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fNmCE TEMÃnco 

AaDENI1! DO 'l1tABALHO 
A ocaaeuwa de ri' • de lnlbllbD DO Brllll. Sea. Jdllo Clmpao. _______________ _ 

(AL) 
Comk' Çlcslllbnamocbdasllllllllla ,..,.. 

-I lilaaçlo ..... do !!alo de ~que
................... ~pela lllldla. Sea. Gai-

lllormel'llmoiiL --------------------------· 
ANAIS DO SENADO 

Saliara aw~- Alllll.., ....... W 
de- pabb.,.. .. ........, v• lllbnodtdlapclai 
III lou, 1Gb l8ulo "A lei da oelwa - ,.. can.la". 
Sea.lloberlo Fleile.----···-··-····--· 

Solldlllm~- -'-~~• ....... Wlllonl. • 
dodilcuno ..... o doloquillllrio da ........... .......... 
Sea. Ney Sut 111 -··-- ·-----· 

ANIVERSÁRIO 
Sobre o ............. da cidade de Slo l'llllo. 

Sen. Romeu 1'luDa. .-.. -· .. ·----·--···--··-··-· 
AFOSENI"ADO 

Sobdariedlde 101 lpO"D''dnt e peasionist•• 
pelo lnlllcuno do Duo do ApDI'II ado Sea. Eauba 

Fenwlcleo. -·--·-· ·--··-··-···-··· 
(BNDES) 

Alena - ia o • •-do BNDES. Sea. Ezaa. 
doo Alnonm.---··-----------·-·-
CALÇADO 

A IIIUaçiD elas lrr" ,. de cll; • • Soa. .loiD 
Rocha.---·-----------·-·-
CÃMARA DOS DEPUrADOS 

eoo.drio ......... do ......... da a-. 
doo Dopoaadoo, Sr. Midlel Temer, • '"""'tcto de Piai· 
dellfe lllllliao do 1.-1. Sen. OroiUel M ............... _. 

222 

105 

CXlNEMOIIAÇÃO (VIde APOSENI'ADO) 

cUDtlORIJRAL 
Acoodo- I.,_....._.. da Aplcullun 

do Caapao Naciaall, o ao...... Ftoclaal e Baacos, 
que llalej1 1 ,..........o;~o de clf1lidao ._de opera-
çlode cdddo nnl. Sea. Jtamoro.Juci. ____ _ . . . 
CRIME ORGANIZADO (VIde VIOI.@NCIA) 

DEMOCitACIA 
~- ., lpiilf ., !!O da deaDuciKu 

BOCbilo. Sea.~Supbcy.---···-

DISCRIMINAÇÀO 
llepddlo l dwa I ~lo III ...u.a.. Soa. Ade-

-Aadnde.----·--·-·-···-• 
2.93 DfvmA (VIIIeatmrro RURAL) 

EMENDA 
Eocamaalludo 1 Yotaslo da PECai 41197 476 

(nl 1731!15, DI Cl-. doo DojJ 1 ), quo -fica O 
mpao e dupile lllbn prbadpoole....,. da Adll!mi,. 
DlçiD Pllbbce, ••ldono e.....,,....._,_. 
de....,._ e fiaapo pdblicoo e-de •Yidadeo 1 

..... do DuaiiD Ftoclaal. Sea.l!pidcio Cafeleua. --
a Eocamlabudo • YOIIÇio da PEC •• 41197 

(o" 173195, na Clmma doo Depulados), que IIICICbfi
ca o nop!IIC e duplle ......., pmu:fJ!IDI e _,... da 
Admuuonçlo Pllbllca. oemdonos e .,..... polfticoo, 

III COIIInlle ele dapelu e 1111111cu pdbbcao e C!lllelo ele 
IIIYidadeo I C11J0 do Duai1lo Pedelal. Soa. J ........ Manobo.--------------·--· Eocaminbudo 1 YDIIIÇio da PECai 41197 

flT1 (ai 173195, DI Clmar1 doo Dtoputadoo), que 
mocbracl o ropme • dlaplle ......., priDCfpioo e 
1101111111 da AdmiDIIIIIIÇio Pllbllca, lerYidonos e 
.,_ pollacoo, coaii'Die de dnpeoao e fi!IIIIÇII 
pdbbcu e cuoleio de llhridades a caqo do Daolrilo 

142 · Federal. Sen. Jider Barbalbo. ----.... ·-··-----

17 

292 

33 

34 

36 
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Encaminhando a votaçlo da PEC n• 41/97 
(n• 173/95, na Clmara dos Deputados), que mo
dtftca o r<Jime e dlspile solm: pnnd'pios e normas da 
Adl!llniSiraçlo Plíbbca. scmdares e IJORies pol!uc:os, 
controle de despesas e finanças pl!bhcas e euSielo de au
vidades a cargo do Dlstnto Federal Sen Roberto Freue 

Encaminhando a votaçlo da PEC n• 41/97, 
(n• 173/95, na Clmara dos Deputados). que modifi
ca o regtme e dlspile solm: pnnc!p1os e normas da Ad
mlnistraçlo Plíbhca, servidores e qentes pollncos, 
controle de despesas e finanças pdbhcas e custeio de 
anv11lades a cargo do DIStrito Federal Sen JoSI! 
Eduardo Outra ...................... - ....... .. ................. .. 

Encamtnhando a votaçlo da PEC n" 41197, 
(n• 173/95, na Cimara dos Deputados), que modifi
ca o reg1me e dlspile solm: pniiCÍplos e normas da Ad
mlniSaaçlo Plíbbca, semdores e OJORtes polibcos, con· 
trole de despesas e finanças pl!bbcas e CUSIOIO de IIIYI• 
dados a cargo do D1s1n10 Federal. Scn Bernardo Cabral 

Encamtnhando a votaçlo da PEC n• 41/97 
(n" 113/95, na Cimara dos Deputados), que mo
dafaca o regame e dupGe sobre princ(paos e nor
mas da Adm•n•straçlo Pdbhca, servulores e agen· 
tes pollncos, controle de despesas e finanças pdbbcas 
e custeao de auvldades a cargo do Dastnto Federal 
Sen. Uiao Alcintara. .............................................. .. 

Encamtnhando a votaçlo da PEC n• 41/97 
(n" 113/95, na Clmara dos Deputados), que mo
difica o regtme e dlspile sobre pnnd'pos e normas da 
Adrmrusttaçlo Plíblica. servidores e IIICIIIOS pol!ucos, 
corurole de despesas e finanças pl!bbeas e CUSIOIO de IIi· 
YKiades a cargo do 0.511110 Federal Sen. Ramez Tebel. .. 

Encaminhando a votaçlo da PEC n• 41/97 
(n• 173/95, na Clmara dos Deputados), que mo
difica o regame e daspGe sobre prancfpios e nor· 
mas da Administraçlo Pdbllca. senadores e 
agentes polfucos, controle de despesas e fmanças 
pdbhcas e CUSIOIO de aiiYidades a CirilO do DISiniO 
Federal. Sen. Romero Jucll -·-·----·--------------· 

PEC n" 2/98, que supnme o I 71 do 11"1. 14 da 
ConstiiUtÇio Federal. Sen. OdaCir Soares ...................... . 

Consideraç6es ls Emendas ao PLC n2 50197 
(n• 1.521/96, na onsem), que vtsa lnsUIUif o sem
ço comumtãno de comumcaçoes. Sen. Antonao 
Carlos Valadores.-------·--·-··----------· ........... -

DISCUtindo as Emendas ao PLC n• 50/97, 
(n" 1.521/96, na or~gem), que YISI inlbmll" o serviço 
comumdno de coiiiiiiiiCIÇ6os. Sen. Eduardo SupiiC)' .. -· 

Dncut1ndo as Emendas ao PLC n• 50/97 
(n" 1.521/96, na ongem). que v11a lnstllutr o ser
viço comu.nitino de comunJcaç6es. Sen Emll1a 
Fernandes ...................... ····-··-····--··· ··-···-.......... . 

D1scut1Ddo as Emendas ao PLC n• 50/97 
(nS 1.521/96, na onsem), que YISalnSiliUir O IOrYIÇO 
comurulário de comunu:açlles. Sen. Ramez Tebel ---· 

D1scutlftdO as Emendas ao PLC n• 50/97 
(n!.J.521/96, na or•s:em), que VIII tnsutuir o ser
VIÇO comumlmo de COIIIDIIcaçiles Sen. Sebaslllo Rocha. • 
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145 

176 

181 

182 

183 
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Dtseunndo as Emendas ao PLC n" 50197. (n• 
1.521/96, na origem), que VISa instlluir o serv1ço co
mun•t:lno de comuntcaç6es. Sen. Benedua da Silva ... 

Eacanunhando a YOiaÇio das Emendas ao PLC n• 
50191 (11" 1.521/96, aa onsem), que Ylsa insunur o servi• 
ço comuniláno de c:omurucaçlles. Sen Pedro S1mon ...... 

PEC n" 3198, que oltcra o 11"1. 101 da Consllnuçlo 
Federal Sen. Adenur Andladc. ........... -------·· ....... .. 

Dlseutmdo a PEC n! 41/97 (n!17319S, na amara 
dos Deputados), que modifica o n:111me e dlspile solm: 
pnnc!pms e normas da Ad1111nistraçlo Plíbhca, servi
dores e agentes poliltcos, controle de despesas e fi. 
nanças pllbhcas c custe1o de auv1dades a cargo do 
DISiniO Federal Sen Ramez Tebel .......................... .. 

DISCII!IIIdoa PEC n!41/97 (n!113195, na amara 
dos Deputados), que modifiCa o re111me e dlspile sobre 
pnndpms e nonnas da Adm1msaaçlo Plíbbca, servulo
res e agentes polntcos, controle de despesas e fi. 
nanças pdbbcas e custeiO de auv1dades a cargo do 
D1s1ri10 Federal. Sen. Sebasnlo Rocha ............... .. 

DISCIIIIDdo a PEC n! 41/97 (n" 113195, na amara 
dos Deputados), que modlfiCI o re111me e dlspile solm: 
pnnclpos e normas da Adminisuaçlo Plíbhca, servi
dores e qentes politicas, controle de despesas c fi. 
nanças pdbbcas e custeiO de auvidades a cargo do 
DIStrito Federal Sen. JoSI! Eduardo Outra. ............... . 

O.seuundo a PEC a!41/97 (a! 113195, na amara 
dos Depulados), que modlfiCI o n:pme e diSpile solm: 
pnndpms e !IIIIIIIIS da Adnumsaaçlo Plíbbca. semclo
res e .....,.. pollbcos. controle de despesas e finanças 
pl!bbcas e custeio de auvidacles a cargo do DIStniO 
Federal Sen Romeu Tuma. .... -----·· ....................... . 

DISCUtindo • PEC ... 41197 (n! 113195, DI Cl-
...... dos Depullllos), que IIIOibfiCI o regtme e dlspile 
sobre princlpms e normas da Adnunistraçlo Plíbbca, 
servulores e qentes pollllcos. controle de despesas e fi. 
nanças pl!bhcas e CUSIOIO de aDvulades I cargo do Ols-
tniO Federai.Sen. AniORIO Carlos Valadores ............... . 

