de 1995, 
~~o . • 

Parecer favorável, sob n° 108, de 1997, d~ Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-6-
PROJET() DE RESOLUÇÃO N° 10, DE 199.S~N 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução no 10, de 1995-CN, que institui o Prêmio 
Ulysses Guimarães do Mérito Democrático, tendo 

· Pareceres: 
- proferido em Plenário, em substituição à Có

missão de Educação, Relator: Senador Lúcio Alcân
tara, apresentando o Projeto; e 

. '~sob n° 98, de 1997, da Comissão Diretorá, fa
vorável. 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇ,Ã.O 

N° 1, DE 1995 
(Tramitando em conjunto com as P.ropostas 

de Emenda à Constituição n°s 4, 11, 20 e 65, 
de 1995, e 7 de 1997) . ·· 

Votação, em primeiro turno, da.· Proposta ·de 
Emenda à Constituição n° 1, de 1995, de autoria do 
Senador Esperidião Amin e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao art 62 da Constitui
çãoFE'!dE'!J9-I (a(jo~o de medidas provisórias), tendo 

Pareceres: 
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. - proferido em Plenário, da Comissão Especial 
cnada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, conCluindo pela apresentação da 
Emenda n• 1-Pien (substitutiva); 

-sob n• 66, de 1997, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1-P!en, da Co
missão Especial), Relator: Senador José Fogaça, favorá
vel à Proposta de Emenda à Constituição n" 1, de 1995, 
nos termos da Emenda n• 2-CCJ (substitutiva) que ofere
ce, pela prejudiciafKfade das Propostas de Emenda à 
Constituição n• 4, 11, 20 e 65, de 1995, que tramitam em 
conj~nto, e da Emenda n• 1-Pien, da Comissao Espada!, 
vencidos os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio 
Ferre1ra, Jefferson Péres, Epitádo cafeteira, AntOnio 
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e com votos em se
parado, dos Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo 
Outra. 

-8-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N°4, DE 1995 
{Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição n"s 1, 11, 20 e 65, 

de 1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à Constituição n• 4, de 1995, de autoria do Senador 
Ney Suassuna e outros senhores Senadores, que acres
centa parágrafo ao art 62 da Constituição Federal (ado
çao de medidas provisórias), tendo 

Pareceres: · 
. - proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

cnada para examinar as matérias, Relator: Senador Jo
saphat Marinho, concluindo pela apresentaçao da 
Emenda n• 1-Pien (subslituliva); 

-sob n• 66, de 1997, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n" 1-Pien da 
Comissao Especial), pela prejudicialidade da matéria, 
das Propostas de Emenda à Constituição n• 11, 20 e 65, 
de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda n• 1-
Pien, da Comissão Especial; e pela aprovação da Pro
posta de Emenda à Constituição n• 1, de 1995, nos ter
mos. da Emenda n• 2-CCJ. (substitutiva) que oferece, 
venC?os os Senadores Josaphat Marinho, José Ignácio 
Ferre1ra, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antonio 
Carlos Valadares. Ademir- Andrade, e em separado os 
Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra. ' 

.. 
-9-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSffiUIÇÃO 
N• 11, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição n•s 1, 4, 20 e 65, 

de 1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 11, de 1995, de autoria do 

Senador Epitácio Cafeteira e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 62 da Constituição Federal (adoção de medidas 
provisórias), tendo 

Pareceres: 
- proferido em Plenário, daComissão Especial, 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n• 1-Pien (substitutiva); 

-sob n• 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1-
Pien, da Comissão Especial}, pela prejÚdicialidade 
da matéria, das ~repostas de Emenda à Constitui
ção n• 4, 20 e 65, de 1995, que tramitam em con
junto, e da Emenda n• 1-Pien, da Cof:!lissão Espe
cial; e pela aprovação da Proposta dé Emenda à 
Constituição n• 1, de 1995, nos termos dà Emenda 
n• 2-CCJ (substitutiva} que oferece, vencidos os 
Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferrei
ra, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira,- AntOnio 
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e· em separá
do, os Senadores lúcio Alcântara e Jôsé Eduardo 
·outra. 