Dlseullndo a PEC a!41197 (n! 113195, na amara 
dos Deputados), que modifiCa o regtme e dlspile solm: 
principos e normas da Adi!URISuaçlo Plíbbca. servido
res e qentes pollbcos. controle de despesas e finanças 
p6bbcas e CUSIOIO de auvidades a cargo do 01511110 Fe-
deral Sen. Josapha! Marinho ................................ . 

Dlseuundo a PEC n! 41197 (n"I7319S, na amara 
dos Deputados), que modifiCa o n:111me e dlspile solm: 
princlpos e normas da Adnümsuaçlo Plíbbca, servido
res e agentes políticos. controle de despesas e fi
nanças pdbbcas e custeto de a11v1dades a cargo do 
Dtslrito Federal Sen. Humberto Lucena ... - ........ . 

D1SCUIUido a PEC n! 41197 (n" 173195, na Clmara 
dos Deputados), que modifica o regtme e dlspile aolm: 
pnndpos e normas da AdministtaçBo Plíbbca, servido
res e qentes poll!ic:os, controle de despesas e f:nanças 
pl!bbcas e CUSIOIO de ahvulades a cargo do Dlsmto Fe-
deral Sen Jefferson Pl!res ...................................... .. 

Dlscuttndo a PEC n!41197 (n"l73195, na amara 
dos Deputados~ que modifica o rel!lme e dlspile solm: 
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llllf o semço comumWio do comuiiiCOÇGcs. Sen.lWr&Jo de cr6hlo exten~~~ enue a Repolblica Fedenbva no Bra-

Machado.--·-····-... ····················-·······----··-··· 66 111 e o lllnco 111111111donal pora Reconmuçio e Desen-
Parecer ri' 47/98 - Comllllo do CoalliiUIÇio, volvm~m - BIRD, 110 valor eqwvalenle a IIi 

Jusuça e Cadadanaa. sobre o Pl.C ri' 1198 ~ 2. 749197, US$155,000,000 00 (COIIIO e cmqllellla e C1111:0 nulhões 
aa ongem), do IIIICIIIIiva do l'lesidome Fer.- Henn- de d61aros nonwmonconos), do prulCipal, dosbnalldo-
que Cardoso, que dasplle sobre a CIIIÇio e """nçlo de se os IOCUISOS ao liiiiiiCiameniO pamal do Projeto do 
cargos 110 ~11110 de Melnlioala. Nanaahzaçlo e Qua- Suporte l Reforma do Selor Cibc:ia e Tecnologia _ 
bdade lnddslna e 110 llllbtu10 Nacoona1 de Prupnodade PADCTIUI. Sen. Levy Doas ••••••••••••••• ····-·· .•••••.••••• 430 
lnduSinal Sen. Repaa Asoumpçlo. -·-· ··········--·-···· 125 Parecer ri' 53/98 - Conulllo de AssUIIIDS Eam(>. 

Parecer ri' 48198 - Conusslo Dlrelora, que m~cos. sobre o Oficio ·s· ri' 2198, que autonza o Estado 
apresenla Ndaçlo fiaal do SubsuiUitvo da Clmara ao da Paralba a elevar lelllpOr.lnamenle, e em c:ariler ex-
PLS ri' 101196- Complerneolar (,.147197- Comp1e- c:epclOnal, o bmlle do endiVIdameniO de que 1111a o incl-
mcotar, na Clnllla dos Deputados), que llllllriza o PD- SO II do lll 4l da Resoluçlo ri' 60195, e I COIIIralar ope-
der Eecubvo a criar a Regdolmegnda do Desenvolvi- raçlo do a&ltro exlemo, com garanlta da Umla, jumo 
menro do DoSinlO Fodenl e Elxamo - RIDE. e mSilbllf ao Banco lnrcmaaonal para Reconsttuçlo e Desenvol-
o Programa Especial do Desenvolv...-o do Enromo do Vlmento - BIRD, no valor de USS60.000.000 00 (ses-
Dostnto federal Sen Ronaldo Cllnha Uma. ••.•.••••••••.••. 169 senta aulblles de d61aros none-amencanos), equtvalen-

Parecer oral ls Emendas ao PLC a• 50/97 les a R$66 300.000.00 (sessenta e ..,, aulh6es e ttezen-
(n• 1.521/96, na ot~gem), que visa inslltuir o ser- tos IDIIreats), em 31-10.97, dcsonadns ao linanctamento 
vaço comun1tilno de comun•caç6es Sen JosE parcial do Prognuoa de Apoto ao Pequeno Produror do 

Agrtptno ··-·-····--····· ············--···············"""" 176 Eslado da Pualba- PAPP Sen Vtlson KletnUbtng -···· 439 
Parecer oral ls Emendas ao PLC a• 50/97 Parecer ri' 54198 - Co1111lllo de Assuntos EconC>-

(n.t 1 . .521/96. na onsem), que v1sa ID&lltuu o servi· aucos, sobre o Ollao ·s· ns 3198 (n! 3.749197, na ori-
ço comumdno de COIIIWIICIIÇi!e Sen. S*Jio Mal:hado. •• 178 gem). do 1'losidenle do Banco Central do BIISII, enca-

Parecer ... 49198 - Collllsslo Dueton. que apre- m1nhando aobclraçlo do Estado do Mato Grosso para 
senta rec~aç~., final do PR n" 5198, que auronza o Estado 0m1sslo de Ldnl financetns do Tesou10 do [S1ado do 
do Rto de Jaon10 a COJJir3W" opençlo do cráhto ,. .... Mato Grosso - LPIEMT. cujos n:c:ursos sedo desuna-
Do, com pt1111D11 da Umlo, jiiiiiD ll•lllnco ~anal dos ao SilO de sua dívida mobtbina do estado, vendvel 
para RecoaslrUçlo e Desenvolvimeoro- BIRD, valor do DO J! .......... do 1998. Sen. JosE Roberto Anuda. ••••.••.• 449 
duuntos e cmqllellta nulhlles de dEiares oone-amonca- Parecer a& 55/98 - Comuslo de Assun-
DOS, equtvalenleS I duzetltoS e CIDqilellta milhlles, ae- los Econllmicos, sobre o Oflcto •s• n& 5/98 
1ecen1os e anqlleota m11 re11s, em 31-12-96, desuna- (n" 3.757/97, DI origem), do Banco Central, en-
dos ao liDIDCiiiDODto do Propama de Re!amta do Es- caminhando soltcitaçlo do Goveroo do Estado do 
lado Sen Ronaldo Cunha Ltma.-·····-·· ·---·········· 418 Esp!nlo s .. to a respeito da proposta de aqutsiçlo, 

Parecer oral ls emeDdas da Clmara ao PR pela Caixa EcoD6mica federal - CEf, de dEbttos 
n• 126197 (o• 3/98, na Clmara dos Depulados), que daquele Estado, DO valor total de RS 26 041.331,49 
iliSiitut o l'n!mto Cruz e Souza. Sen. Oroniel Macltado •• 419 (v1nte e seas milhGes, quarenta e um md. trezentos 

1'aleca- ... 5()198 - Comialo Duolon, que apre- e tnnta e um reus e quarenta e nove centavos). 
senta rodoçlo rlllll do PR ,. 126197-CN (ol 3/98-CN, na apurado em 28-2-97. SeD. Esperidtlo Amin .•.•••••••• 457 
C1mara dos Depuutdos), que institui o 1'lemio Cruz e Parecer ... 56198 - Comlsslo de Assuotos EamC>-
Souza Sen Rooaldo Cunha Uma ............................. 421 mlcos. sobre o Of!ao •s• ,. 9198 (n! 67197, oa ongem), 

p.....,. n" 51198 - Conusslo do AssiiiiiDa Eamô- do Presidente do BaDco CeDtral do BrastL re!eren-
ttucos, sobre a Mensagem ri' 220197 (n! 1.501197, na te a soltcitaçlo do Governo do Estado do Pari no 
ongem), do Senhor Prestdeme Fernando Heonque Car- senudo de ser autonzado a realizar. com a Caaxa 
doso, encaminhando pedtdo de autorizaçlo pora contra- Econ6mtca federal - CEf, operaçlo de cr~dito 
laçlo de opmçlo de cráltro ""lemO, a ser celebrado en- que consiste na aqutStçlo, pela CEf, de crEdttos 
Ire 1 Repo!bltca Federativa do Brasil e o B1111:0 llllenl- det1dos por instnuaç«Ses financeuas privadas junto 
mencann do DesenvolvimedO _ BID, no valor equlva- ao Estado do Pari, DO valor de R$4 211.332,47 
1enle a US$57.000.000 00 (cmqllenla e sete 1011h6es do (v1nte e quatro milb6es. duzentos e onze mil, rre .. 
dElaros IIIJI"Ie-alllen), de pnDCJplll, cJealinoda ao li- zentos e tnnta e dois reais, quarenta e sete centa-
~ pon:lal, da Primeira Etapa do ....,gnuoa de vos), apurado em 28-2-97. Sen. Ldcio Alclntara ••• 464 
Modenuzaçlo do Poder Executivo federal, de llllel"Osse 
do Muullilno da Adm~nlSiriÇio Fedora1 e Re!orma dn 

POLtnCA AGRICOLA Estado. Sen. Beot V eras •.••.•• :.·-····~---··· ..••••.•...•.. 422 
Parecer ri- 52198 - CoiDisalo de Assuntos Eam6- ~ do Plano do Safra pora o NOJdoMe 

nucas. sobre a Men&qem ,. 221197 (n' 1.511197, na Sen Waldeck OntBas ••••••••••••••••••••••• ·····-···-··· 74 
ongem), do Presideme femalldo Hennque Cardoso, so- C...-Ano .. lellllltlvas de sanar o endlvtdamen-
IICitandn que se:J• autonzada a contrataçlo de operaçlo to do setor agtfcolL Seo Jonas Putltelro. ..................... 75 

t• 



POúnCA~ 
CoalicleraçGe• ocen:a da palftacll de urac:bo 

IIBIII'iol e coateaçlo de paiOl odolada pelo Oover· 
ao Federal. Sea. OdiCir Soares.·-····-.......... . 

POltnCA FUNDIÁRIA 
A_....,..bnsllon.S....allclrS..... 