-10-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N° 20, DE 1995 
(Tramitando em conjunto com as Prçpostas 
de Emenda à Constituição n•s 1, 4; 1.:1.e 65, 

de.1995, e 7, de 1997) 

Votação, em primeiro turno, da· Proposta de 
Emenda à Constituição no 20, de 199s·; de autoria 
do Senador Roberto Requião e outros senhores 
Senadores, que dá nova redação ao art. 62 da 
Constituição Federal (adoção de medidas provisó
riasr tendo · · · · · · · · · · · · · ··-· ·" ·· · 

Pareceres: 
. ':: proférido em Plenário, da Comis5ãó Eipecial, 

criada para examinar as matérias, Relator:"'Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n•.1-Pien (substitutiva); ···-
- ' ·- ', \ ' . ' -. ·~,?i-.p~ ..... 2-l-

··:. - .. ~.sob n° 66, de 1997, daGomissão de Consti-
tuição, ~ustiça e Cidadania (sobre a Eríi~nCía nõ 1-
Pl!=!n, dá Comissão Especial), pela prejÚ~icialidade. 
da matéoa, das Propostas de Emenda :à Constituí~ 
ção n° 4,1 11 e 65, de 1995, que tramítain em con
junto, e da Emenda n° 1-Plen, da Comissão Espe
cial, e pela aprovação da Proposta de .Emenda à 
Constituição n• 1, de 1995, nos termôs CÍâ-.Einenda 
n•2-CCJ (substitutiva) que oferece, vencidos os 
Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferrei
ra, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio 
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e em separa-
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do, os Senadórés Lúcio Alcântara e José Eduardo 
Outra. 

-11-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N° 65, DE 1995 
(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição n° 1, 4, 11 e 20, 

de 1995, e 7, de 1997) • 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 65, de 1995, de iniciativa 
do Senador Nabor Júnior e outros senhores Senado
res, que altera dispositivos dá' Constituição Federal 
(adoção de medidas provisórias). tendo 

Pareceres: 
- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n°1·Pien (substitutiva); 

-sob n° 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n° 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudiciafidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção no 4, 11 e 20, de 1995, que tramitam em con
junto, e da Emenda n° 1-Pien, da Comissão Espe
cial; e pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 1, de 1995, nos termos da Emenda 
n° 2-CCJ (substitutiva) que oferece, vencidos os 
Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferrei
ra, Jefferson Pêres, Epitácio Cafeteira, AntOnio 
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e em separa
do, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo 
Outra. 

-12-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N° 7, DE 1997 
(Tramitando em conjunto com as Propostas 

de Emenda à Constituição n°s 1, 4, 11, 20 e 65, 
de 1995) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 7, de 1997, de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores, 
que institui os Atas Normativos Transitórios em 
substituição às Medidas Provisórias. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h02min.) 

ATA DA 101" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA 
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 22 de julho de 1996) 

RETIF/CAÇÃO 

A página n° 10585, 28 coluna, na num~iniiçâo 
do parecer da Comissão de Constiuição, Justiça e 
Cidadania sobre a Proposta de Emenda á Constitui
ção n° 23, de 1996, tendo como 1° signatárioo Se
nador Esperidião Amin, que altera o § 0 do art. 14 da 
Constituição Federal, · 

Onde se lê: 

PARECER N° 342, DE 1996 

Leia-se: 

PARECER N° 342-A, DE 1996 

ATA DA 368 SESSÃO DELIBERA TIVA ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 1997 

(Publicada no DSF, de 11 de abril d~ -~ ~97) 

RETIFICAÇÃO 

A página n° 07498, 18 coluna, nan!Jméráção 
do reqerimento de autoria do Senador Júlio Campos, 
solicitando ao Sr. Ministro de Estado da Saúde às in
formações que menciona, 

Onde se lê: 

REQUERIMENTO N° 225, DE 1997. 

Leia-se: 

REQUERIMENTO N° 255, DE 19~7 
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃ~S . 

15-04-97 
Terça-feira 

10:40 -Senador José Eduardo Outra 

11 :00 - Sessão Especial destinada a homenagear o 
entenário da Academia Brasileira de Letras 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária dó Senado 
Federal 

17:00 - Soleni.dade de posse do Ministro Nelson Jo
bim.rio STF Supremo Tribunal Federal . . 