• 
I'OÚI1CA SOCIAL 

Sobre o alnSO ICICi-oll6mico do B...U. 
Sea. JOII! Serra --- ---·-··--· 
PREVJD!NaA SOCIAL (VIde OFfao) 

PROIETO DE DECRETO LmiSLAnYO 
Le1111r11 do PDL ,. 4198 (nl oUCII97, DI Clnlam 

dos t'epo"ados), que - 01 - da Declançlo 
Collltituliva e dos I!IIIIUIOI da ()mwmdode dos l'lf. 
1e1 de LfDaua Ponqueu, llliaados em Ulboa, em 
17-7-96. Sen. Ney SuusuDI.--.. -·-·-··--· -· · 

Leitura do PDL .. 5191 <"' 258196, DI Cima· 
ra dos Deputados), que aprova o IUIO do Trawlo 
de Ea1radlçlo. celebrado emre o ao- da Jtepd
bllca Fecleraliva do Bras1l e o Goverao da Jtepdbli· 
ca da Corfla, em Brasllla, em 1-9·115. Sea. Ney 

5DUSUDL ---··--·····--··--·------Lellln do PDL ,. 151911 <"' 5591117, aa Clllllra 
dos Dopalui), que llpiiiVII o - do A&laldo de Coo
pera;lo Jodldana, em MJ11ria Civd, I hodo - o 
Gowmo da Peplblica Fedondva do Brasil e o Gowmo 
da ........... r. - - 1'1111, - 28-5-116. Seo. Ney 
Sua 

Lellln do PllL .. 71911 <"' 577N7, .. Clmlra 
dai D i • rle•). qae lpRWa o II:IID dD ACDido lain 
Serviçoo A6-. Sab-R ....... s _, DI 0owoaos da 
Repdhha da Alpaaaa, da Rcpdblb da llaii'Yia, da Je. 
pdbllca Fedaawa do JlnotJ, da Ptp"hhb do Cdle, da 
llepdbllca do .......... da ... lllk:a Olillal do u .... 
.,.., cllobrado em Parlllea. em 17-12-116. S... Ney ·---------··---·---·--!-.. do PllL ,. 8198 (,. 44CW7, .. Clllllra 
dos Dopalui), qae ....... o - das Em 

1

M -
.a. I, D, VIU, IX e XVI do~ reladvo a cq,. 
Dizlçlo lalenlldoool de Telewll• ' r ;lles por S .. 
lne -IN'I1!LSAT. Sea.l!rallia l'lraades-------· 

Lellura do PDL nl!1198 (nl 561197, DI Clraa
ra dos Depu1ado1), que aprova o rex10 du erneadu 
Eelalivu a flllldaaça do DDllll da Olpaiaçlo laoer
EIICionol de ToiiCDlllaDicaçlleo M-- por Sad· 
l1'" -INMARSAT e o an. 13 da Coaveaçlo da lN· · 
MARSAT, aprovadas em Loadrel, em 11-12·!14. Sea. Emilia Fenwldel. ________ , __ 

PROIETO DE LEI (Vide MUNICfPio) 
PLS ,. 1!1198, que alll:ra 01 -· 44 e 55 da 

Lei .. 4.737165- OlcllaoEleilanl. .... l!lclo.U.... • 
AIIUIIda I lpiOU ;'" do .....,... de III que -

da arpm"OCID du E6bol ..._ ...... ., Brall. Sea. Artur da Tnola. ___ ,_, ______ ,, ___ _ 

224 

487 

101 

231 

. 253 

264 

4!13 

533 

Pr·-••enclo a Y01a;1o do PLC ai 100196 
(a• 1.275195, DI anpm), que drspDe IObre o lllrYI· 
ço vollllldno. S........., Slmaa. ----··-""" 

l!aclllllabudo I VOIIÇID do PLC nl 1011196 
(,. 1.275195, DI oripm), que dispDe scbre o oervi· 
ço voluadrio. S... S t ., lladla. ---·--·· 

l!acallll........, a YOIIÇio do PLC .. 1011196 
(nl 1.275195, DI Dnlelll), que dilplle lebre O lllrYI• 
ço vollllldrlo. Seo.llap Napalelo. ---·-·

O,meado o l'l.C,. 5111117, (,. 1.521196, aa ori· 
prn), que vila lflllllmr o IOl'VÕ\lO COIIIEIIIIdrio de ....... 
nlcaçilel s.n. Aliar da Tavoa ......... ·-··--·--n,'""""'" o l'l.C ,. 5111117 (,. 1.521196, na ori· 
sem>. que vlll iDIIIIDir o IOl'VÕ\lO -'*lo de --
n MÇ .. S.. Jdail Mlnle.._ .. ,,,_,,,, .. _, ___ """"'''' 

PLS .. 20198, que allera • COEDpel6acla fUD• 
ciono1 doo Juludoo Especiais Cfveio, resulada no 
an. 3" da Lei ,. !I 09!1195, que d11pGe lebre 01 Ju•
lldoo Cfvels e Cnmbw1. Sen. Benwdo Cobrai._ 

PLS .. 21/98, que dllpGe IObre 1 ........... de 
.,..... III: " par .rur... Ddllblos do Mllllll&lo 
Pdbbcoe ad........_ Sea. Od.:lr loirei.·····--·-

PLS ,. 221911. qao .,. 11n - cllpoliçlles pe-11111... . .................... de ldllco IIScdo. 
-llldewldodea....,._ .... ......,...,..,......., • 
... 1 u. •l*aau p1fquicL S.. OdiCir s-es. .... 

ArlllDcla pnljero de leJ que .............. dos 
- 71 • 73 da Ln,. 8.213191, que dllplle IObre 01 
PiaDos de lkllellaos da Plevldlnaa Soaol, -d= 
do o ............................ badora-
Sea. Manaa Silva . ....: ... -.:... .••• _, ______ ,_ 

Aborda o J'LS,. 7N7, ... cblplle ..... o.._ 
.... l .. de ....... .doCifiiLSeo.MaoMinnda.. . . . 
PROJEIO DE LEI mMI'LI!MI!NI'AR 

Dlw:ol'rDdo o PLS ,. 101196 - Coaopl-ar 
(,. 147197 - o •• . .. am.a doll'tj • • ), 
qao--. o Pader Eul:alivo a criar a......, ........ 
da de Deoeoval~ do Di11n110 Federol e EaiOmo 
- RIDE, e lullmlr o .......... ElpecW de Daeavol· 
vi- do EaiOmo do DIIIIIIO Federol. Sea. Joso! 
RoberioAmlda.-!-----"-----.. --

Duculllldo o PLS .. 101196 - Co1r1p1-.. 
( .. 147/V1- 0 1• D , Da am.a doi Dop'Wios), 
qae auiOIIza o Poder Eaecuavo a criar a ReJilo ln· ...,.ada de Deleovalvlmea10 do D111n10 Federal e 
Elllorao - RIDI!. e iDidtuir o Prosrama l!lpeclol de 
DeoeavolvillliDIO do Ealomo do DlslriiO Federal. 
Sea. FI'IDDIIIDo Pereira ·----···--·-

I)IICIIblldo o PLS ,. 101196 - c:-aoa-ar 
(DI1471'í17-C ••· • •• aa..aD, ••>. 
qae .alza o Pader E':lll:llllvo a crilr a ...... ._.... 
de Dlolmwal...,_do DlmliD Fedonle Erlllmo -IIIDE, 
elrllillliro l'lu»wl!lpedold&DellmoalvlmmiDdoEn-

15 -doDimllafedeni.Seo.LeaaiiPaiva.-·--
I)ICUIIEido o PLS ,. 101196 - em..,a-r 

(111147197- c ,, ' ... am.ac~a~ Dti • • >. 
li qae lllllllriza o Poder E&IICIIIIVD a cnu a Rqllo 111-

v .... 
57 

57 

178 

• 180 

121 

131 

573 

614 

146 

14!1 

. 150 



I 

VI 

legrola de Deseavolvi11101110 do DIStrito Federol e 
Entorno - RIDE. e anstimlr o Programa Espectai de 
Desenvolvimento do Entorno do D111n1o federal. 
Sen. Ramez TebeL.·-········--···-········-··--·---· 

Dascutiodo o PLS rtl 101196 - Complemellw 
(n! 147197- Coatplemeaw,111 Cimn dot Ilep-~ 
que autonza o Poder Eucutavo a cnor a Re1Jio Inte
grada de Desenvolvimento do Dtstnto Federal e 
Entorno - RIDE, e iDsllluir o Programa Espectai de 
Desenvolvimento do Entomo do DIStrito Federal. 

Sen Jos6 Eduardo Durra. ···--··············-··-·· 
D1scubndo o PLS rt1 101/96- Complementar 

(a! 147197 - Complemoalar, na Cimn dos Dep•adoa), 
que IIIIORZI O JIUdr:r Esecubvo I Cllll" a lteiJio lntepada 
de Deseavol>imealo do 1>11111110 Federal e EDtomo -
RIDE. • mmtuir o l'lopama Espectai de Dosenvolvi
mento do EiUIImo do Dlslrilo federal Sen Mauro Ml· 

nmda --·-··----·-···----------· ·-····· ---····-····· D1scubndo o PLS ,. 101196- Complemelltar 
(n! 147197 -~.na Cimlra doo Ilep...,.), 
que IUIIXIZil O JIUdr:r Esecubvo I aw: I Jl<otpiolntepada 
de Desenvol.,_ do 1>11111110 Federal e Eatoma -
RIDE e iDsbaur o Programa Especial de DeaeDvolvt· 
menlo do Entorno do Dls11110 Federal Sen. Jdma Mm-
se ••• ···-··------- .......... _ .. --······-···------··· 

D1sc:UIIIIdo o PLS rt1 101196- Complementar 
(n~ 147/97 - CoqAa1e111, ao Clmn dos Ilep...,.), 
que.,..,.. o l'lldl:r Exooculnio a..,.. a Jqilo IDI<IJida de 
DesenvolviiiiOIIID do Disudo Federal e Eatonto -RIDE 
e IIIShllllr O l'lop;una Especlli de DesellvoiVUIIOIIIII do 
Entorno do Dlotnto Federal. Sen Lauro Campos. ----

DIICUIUido o PLS rtl 101/96- ComplemeDW 
(n~ 147197-Compl-. na Cintara doo Ilep...,.), 
queiUIOIIZI o I'Udr:r Exealtvo a criar a Jl<otplo IJIIIOip1lda 
de Desonvol...-o do DI-Fedonlei!Dromo-RIDE 
ellllllbliro....,....Espodal deDeoenvol.......,do En
tomo do Dulnto FodoraL Sen. Lddo Alc:lnan.--···-····· 

PLS ri- 23198 -Complemeldor,que.....,.. o Po
der Exec:ubvo a incluir Mamcfpios de Mmas Genas li
mados no Entorno do Dlslnto federal, DO Replo ln
ttgrada de DesenvolVImento do Entomo do Distrito 
federal. Sen. Jdn1a Manso .............. ·········-······· •• 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Dtsc:ulindo o PR rtl S/98, que 111110nZ11 o Estado 

do Rio de Jlllllilo .......... operliÇio de a6bto ••ler
no, com prutia da Umlo,junto ao Banco ~onal 
para R......-çlo e Deseavolvtmento - BIRD, no Ylior 
de duzeraos e anqlienla nalhiles de ddWes none-amen
canos, eqwv- • ..,_, • emqOeala mllhiles, ... 
leceDIOS e ciaqtleala 11111 tais, em 31-12-96, deslmados 
10 linantiamallo do Propama de Refonna do Estado. 
Sen Anur da Tivola --~---··-·-··· ···········-···· ••••••. 

Dlscuando o PR r1- 3/98, que IIIIIOnZII o Estado 
do Rio de J11110110 I CODiralar opemçiO de ......., ...... 
ao, com ......,. da Umlo, Junto ao Banco lnlemoaonal 
para Recoasaaçlo e Deseavolvtmento - BIRD, no valor 
de duzentos e anqllellla IDIIhlles de dólares none-amen-

151 

152 

IS3 

IS5 

IS8 

1,9 

289 

416 

" 

canos, equ1valen1eS a duzeDIOs e cmqflollla nulh6es. se
leeeiiiOS e aaqtlellla mil 10111, em 31·12-96. desonados 
10 liftiDCIIIIIIOIIIO do Ptoanma de Reforma do Estado. 
Sen Benedlta da SdvL ············--·····----····----····· 

PR rt1 8/98, que autonza a Reptlbbca Federau
va do Bras1l a contratar operaçlo de C161uo ••ttnto 
junto ao Banco lmeramencano de DeseavolVJmento _ 
BID, DO valor equtvalenlt I t:S$57 ,000,000 00 (CID· 
qUenta e 101t 11111h6eS de dólares nortt-amencanos), 
de pnnc1pal, desnaada 10 linancaamento, parcial, da 
Pnme1ra Etapa do Programa de Modem1zaçlo do 
Poder Executivo Federal. de interesse do M•n•st6-
no da Admtnlllraçlo Federal e Reforma do ESiado 
Sen. Ben1 V eras . ··-···· ................. - .......................... . 

PR ri- 11/98, que autonza a Reptlbbca Federabva 
do Brasd a COIIIIIIar opençlo de Cl6chto .. ttmo com o 
Banco lllleniiCioaal para Reeonsttuçlo e DesenvolVI· 
menta - BIRD, no valor equ1Yiientt 1 até 
US$1,5,000.000.00 (cento e cmqOenla e aoco m~lh&:s 
de c16lares IIOIIe-alllenCIS), de pnnapal, desbnando
se os ....,.,.,, 10 financiamento paraal do Pro.Jeto de 
Suporlt l Reforma do Setor Cienaa e Tec:nolol!l• -
PADCI"IDI Sea Levy Dias •••••••••••••••••• ···-···· •••••••• 

PR n• 10/98, que auto11za o ESiado da Paraí
ba a elevar. temporanameate. e em cariter cxcep
caonal. o llmne de endividamento de que trata o ln .. 
CISO 11 do art 41 da Resoluçlo n~ 69/95, e 1 contra· 
lar operaçlo de C161ito OKitmo, com Joranlla da 
UDilo, junto ao Banco lnlemacional para Reconsuu
çlo e Desenvolvimento - BIRD, ao valor ele 
US$60,000,000.00, equivaleDitS 1 R$66 300 000,00, 
desllllldos ao linanaamenlo parctal do Programa de 
Apo1o ao Pequeno Produtor do ESiado da Paralba -
PAPP. Sen. Vllson Kle1oObing --······-········---·· ..•• 

PR "' 11/98, que autonza o Estado do Mato 
Clrosso a elevor,lempOianamente e em .......-excepao
llal, seu U11111e de endlvtdamento para fins de 01111sslo, 
medianlt ofCIIII pllbbcas, de Letras F"IIWICOIIIS do Te
souro do Estado do Mato Cirosso- UTEMT, desbnados 
ao 11110 de sua diVIda moblbúia, veodvel no 1• semestre 
de 1998. Sen. Jos6 Robeno Arruda.········-··· .............. . 

PR a• 12198, que autoriza o Estado do Esplnto 
Santo, a lr.IIISfenr para a Caiu Econ6nuca federal -
CEf, clebttos junto I insbDIIÇlles fioanceJras pnvadas, 
DO valor 10111 de R$26 041331,49 ((VInte e SOIS aulhiles, 
quarenta e um nul, lleZeDlOS e ann.a. e um reaas e quaren
ta e nove CODiavos), apurado em 28-2-97, DO lmbllo do 
Programa de Apooo l Reeslrulunçlo e ao AJUSie Fiscal 
de Estados Sm Espenclllo Amlll ········-···-···--···· •••• 

PR"' 13198, que autonza o Estado do Pad a con
ll"llal, jun10 1 Caiu Eeon6nuc:a Federal - CEI', opera
çlo de Cl6chto que CODSISit DI aquisiçio, pela CEI', de 
cr6lauls detidos por IDSIIIWÇi!es linanoeaas pnvadas .JU1110 
ao Estado do Pam. no IIIDIIIIIIIC de R$24.211332,47 (VIIde 
e quauo nulllile<, """"""" e cme DUl. lleZOniDI e 1n111a e 
dms.....,........,. e- CllllaVOS), no Ylior esle apurado 
em 28-2-97. Sen. Ldao Aklnlaa. ............................. . 

h 

416 

427 

435 

453 

461 

472 



vn .... ..... 
RÁDIO SAFRA (Vide I'OÚI1CA. AORfcoLA) 

A .... sloçlo du ltioo -drlu llludeuu. 
Sea. JdaiiMidse. -··--·-··---------··-· 

Cm11j .. Jabre .......... dllddaol 
can••clria. Sen. Beaed11a do Silva.----··-··-··-
RERlRMA ADMOOS'DlA11VA 

Camdno •......,.. de......, plmj•"''livode 
Gowmo. Sen. Jleaedlll do SdYL ---·-····-··-·-

T ... de pnlpCII&I do ftfanao lllbmaillllli•L 

Sea. Romez Tebel·-········----···-··---··--··· A reformo odminis1r1tiv1 Sea. Gullllenne 

Pol-Ira .. -.-· ... ··--····--··-----··--··-

RI!FOitMA AGRÁ!UA 

Anlli11 o dnc'!!M!!'O do Pmdiflc:ao Cmscl'"' 
Justiça e Pu, llllllldo "PPra - Melbar lllstnllai~lo 
de Ten: O Deslllo do ltdlrmo ArtJna". See. Odoelr 

s-a.----·-----·-·----·-
lláarmo qdria. Sen. Elllllldes Alllallm. ··---

REOJÃOAMAZONicA 
Solnodatka •ndaA= ...._ __ 

de 19!15 119!17. Sen. .... Silvo.-------· 
CallsideaoçCicll respeilo de E11111D de Am ...... l 

Sen. O.lbalo Milado.-··---·-···---··----··· 
Cno•rl IÇCiclllllln o ........ de Nlllllrio de 

INPI!. • qae WW 1D da A ...... • Sen.<AenhoJaqe. _________ _ 

JII!QIJERIMENTO 

~,. 4!11!18, de .. 5 Jll de ..... 
pelo III "1 • dejamollata e amllar Gelllvol Rllllllo. 

Sea. ......... Collnl. --·-~;;;;;;;;~;ii E "I .. 1WIII;IDdeR r I • .. 4!li!lll. 

Sen. ....... CIIal. -------··-
~dei r • • "'*deoiP-•w. 

lirlde .. .la1D ....... D AOdiL Sen. Edaado lluJ6:y.-
Sobdll r · I r .,. MiDIIInlo da M~o 

-e Eaoqiaede Meio A..,.._, doo a-- llrdn--e doAm...,... Lepl, de.....,..;......., solmo os• 
CWIOI .. *'- e 01 estudoo de IIIIIINZII lel!s!odYL 

Sea. Bemonlo Cobrai --·-·-------··--· 
............... ,. 64198, lllbclllndo iufcwt&;hs 

10 Mmilllo dD Meio Amllialre, doo a--Hfdriooo e 
do A1111+u Lep1, Dr. 0....0 Kz-. Goaçol- $o. 
........ llllln ........... llumceb .. ""'-~-. Caapm
llo;lo l'lamtell1 pelo~ de a--Mllllllil. 

Sea. ......... Colmd.-·----··----·----
ltiipleaiiiiOIIII ,. 65198, soJu:!llndo laformociles 

10 Mmillnl da.._ e EDelp, Dr. •••.m Mllldeo 
e Brito llllln w Cll*loo ..,......, pelo Dqwa-
Na:iooll de l'lcàlçlu ~ .... 1 Caapm-
llo;lo PiDooceira pelo l!xpnriçlo de ........ Mlnonis. 

Sen. .......... Cobrai.---··-··----·---·--·-·-

133 SAODE POBUCA 

""'""" ewaluçlo ... ...... de llllde pdblu:a. 
136 Sea. Mimo MIIIOCIL -··---····--··--··-·-··----··-

490 

584 

613 

108 
225 

SECA 

Pi i • CIOIIII IKI - &r.do de Jtanima. 
Sea. Mldaoel'la!D. --····---··------------···-·· Apelo.,. poil a u -vo de........,. 
... o reaaa- do seca.., EIIIIID de Roraimo. que .... • .....-. · ,.,..a. Sea. Mlrluce PIDto. ----···· 
SEOURO DOENÇA 

A qaest8o doo ploaoo de llllde e de ......., de 

lllllde. See. Ldelo Aldallra. ·-··------·---··-
...... do ...... oçlo que.......,_ .......... de - Sen. ............... ____________________ _ 

SI!MJNÁRJO 
........,. de lliillldr10 reobZido pe1o FiQa. auo 

- • llaipcii'IIDcll-ml de 811111 C0111 W pofou 
.,..__ Sen.llelledllldo Silvo.-·-----·--
SENADO 

78 A IMIIuçiD do te1nio8o e do ddlo dD Seeodo fe. 

103 
delol. em IUa;lo dD pdmelm IIIi...., dos n1enc1a 
- Sen. Anllrdo11wlo.-··---------···· 

......... 10 ....,.... de Seeodo Fedenl jalllo • 

1
•• ........ ... pelo~ dado .11 ·'c de-de 
'" ................... Sea.lloooldoOmboLIIIIL --

11UB1110S 

1'1 I~· -~llla..-IIID*IIIedoal• 
......peiDGalwnllaDI9!17.S..Odllcnae........._ 

28 (UFPA) 

28 Soble ............... do Uaiwnidlde Fedenl de 

..... Sea. Adeatlr Alldnde.----·---·--
144 VICJÜNCIA 

O ......., da Ylallac:il .., EIIIIID do Pana.. 
Sea. Ney ... _... -----··--·--

Carwkh ,.. •• ......, da viallacla- pnaci-
290 polsddades ...u..... ... YllllldedDCIIIIIOq ' n-

lloode ....... e.._dedillbollll. Seo. .......,,.___ 

VIm" A 
Salft I viliJa de Pipa Jo'c PluJo U • CabL Sea. l!dalldo llllpllcy. ____ _ 

3115 ......,_ 10 Miaallo l!dsm A. do 1'111 Jme I 1 

PeN, de Yllita A Callll para o.._ 1 p~epwoo;lo 
dos atleta cu.._. qae dioputam u Ol1mpflclas. 
Sea. Edlwdo Suplicr.------· 

Coasidençllelllllln I I' I le ......... .., ..... 
lllde da Ylllta de Popa Joio Paulo D 1 este Plfs. 

JVI Sea. Jolll! Serra.-------·---··---··-

490 

101 

483 

291 

480 

478 

18 

22 

76 

614 

25 

578 

17 

144 



fNDICE ONOMÁSI'ICO 

ADEMIR ANDRADE 
PECa"3198,queallllliOIIL 101 dac-nçln Fedonl •••• , •••• ,, ______________ ,,,_,, _______ _ 

Repddlolcba:ali!li 5''lllllllllaa ----· 
Saln .............. daUanlnidldeFdnldDI'Id. 

ANrONJo CAIU.OS VALADARI!S 
CouidemçOco b l!mcndu ao PLC ai 50197 

(D& 1.52!196, IUI orlpm), qae vialaobhllr o servi, 
ço COIDIIIIidrio de mm••tcrçlu. ----·---·-

D I t ai'I!C a" 41197 (1111731!15, a Clmlrl 
daa t"lot • • 1. cp 111111111oa o ..,.... e diiJICie 11111no 
...... e-daAdaliailaa5lol'llblloo. •rldca•e 
...,. ........ ....,.do-...eliaqapdblll:ae 
-dollftillodela....,dDDiariiDFedolll._. __ 

' I 
AR11JR DA TÁ VOU. 

AIIIIIICia I lpNiiljõlu dD JIII!IIIO do lei cp10 na 
da Ol!pD"'ÇÇo dllddlao CG 1111111110 lldsll. --

BvolaÇio da leleYido e da ddao do Seoldo 
Federll, em faaçlo do prillllliro 1111verdno dai n--
r.iclu emiSIOIII. --·-··---: • .:.__ ..... __ _ 

Dnn ; L o PLC a"51W7, (ILII.52JJ!J6, u Clllplll). 
qur:vualnlllfuiro_...,.........WIIG C"' .... 

DIICIIIUido o PR a" 5198, que umiza o Ellldo 
do Rio do I- I COillllllr OjNiaçiD do Cft!ddD ....,._ 
no. com pnmia do UIIIID,ju;nD 110Baco hlfa;uu:Hmai 
paoalhc IIIIUÇIDeD ;'iOI•WIOIIU-BIRD,..,\Ialor 
de cb• •oo e cli;qllwla lllllblleo doddi....IIOIIHIIIIri
c:anao. eqa;.......,. a""- e ....,......lilllllllol, ... 
-e cmqGwla miiNIII, em 31·12-96. ......, ...... - &..... • dD ...... de Reformado ....... -· 

BBNEDJTADASILVA 

1'rlllldl..-c~DWiiJ' I '••••-•-•-•••-

~ .......... • , ... ddlal 

~---------·-· Diocac;ado u E~~~eadu ao PLC ai 50197, 
(n& 1.521196, oallllplll), qae via 111111ta1r o eaftço 
............. do-........ _,.,,, ______ , 

284 
292 
614 

176 

406 

DIICIIbllda o PR a" 5198, que •rariu o l!lqdo 
do Rio do ....... a ........... opençlo de a6lua .,.. 
leiiiO, com= da Ullllo,jallla 1D llaaco la-. 
claaal paoa ~UÇIO e Daeavolvi-- BIRD, 
10 vllar de ·-• ~ IIIIIIIOa de d61mel 
- equivalema a m._ e ciaqllea· 
11 lllillllla. -.. ... e ~ 11111 leaio, em 31· 
12-116, ....., ...... 110 liiiiiiCI- do ............ de 
Refonaa do Bllldo. .... --.. -~---.... - .. ,_,_ 

l'lnicipa de -..to noallado pe1a Fhjaa. avo 
- • alaipaldacla ..........ui do 1111111 """'01 ..,_ 
lftiCIDDI ........ -·-··-·----·--·-··---··-

c.nia. JIIIIIIOIIII de...,.,._........_ do 

CJDwerao. ••• ---------------·· 

BENIVERAS 

........... 511118- Comialll de A.- Beo-
18 IIOac:ao, IIObnl a Mn plll a" 22IW7 (1111.501197, DI 

adpm). do Sallar ....... Femaado llomiqae Caro 
dolo. mcsmt•h•ndn pedido de ... , ÇID pld CCJidl'a.o 

18 115111 de ...... de a6lua .......... a ... eel&lndo 
_, a lbpdbUcal'edenlllva do BIMII e o BIIIICO lllle-

178 i iciiiJo de Denavoltlmtuto- BID. ao Vllor eqai· 
' valonle a US$57.000.000 DO(~ e - lllilhlleo 
de ..... IIOite r ..-.).de prbapal. desrjpes1e 10 1 
~. Jllldll,dal'rlaala Elopado ........... 
de Madenuzlçlo do l'llder l!xecuaw Fedenl. de lnfe. 
- do Mlalll6io da Acbai•l"'15111 Fedenl e Refor. 

416 

478 

4110 

... dD ........ ___ ,_, __ , _________ ,_ G2 

PR a" 8198, que 11110nza altepdbliea Federa-
416 uva do BruU a-~~- operaç1o de "*1110 excer· 

ao jUDIO aa •-~de DmoriOIYimea-
10 - BID, ao valor equl~ a US$57.000.000.00 

77 (claqaeall e 101e albOes de d61un aone-amen· 
CIIIOI), de pnaci.-J, daliaada 10 fiDIIIeiiiiiODIO, 

136 parclll, da Pnman Brapa do Pniln1111 de Mod· 
eralzaçlo do "Poder l!ueachro Federal, de lale· 
resae do Mlalldrlo da Admiaiolnçlo Federal e 

186 Reforma do Eolldo.,,--~-~ ... --.... -, .. ·-- 427 



I 

II 

BER.'i:ARDO CABRAL 
Sobdanza..se ao Senador Anur da Tlivola pelo 

d1scuno SCJbro a Rádio Senado Apone ao Sen. Anur da 
T.t110la ....................................... ,,._,_, ............... --· 

Requenmemo ~ 49198, de bomen.,..,. de pesar 
pelo faleclmen10 do Jornalista e escn10r Oeruval Rabelo 

Encaminhando a votaçlo do Requenmento 
n~ 49/98 ................................................................ . 

Encammhando a votaçlo da PEC n" 41197, 
(n• 173195, na amara dos Deputados), que modifi
ca o reg1me c d1spõe sobre pnncfp1os e normas da. 
AdmiDIStraçlo l'llbhca. serv1dores e agentes polni
cos. controle de despesas e finanças p'llblicas e cus· 
1e10 de anv1dades a cargo do D1stnto Federal ...... . 

PLS n! 20/98, que altera a competênc13 fUIICional 
dos Ju1zados Espea11s CíveiS, RgUiada no 1111. J! da Le1 
~ 9.099195, que chspCe sobre os Jwzados Clvets e Cn-
nun;us. • ...... -...... ............. ···--··-·······-·-·· ............. . 

Sohata encammhameniO aos MIRISII'OS das MI
nas e Enerala e do Mao Amblenre, dos Recursos Hídn
cos e da AmozAinl• Lepl. de RqUmmeniO sobre OS re-
cursos h!dnc:os e os estudos de IWUreZilleglsllbva. ....... . 

Requenmento .,_ 64198, sobatando infiHIIIIÇ6es 
ao Mnlistro do Me1o Ambl....,, dos Recursos Hldncos e 
da Amaz6n&a Legal, Dr. GUStavo Krause Gonçalves So
bnnha sobre os JeCUnOS fiiiiiiiCOiros reladvos l Compen
saçJo FIIIIIIC'tlr:a pela Esploroçlo de Recunos M111er81S. 

Requenmento n! 65198, soUaWido infolmaçl!es 
ao MIIIIStro das MIDas e Eneqpa. Dr Rlllllllllldo Mendes 
e Bn10 sobn: os cnrálos apiiCidos pelo Dqlolumonlo N• 
aonal de I'RDiçlo Mmaal- DNPM, para a Compenuçlo 
Financeua pela Espo51çlo de Recunos MuiCIIIIS - ........... • 

CARLOS WR.SOI'õ 
Aumento da Vlolanaa no sert1o nordesnno. Apm-

k: 10 Sen. Ney SIIISSIIIIL .. - ............ ,_ ............... - ........ . 

CASILDO MALDANER 
Sobre os receptOres dos ........,. exportados 

por grandes palses. ApBik: ao Sen. Louro Campos _, ... 
Formaçlo de quadros de profiss101111s de nlvel 

supenot m:im-formados .............. _, ____ .. , _____ ,,_,, 

C:OtmSHO JORGE 
Ccw1donçt!es sobre o resultado do lelal6no do 

Jllo'PE. no que concerne ao des11111111101110 da Amazllma.. 

EDISON LOBÃO 
Considonçt!es a respa10 das consoqObc:ias da 

sJoballzaçlo da ecoaomia bludeua. COIIIO pmc:aso de madenuzaçlo .......... _, ___ , _____ , _____ , __ , __ _ 

EDUARDO SUPUCY .. ___ , ...... - .... - .... - ... -
Sobdanza-se 10 apafaçaomo1110 da democraCia 

DO Chile. , .................... __ ,,_,,.,,.,.,.,,., ______ ,,. •• 
Sobre a VISita do Papa Joio Paulo 11 l Cuba. _,_, 
Aprovaçlo de nquenmemo, onde deSOJl votos l 

visita do Papa Joio Paulo 11 A Cuba. ............................. . 

Ng. 

21 

28 

28 

38 

128 

290 

395 

397 

60S 

616 

139 

S91 

17 

11 

Proposta ao Mm1suo Edson A. do Nascunen10, 
Peh!, de VISita l Cuba par:a observar a prepançlo dos 
111etas cubanos que disputam as Obmp!adas ___ , ___ , 

DISCutindo As Emendas ao PLC n• S0/91, 
(n• 1.521/96, na Origem), que visa InStitUir o ser-
VIÇO comunhino de comun•caçaes . ....... ·-··-···-·· 

EncaaDnha oriCIO ao l'lesldenle Fernando Hennque 
Cardoso, juDIO com o ofiCIO da s,al\.lana M. Cosia. Pre
Sidente da Confeder:açlo Brasilnr:a de A..,...tados e 
Pens1orustas - COBAP, sobatando audlinaa par:a tmar 
sobre a reforma da prevulenaa soaal ...................... .. 

EI.aO ALVARES 
PLS ~ 19198, que altera os arts. 4-1 e 55 da Le1 

n• 4 737/65 - Cdd1go Elenor:al .................................... . 
Problema da lavagem de chnheuo e o JIR!JeiO de 

lei contra este mal. Aparte ao Sen Romeu Tuma. ........ . 

E.\tiUA FERNANDES 
DISCUtindo as Emendas ao PLC n• 50197 

(n• 1.521/96, na or~gem), que VIsa 1nsntuu o semço 
comwudno de comurucoçaes ...................................... .. 

1.emua do PDL ~ 8198 (nl 44CW7, na amara dos 
Depilados), que aprova o talO das Emendas aos 1115. I, D. 
vm. IX e XVI do ACOido n:lanvo A Olpuzaçlo Jnrana. 
c:xmaldcTelecommlc:açl!esJXX'Sm!lde-INIELSAT .... 

Leitura do PDL nl 9198 (nl 561197, DI Clmar:a 
dos Depulldos), que ..,..,.. o k:>:IO das emendas relali
vas l mudança do nome da Orpnizaçlo lnlernadonal 
deTelecomunicaçCies~JXX"SIIII!hle-INMARSAT, 
e o 111. 13 da Omvençlo da INMARSAT, opmvadas em 
Londmo, em 9-12-94 ........ - ....................... _ ............. .. 

Sol1danedade aos aposentados e pens1om513S pelo 
lnnSCUrso do DLI do Aposentado ......... ,_,, .......... _, 

EPITÁCIO CAFEmiRA 
Encam1nbando a votaçlo da PEC n• 41/97 

(n• 173/95, DI Clmara dos Deputados), que mocbfu:a o 
regune e chspCe sobre pnncfp105 e IIOIIIIIIS da Adllwus-
1r3Çio l'llbbca. serVIdores e ..,.._ polib<m, COIIIIDle 
de despesas e rmanças pdbbcas e custao de llllvidades a 
cargo do 0.511110 Federal -· .......... - __ ,, ....... - ...... .. 

ERNA.'IDES AMORIM 
Desmatamento da Amaz6ma ApBik: A Sen. Man-

na SJJva ............................... - •••••• __ ·--·- •••.••••. 
Desmcaaa,... ... daltiuvla~ 

....,.modoGo•em•b deAnllaalls.AIMII>amDMenb. .. 
Alena aos mvest111101110s do BNDES -----... 
Complementa o diiC:urso da Seoadora Bene

ditO da Sdva sobre as rlid10s comunitmas. Aparte l 
Scn. Benedua da S1lva .......................................... . 

Reforma agriDa. ............................................. .. 
l'lllc:esso de liaude contra o F<lTS dos trabolh. 

dores do Estado de Rondatua. ...... , _____ , ______ ,_, __ 

17 ESPERIDIÃO AMIN 

14-1 
Paroc:er.,. 5$198 - Coausslo de Aso~!.- Econô

aucos, sobre o OfiCIO •s• ri' S/98 (nl 3.757197, na on-

I' 

..... 
14-1 

181 

479 

15 

!582 

182 

493 

533 

609 

33 

79 

111 
111 

137 
22S 

298 



pm). do Baco c.mJ. _...., ... cair ;' do 
CJowomo do Ealo do Eopfrirl> SlaiD I ...... da-
poltl ... aqailiçlo, pela Caw ~ Fedoral -
CEI', de 6101 daquele Ellado, III valar .-J de 
R$26.041 331.49 (...., e leia millllla, .....- e um 
nu!,- elriaale 11111 "'""e quam~~te .... ....,. 
-). Çllllldo- :za.2.97. _:.:..-.... ~ ... -.!. ........ __ _ 

PR rtl IVllll, que-o l!llldo do ElpfliiD S... 
... a1lllll&nr pa 1 Caixa E .. 1 Fedni-CEF, 116-
..... )mro a~"' u i,;llei tllwaliu JIIVIdu,111valariDIII 
de RS26.041.331,49 (-e 11is lllilbllel. ...-e,.. 
mil,-ellllaea,_e..,_e..,....,.. 
-). ..,....., .... 28-2-97, III lmllirD do P1141W de 
Apxo l Rloeolndunlçloe., ~ fllcal de Elladoo. .. -

' fRANCFLINO PEREIRA 
Discutilldo o PLS ai 101196 - OwnpleneQr 

(nll47t97-Ccl••rl • .uCimlradosDtii • ,.•). 
que-o PUder Elleculno a criar 1 Jteai1o..,..... 
da de Deoenval....., do Dlsaila Fedoral e I!Nmlll -
RIDE, e lnstibUr o l'laplma Eçecial de Deoeavolvi· 
-doen-do Dlotriro Fedlnl. ____ , __ , 

GERoWlO MELO 
Questlo do .............. Apone., S.... Edllaa 

l.ablo..---·- -------·----
CÊRSON CAMA TA 

paia~-=::=:.c::...::..~ 
OD..BERTO MIRANDA 

Olaoideaçllell ........ dol!..sodeAIIIPI!pja 

Gl11UIERMF PALMIDA . 
Pa 1 ;' 011111 ............ llillul*ia federal 

llnCidldl poloao-eml!l!n. -----------
CwwdoiiÇIIeo lain uiiiOdldu llllllldu pa • 

- I lllllaçlo ...... do l!..so de Aliei*, que
ICIIdo-wlu~pela----·---

llefoma ~YL---.. ------'"""""' 
111100 NAPOU!AO 

Fncamaahando 1 WOiaÇio do PLC ai 1001!16 
(ai 1.275195, 11.1 oripm), que dloplle 10bn o ...,;. 
ço Yollllllirio -------·---.. - .......... :.. ... -. 

H\IMBER.TO LUC!!NA 
DaiCIIDado al'l!C rf' 41197 (all73195, u Cl

,_.doo Deputodol), que IIIIIICbllca o npae e dilpOe 
IDIIn priacfp101 e IGitiiU da Adatuttltnçlo Pdblaca, 
senidonl e .,_ pollbcol, COIIIIIIIe de dclpeus e 
riiiiiiÇao pdbllcu e ......., de llltridadel a carao do 
Dalllilo l'edaal. _______ ,, .... _ .......... _ ....... 

JÁDER BARBAIJIO 
Eaclllliaballdo I VOII;Io di PBC ai 411P7 

(a•I731P5, a1 Clatarl dool>ejl • r011), que llllldillca 

.... 

457 

461 

149 

.599 

5'79 

103 

76 

296 
613 

5I 

408 

m .... 
o ......, • dilpGe lllbn p1iacfpoul e ..,... da Adiai-
ailnçlo l'llblica, 111illdtael e.-pol._ ......,.. 
lede....,... e fiiiiiiÇII pdllliCIIe -de.., ........ 

I ClfiOdo DJIIIito fedlnl. -·-"-""""--"-· 36 

JEFFERSON Párs 
DI .......... 1 l'l!C NI411P7 (all73195, aa Cima-

aa doollqJalllllua), que llllldiftca o llllilllll e dtapGe oo-
bre prtaclpioo e tat1111 da AdadntiiiiiÇio Pdblica, 
.......,, e .,_ pollbcol, COIIIrOie de dMpel1• e 
lialllçu pdbltCU e aallelo de llividldel a carao do DallrtiO l'adenl ... ,., __ , __ ,_,,, __ ,_, __ , ___ m 
JoAoROCHA 

Saln I~ Nae-Sui ('1'0), que .......... 
lllliiDentteDI dailllltllla _olo!llical .......... - 300 

SIIIIIÇio das iadllltnls de ca!ÇIIIb .... --... 607 

JONAS PINHEIRO ' 

Coawtt•tlo li -• de -oeadt..s-. 
10 do-qricola. --------·--------.. 75 

JOSAPHAT MARINIIO 
Fac~mialwulo I YOIIÇio da PFC ai 41/97 

(ai 173/95, DI Cita .. doo Depwadoo), que llllldtllca 
o Rrlimo e dilpGe lllbn pdadpial e 111111111 da Adtni-
llilltaçlo Pdllltca, 101oiduow e...,.... pnl"i«<<,......,.. 
lede delpe111 e fiiiiiiÇII pdblicla e-de Mtvidadel 
ICifiOdo Dilauo fedlnl ·------""""""""" 34 

DiiCIIIiado al'l!C al41197 (all73195, ao aaa.. 
doo Deputado~), que mncltllca o ..,.;me e dtopCie IDbre 
priacfptol e nonau da Adtttutlattaçlo Pdbhca, oervi-
dorel e apaaa polfbcos, _....., de dNf••• e fi. 
aaçu pdbllaa e CIISieio de lbvidadel a CIIJO do Dillrito Pedetal. __ , __ , ____ , ___ , ___ 

4J11 

JOSé AORIPINO 
....... ai 451!18- ,.._de Seniçal de ... 

.............. IDbre o I'LC ~ D'n (all.521196, .. ali-
paa),queilllllad oiiOIYIGode ................. ,,,.._ 

63 
Pa.-r oral lo E-du ao PLC ai 501P7 

(ai 1.521/96, 11.1 oripaa), qae Yioa iaotituar o 1er-
wiço comuait,rlo de ~aaullicaçlleo . .:._ ____ 176 

JOSé EDUARDO DU1'RA 
• Eaclllliabaado I YOQÇio da PFC ai 411P7, 

(a" 1731P5, .. ca..... dOI Depatadoo), qae modlfi· 
c1 o repaae e dilple lllbn prial:l&llole - da Ad-
.... lltaÇID l'lllbla, lllt1dai• e.,.... pollbcao,...., 
1rOie de despeua e fiiiiiiÇII pllblicas e ......, de lllvi-
dldela caraodo DuaiiDPedetal. -·---.............. 37 

DIICUIIadD o PLI ~ 101116 - C~' r Ter 
. (ai 147197- c ;q' -· ,aaCiaBacbDqJM +•>. 

que llllllliza o l'adet l!uulioo a allra....., .....,..de 
.,........_ do Dllallo Pedetalel!aatnD -lllllE. 
e iiiiiiDtir o l'lopatu Elpedal do Deoelnolvilaall do l!alanto do Dlllrito Fedtnl._..:, ___ , ____ . 152 

Di""indo ll'l!C ~ 411P7 (all73195, .. Clatata 
doo Dcpuladoo), que aaodillca o twliaae e dilple lllbn 



I 

IV 

pnru:lp10s e IIIXIIIIS da Adm~miiiiÇio l'libbca. semeio
,.. e ........ pol!acoo, CIIIIIIOie de .._ e fllllnpS pl
bhc:ase..-odelbYidades acarzodo Dlslnlo ~--

Jost ROBERTO ARRUDA 
O.sculutdo o PLS ri' 101/96 - Complemenlllr 

(n• 147197 - Cowplemcaoa, na Clmara doo Dop....,.), 
que aulllriza o Podor Elllcultvo a cnor a a.,.IDiallopda 
de Descnvolvimenro do Dlslnro Federal e Earomo -
RIDE, e ÜliiJDIIr o Propama Espeaal de DeoeavoiYl· 
menro do Enromo do Dnlnro Fedml ............. ,, ___ . 

Par=er ri' 54198 - Comisslo de Assunros Econ6-
IDIC05, sobre o orrao •s• n" 3198 (n" 3.749197, na on
gem). do Presidente do Banco Cenlral do Brastl, e""a· 
m.nhando sobctUIÇio do Eslado do Maro Grosso para 
cmrsslo de Lens Financeira.< do Tesouro do Esrado do 
Mato Grosso - LFI'E.'I.fT, CUJOS I<CUrSOS serio delllna
dos ao 11ro de sua div1da moblbina do estado, venc!vel 
no 1• semos~n: de 1998........ . .................................. .. 

PR ri' 11198, que aulemZa o Estado do Maro 
G'rosso a elevar. temponnamente e em crier ex.cep
Cional. seu linme de endiVIdamento para rms de em•s
s.lo. mediante ofertas pdbl1cas, de l.eltas Finan«iras 
do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFll!MT, 
deshnados ao 11ro de sua dívida mob1hina. vcncfvel 
no 1• semeSlre de 1998 ...................... --···-- .......... .. 

JOStSERRA 
Sobre o IIIIUO soaoecon6nuc:o do Brasd ........ . 
Consldençiles sobno a soaedade cubona, em vir-

lllde da YiSIIB do Pipa Joio Paulo D 1 e"" Pais ............. . 

JúuOCAMPOS 
Oc:ontllCII de acidentes de lnbalho no BIIISil ...... 
Consulenç6es - a clohall•açlo da economia 

brasi!Oira.. ------·- ........... .. ............................ . 

JÚNIA MARISE 
Parecer ri' 43198 - Comiss.lo o.--. que apre-

...... rediÇio final do PDL ri' 1198 .......... ____ ,, .... . 
Parecer ri' 44198 - Comisslo Duerora. que apre-

senta Jedaçlo fmal do PDL ri'l73198 - .................. . 
l.eJ11slaçlo das ddlos comurutilnas brasileiras ••• 
O.scubndo o PLS n" 101196 - Complementar 

(n• 147197- Complementar, aa Clmara doo Dop....,.). 
que auronza o Podor Era:ubvo a cnor 1 ReJIIIo lnlejpada 
de DeoeavoiYimen10 do D1sui1o Federal e Entorno -
RIDE. e lnsnmir o Plopama Espeaal de DeoeavoiYl· 
mento do Elllomo do O.s1n1o Federal __ , ........ - .... . 

O.scunndo o PLC ri' 50/97 (o! 1.521196, na on
gem), que YlSIInsllbllr o serviÇO comumdno de comu-
~ ,_, ______ , ___ , ___ ·-----------· ......... . 

PLS ri' 23198 -Complementar. que 11U10nZ8 o Po
der Exean1vo 1 incluir Mumc!JIIOS de M1aas Geral& si
lllados DO Enlcmo do 0.Slnl0 fedonL Da ReJIIIo IDu:pada 
de DesenvolwneniO do Eruomo do DulnlO Federal. ... --· 

O.saiminoçlo que J!10111dica llpns mUIIICÍplos 
excluídos do pniJOIO de 101 do Senador Jost Roherlo Ar· 

.... 
404 

h 

ruda que .... 1mplemeruar a ...,lo llllepada do enlomo 
do O.slnlo Federal .............. - ............ ,_, .......... _ .. 

LAUROCAMPOS 
D1scu1mdo o PLS ri' 101/96- Complementar 

(ri' 147197 - Camplemeular, aa amara dos DepoMaclos). 
que llllOnZa o Poder Execunvo a cnar a Res11o lo!C
I!I'ada de Deseavolvimenro du Dutnro Federal e En
tomo - RIDE, e insllaur o Programa Espeaal de De-
scnvolvlmenro do E11101110 do Distnm Federal .......... . 

146 Olscubndo a FEC Jl' 41197 (n" 173195, na Cimara 
dos Depllldool. que mr>cldica o ...,me e dispõe sobre 
pnru:lp1os e DIJIIIIII5 da AdminiSllllçlo l'l!bhca. &<nldores e 
agerues polhicos, COIIbOit de despesas e finanças pibhc:as e 
CUSle!O de lbYidades I cargo do 0.Sinl0 federal ,,,,,, , .. 

Que•r.ID do desemprego como corueq~nc•a da 
slobabzaçllo. Aparte ao Sen. Edlson Lobão ...... - ........ . 

Encon1ro do Pres1deole Fernando Hennque Car-
449 doso com o especulador Oeorce Soros sobno os proble

mas na econonua muncbal, cauudos pela clobabzaçllo .• 

453 

101 

583 

222 

486 

I.EOJ).'EL PAIVA 
Discutindo o PLS n" 101196 - Complementar 

(ri' 147197 - Complememar, na Cintara dos Depo•odos), 
que IIIIIOilZa o Podor Execubvo 1 cnar a Re!Pio lnlognlda 
de Deoeavolwnenro do O.Sinto Fedor.~~ e e.-..-RIDE. 
e DISIIDDr o Programa EspeCial de Desenvolvi...,10 do 
Jlnlomo do O.SUIIO Federal ,, ............................... - ... 

LEVYDIAS 
Parecer ... 52198 - Comilolo de AssllniOo Ecllllll

nucos. sobn: a Mensaaem n" 221197 (n" 1.511197, aa 
oncemJ. do.......- FemiiMio Hennque CaRioso. so
hr:llalldo que SCjiiiUlDnZada I COilllllllÇio de opençlo 
de tr6hro extemo enue a Repilbhca Federallva no Bn
sd e o Banco lnlemaCional para Reconmuçio e Desen
voiYl..-o - BIRD, no valor eqwvalenle a • 
US$155.000.000.00 (cento e CUK(Genta e einco nulhiies 
de d61ares DOIIIO-amoncanos), de pnoc1pol, destinando
se os ........,. ao lilliiiiCiamenro polcial do 1'ro.J010 de 60 Suporre l Reforma do Seror Ci<ncu e TecnoloJ113 -

61 
133 

155 

PADCT/IU ................................................... . 
PR Jl' 9198, que auronza a Repúbbca Federallva 

do Brasil 1 conlralar operaçlo de a&1110 ex1em0 com o 
Banco lmemacional para Recanslruçlll e Desenvolvi· 
men10 - BIRD, no valor eqwval0111e a ~ 
US$155.000.000 00 (cento e cmqllenla e Cinc:o nulhOes 
de d61ares norre-amencanos), de ptlnapal, desllllando-
se os recursos ao r ...... amenro p&relal do ProjOIO de 
Suporre l Reforma do Seror c.enc:.. e TecnoiOJIIa -
PADCT/111 -·----.. - .................. _ ............ - ....... .. 

180 LCCIOALCÃNTARA 

289 

Eocammbaodo 1 votaçlo da PEC o• 41/97 
(nl 173/95, na Clmara dos Deputados), que mo
difica o reg1me e d1splSe &Obre pnnctp1os e nor
mas da AdnumslriÇio l'libbea, semc1ores e qen~e~ po
llbcos. coacrole de despesas e finanõas pdblrcas e CUSieiO 
de atiYidades a cargo do D1SIIi10 Federal ................. . 

" 

485 

158 

S96 

598 

603 

ISO 

430 

435 

39 



Sabno o 1aldmD do Pilnwllodo Hllllli!llco • Allfl. 

bCO N ........ -IPHAN ---·-.. --.. --.. -··---···-
DIIcaliDdD o PLS ri1 101196 - Camp'-tar 

(ni147197-0 ,., • ,aa...àllq t•). 
que 1111111nZ11 O l'lldorl!uculho I aia' I lt"'IID ...... 
de Dooanalv11- do DnlniD Fellini e '-'ao -
RIDE e iDIIi1mr o ........... Elpa:ill de DaoaWIIYi-
111011110 do EalariMI do Dlslnro Fedonl.~--·-·---"'" 

o-cb,...delllldeede......,deoúlo. .. 
,.._,. ,. 56191-c • 'o de A.-EcaaO

IIIicao,....., o Ollcio ·s· ril!lll98 <ri167fiTI, •artaem>. 
do P.iwdeme do Baaco Cadrll do Bad. aelam a 
..,,...., do Go-. do EllldD do Pá DO lllllldo de 
- a8lizldD I laliar, Glllll Clixa& l.. P Feckal
CEF, DfiOIIIÇID de "'**III que Clllllisllo BllqUillçlo, poli 
CEF, de cnd11111 cloddos por la .. IIIIÇGes li11111001ru 
privadas juDIO ao Es1ado do Panl, Do valor de 
R$24.211.332,47 (viDre e ~ milblla, m_..,. e 
onzeaaL-e-edall-s ........ e-
....,.,.,.,,llplllldo em :ZS.2-!17 .. --·--·-·! ... ..:. .. ~--.... 

PR ri113198,que -a O Esado do .... 1...,. 
lnllr, jaalo l Caiu l!mallmir.a Fedonl - CEF, .... 
çllo de Cr6IIIO que CODSIIIe na aqalsi~'o, pela CEF, 
de Cr6iiiOS delidos por lnslilalçGes fiiiiiiCeiru pri
VadaS jUDIO lO ElladO do Pad, 110 IIIOIIIUIC de 
R$24.211.332,47 1- e .....,millllla,.........,. e 
oazemil.-elrlnllledals-...-e
......_l. 1111 Yllar -llplllldo em 211-2.97. -~ .. .!.--

' " • I ' 

MARINASLVA 

Sala o dedkwe • wuru a A"'ADai•,--
de 1995 11997. __ , .. _,_..:,__, ___ _ 

............ 0 s.ldar Con!lnho Joqe pelo dlscuno ......, o......,._ da Amullala. ApGae 10 

Sea. CounnM J01p . ..:------·--
ApaDl.......,dl""'""jjlodlllidoaille 'I I -
~ pniJOID de lei que lllln I ndaçlo cb 

ona. 71 e73dal.el .. 8.213191,quedllpaesolnosl'llo 
.... de B &a di Pleo'lll oo SoCiaL 1 ' •o o 
~.""' ........ ......._. ____ ..:,_ 

o-do I I._.A!meaoS..éla.LoboL 
DmOnn• do c-lho """i&n'i'D Ml-*lo, 

que 111J111111 O aliO fndlce de IIIOIIalldlde ...... _,.DI 
fadial..,lms -··· ...... --...... __ 

MARI.Ua!~ ' 

~~·--::= .. ~ 
-o,..,...., • da .... 110 EllldD de Ranbaa. .. -.......................... ____ , __ _ 
MAURO MIRANDA 

Disc•lindo o PLS ri1 101196 -C .... 
(ril.l47fiTI-Q pi< I I ,Diaa.adooDot 1 •'1), 
que-O fader es-IIYD I criar I...., .... 
da de Doo111oulolwwlo do DuaiiD FedonlolllllllmD -
RIDE, e lasdlair o P1141uw &peclll de P nul\11. 
IIICIIIII do e-no do Pnalto fedonl. -·-"'""'-" 

AmiDa ewabl;'o IID lilllllllla de llldde pdblic& -· 
106 Allanla o l'l.S .. 7,, que cluplle ..... o·-
159 
291 

464 

472 

n•lrpmd•' de llwpDim:de CIIJII.-··--········-···· 
NEY SUASSUNA 

l.emn da MID"'"" .. !101118 (III 1112198, DI 011· 
...,.,, do Pw" E l'tnlllldo l .. aiqae Clnlolo, que 
.....,_ l lpl 'oirO do Seaado fedonl I escollla, que 
deseja ...... do Sr. ,. Vleps PllbD, MiDislnl de .... 
1111Br1 a... do Qaldm Pa••• da Clnelrl de DI· 
.,._..... pn- o C11J0 de J!mhthwlor do Bnsd 
jlllllllllepdhll"' dol'lna. --------·--.. -

Ali- da YiDIIacia 110 EllldD da ........ --
...... do PDL .. 4llJ8 (ril4»'97, ,. Clmara doo 

Pepulldoo), que .......... - da l)ed lçllo c-;. 
IUIIVI e cbJ: lm111QmmmdW cb l'lfses de Ufto 
.,.. Jlllnu&aeta.• · h em Ulboz, em 17·7oo96. ..... -

l.elllllll do PPL ril 51!18 (RI 2511196, DI Clmanl 
dor Pepcldol),quolpiiWIIolellodo,.,_.,de&ba· 
dlçlo, cololndo -.o Oowlmo da llepdblica ~
vo do Bnsll e o ao- da llepdblb da Orilo, em Brullu, em 11.!1-95. ___ ,_,_,, ___ ,, ...... ____ _ 

. l..elan do PPL ril 6198 (111559fiTI, DI Clmara 
.... DotzDidoll. quo lpOi'l o-do Aconlo de Coo. 
pençllo Judldlda, ... Mldria a.u ............ -o 
Govemo di..,..... PedendYI do llnsll e o ao-
da llcpdbiK:o PJ em l'lril, em 21-5..96, __ ,_,_ 

1Aibua do PDL ri/. 7198 (111577fiTI, ,. aa... 
doo Dep I 'W). que lpiiWII 0 leia> do Aconlo ....... 
Seniçao oUnllll SUN'"I'nnliS, - DI Clovemol da 
Repdb6ca da Arpollaa, da Repdllllca da lloi!Yia, 

7S da Repdbllca l'ocledllva do Bn~~l, da Repdblica do 
Calle, da Repdlllica do PuqiW e da Repdlllica 
Orielllal do UNpal, celellndo em Fonaleza, em 

141 
143 

573 
600 

601 

101 

17·12·96. ___ ;_ .. --·-·-·------.. 
Solu:ita lriii!CnÇio DOI Aula ... Suado 

Fodenl, do discado IDIIIe o deoequlllbrlo da eco-
111111111 llluUelra ...... _,_, _____ , ___ , ___ ,_,_, 

OPACIR SOARES 
Pelo ccallole • 'liullacll 110 llluil. Apane 10 

Sea. Ney s.-. - .. -----·-· 
ADIIi• o....,....., dD PaaliBcio ConeJM » 

liça e Pa. lilld:rdo "PPia - Melbar DlllrilluiçiD de 
TemL o Poullo da Rel'anDI All*u" .. - ... --.. -· 

l'l.S ,. 21191. qae dllpde ....... ..._......de 
,._ pro ais par Julaes, _. .. do Mlaillmo Nbllcoelllhopdoz. ___ ,_,_ .. _ 

PI!C ril 2191. quo .....,_ o I '11 do an. 14 da 

c-illliçlo Fedonl.--.. -----·-----· 
CouidençGel - da polftica de anocho 

1 zaiUIII e coalllaçlo de priOr ldolldl pelo ao-. 
ao Pederal.--:. ..... --~----··---!.!--··-··-·· 

l'l.S ,. 221911, qae .......... - daji .. ;oes 
peaas e pro llis poaais pn DI a'- de lnllico DI· 
cill>. -laclnldode .... _.,.......... .. quo 

153 .....,_., •III 'afrlu:aoupripca. ...... ---· 

v .... 
490 

614 

I 
25 

231 

240 

253 

264 

293 

26 

108 

131 

145 

224 

28!1 



I 

VI 

Fraude elo FGTS no Eslado de Rondõru.a Aparte 
ao Sen. Emandes Amonm. -----····-··-····--··oo••·---··· 

Estnllura funclrdna brasdeira. •••• ····-···-···-······-· 

OSMARDIAS 
Sobte o ICOido cnue o Governo do Panná e as 

montadoras de 11110m6veis - a Renlulte a Cluysler,lns-
taladas neste Estado .... - ......................................... . 

OTO!'IIEL MACHADO 
Comondno l ascenslo elo l'laidenre da Clmara 

dos Deputados. Sr. M~ebel Temer, l condlçlo de l'rosi· 
denre llllenno elo Brasd ....................................... . 

Parecer oral ls emendas da Clmara ao PR 
n• 126197 (n• 3/98, na Clmara dos Depurados), 
que 1nsthu1 o Premio Cruz e Souza ................... . 

Sobte o secor de couro e calçado. Apane ao 
Sen Joio Rocha ................................................ . 

PEDRO SIMON 
Encaminhando a votaçlo do PLC n• 100/96 

(n• 1.275195, na onsem), que drs~ sobre o lerYI• 

ço voluntáno. ·····-··········· .. ··-······- ........................... _, 
lmponlncla da replamenloçlo das rldlos comu-

mrdnas Apane l Sen Bened!IB da Silva. ............... . 
Encammhando a YO!açlo das Emendas ao PLC 

n2 50197 (nll.521/96, na onscm), qae YISalnSiihllr O 
srniço tomumdno de t"OmuruC'aç6!'s ..................... . 

RA.'IfEZ TEBET 
lndlsnaçlo com o plantio de IIIIOOIIba Jmp1a 

Aparte ao Sen. Ney Suassuna. ...... _, __ ...... _ ........ _. 
Encamrnhando a voraçlo da PEC n• 41/97 

(n• 173/95, DO amaro dos Depurados), que mo
cllfica o regrme e displle solm: pnnc!pios e normas da 
Adnumstraçlo Pllbbca. oemdores e ascnres poiiUcos, 
canttole de despesas e flliiiiÇ35 [ll!blrcas e CUSieiO de all-
vldades a cargo elo Dis11110 Federal ............................ . 

Drscuundo o PLS ,.. 101/96- Complemenw 
(n2 147/97-~.DI am... elos Dop-~ 
que 11110nza o Poder Execuuvo a cnar a Replo Integra
da de Desenvolvrmento do Dls1111o Federal e Enlomo -
RIDE. e rnsrituir o Propama Especul de DesenvoiYI-
menm do Entorno do Dlstnto Federal ... - ................... . 

Drscuundo ls Emendas ao PLC n• 50197 
<"" 1.521196, na origem). que vrsa insnruir o servrço 
comunn.6no de comunicações ........ ......................... . 

Dlscubnclo a PEC r# 41197 (r# 173195, na Clmara 
dos ~). que modifica o rqune e drsplle sobre 
pnnc!pros e normas da Admirulllaçlo Pliblrc:a, servulares e 
ascnres polllrcos, """"""' de despesas elinanças Jll!bbcas e 
cusrero de Mrvrdades a CII[IO elo Dlsrnto Fedmrl. _ ........ . 

Problema da lavascm de danhelro nas pMCipars 
Cidades do Brasrl. Apane 10 Sen. Romeu Tuma. ., ___ , 

Tma de proposta da reforma adnumsttabva. ....... 

RECliNA ASSL'MPÇÃO 
Parecer ri' 47198 - Couusslo de Consbluiçlo, 

Jusbça e Odadama. sobte o PLC rfl.l/98 (nl 2.749197, 

298 
487 

303 

142 

419 

11 

na onscml. de IDICIIbva do l'lesrclarre Fenraado 11ennque 
Cardoso, que dasplle sobre a cnaçlo e ex1IIIÇio de -
no lnsbiiiiD de Meau1ogla, Nonnabzaçio e Quabdade ln
dúslna e nolnsti11110 NICionol de l'lqJnedade lnrbtnal .... 

ROBERTO FREIRE 
Encamrnhando a voraçlo da PEC n• 41/97 

(n• 173/95, na Clmara dos Deputados), que mo
difica o res:•me e d1spGe aobre princípiOS e nor
mas da Admrmstraçlo PUblrca. serv1dores e asen
tes polltrcos, controle de despesas e finanças pdbh
cas e custeio de at1v1dades a cargo do D1strno 
Federal ..... - .................. __ , ...................... .. 

SobciiB nroarçlo nos Arrais do Slllldo Forlenl, 
de ensaro publicado na ....... v~ sobre o desrrsperco As 
ltrs. sob 1flulo • A lei da seiYIIIOIUa uma carta:la" ..... .. .. 

607 ROBERTO REQL'IÃO 
Cornplemllrra o discurso do SenadorOsmar Oras .... 

bre o ar:ordo emre o Estado do Parani e as inclrlslnas elo au-
101116..,, Renaulre Orrysler. Aparte ao Sen. Osmor Oras ... 

57 ROMERO JUCÁ 
138 Encaminhando a voraçlo da PEC n• 41/97 

(n• 173/95, na Clmara dos Depurados), que mo
difica o rea•me e d1sp6e sobre pnncrp1os e aor .. 

187 mas da Admrnrstraçlo Pdblrca, oemdores e ascore& 
poiiUcos, conuule de despesas e rrnanças públicas e =-
leiO de llrYidades I corso do Dlslnto Federal .......... .. 

Ananaa a fibaçlio ao PSDB do PreferiO Vrcenre 
26 Adolfo Braod, anres do PPB, em Roraima ·-·-....... . 

Trata da legrslaçlo que regulamenta os pla-
nos de sadde _ ................. _ ............................ . 

Acordo enlre I Frente l'ldamomar da A&riarhura 
do Ccxrgresso Nar:ionaL o Governo Federal e Bancos, 
que ~a • renesoaaçlo de dividas onunclas de opera-

39 çlo de cRdiro rural ............... _ ............. - ............ .. 
Sobte a seca no Estado de Roraima. Aparte l 

Sen. Marluce Pinto ... .......... .. ........ ........... .. .. •• .. 

ROMEU ruMA 
Cumpnmenra o Senador Ney SIJIISSUIIa pela abor-

151 cJasem sobn: I plontaçlo de IIIIICOIIIra impda Aparte ao 
Sen. N"ey Suassuna. ................................ _,_, .... .. 

Dlscubnclo ai'EC n1 41197 (r# 17319S. na amara 
183 dos Deputados), que modrlica o regrme e dasplle sobre 

pnnd"pros e normas da Admuuslnrçlo Pliblrc:a. servidora e 
..,..... polllrQis, c:arrmlededelpesas e linanças pdblrcas e 
CUSieiO de Mlvidodes I C11[10 do Drs1n10 Fedr:ral ........... .. 

Sobre o aniverdno da cidade de Slo Paulo ....... . 
400 ConsrderaçGes ao oumonto da WJollncra nas pnn-

crpars crdades brasrlerras, em YUtUde do cnme organrza-
581 do.Mrrco de drogas e lavascm de drnherm ............ _ .. 
584 

RONALDO CUNHA LIMA 
Hcmra-oe ao pm1fJ!Io elo Senado Federal junto l 

soc:redade. pela arençlo dada l drscuaslo de ........,. de 
1111eresse naoonal ..................... ·--··--............ ·-···· 

11 

125 

36 

lOS 

303 

40 

75 

480 

480 

483 

27 

405 
476 

578 

22 



Leihln da Mcaupmnl 61198 - CN (nll03198, 
na->, de 1\Eiidale l'enlllldo I.....,.. Clnlalo. 
que....._ ......... delibençlll ... Caapouo Nmc>. 
nal, o ......... JIIVJeiO de la que llllllllza o Pader J!D. 
CUb>O a abnr - Oiça,.._ Fllcal e da Sepndado 
Social da Unilo, em ,...,. do H:rj r io de MIDM e 
Enap, cndlto IUJI""'-'- no yaJor de 
RS64. 7114.121,00. -·-.. -----------·--·--· 

Ledln da MenuF"' ol 62198 - CN (nl104198, 
IIII oripm), de 1\ ., A Pemaado lfelllique Clnlooo, 
que....,_ l eleYada clellbaçiD de CciDpoao Noclo-
11111, o ......... JIIVJeiO de loi que-o Pader Ee
cwi>O 11111rir 10 Oi;o e•o.l'ill:ll da Umlo, em ra
do Mua11161o de Mmos e Eaerp. cn!dlro apoCIII a o 
luaie de R$511.!105.272.00 ... --.. --. ___ ...... 

...._. ... 411198- Comi- Dnton. que ..... 
_.. ndaçiD lilllll do SubsiiiUiivo da amaro10 PLS 
... 101196- ComplemeDIIr (nl 147197- ComplemeD-
181', IIII Clmon dos Jlopa ...... ), que 1111111iza O l\lder 
&ecuii>O I aJII' I Jleatlolalqnlda de DlseaYohiaea-
10 de Di•ro Fedonl e Eatomo - RIDE. e Jamlllir o 
Plopoma EIJIOCIBI de DooeoYOIYimano de l!nlamo do Dullito FedonJ,_, _____ ,, ______ ,_, 

........,. ,.o. 4911111- Comiu'" Dnton. que..
oeala ..Jaç1D fillllde PR ,.o. 51911. que lllllllizl o Ellldo 
delbo de J_, I-opu ..... de a6Jito--
110, - prllllil da Ullllo, juiiiiiiiO ...... Juaaa:ioall 
poro ltecaololruçlo e Dooeo..._- BIRD, Yalor de ........,.,. e.......,_....._ de ddlola __,..._ 
-. equi.....,... 1 cln_.. e aaql' m .._,-
- eCUIII- mD 1111ia, em 31·12-96. ...., ..... 10 
fi • 'C do l'iOIIIIIa de llllarmo del!olodo. -·· 

l'llecer ,.. 5CW98 - c .... .;_ Dinton, "* ..,... 
oema Ndaçlo fillll de PR ... 126197 - CN (nl 3198 -
CN', IIII Cima dos Do ....... ), que iDIIduJ O 1\emio 
Cnaz e Souza.---.... ·------------· 
SI!BAS11ÃO ROCHA 

Parecer oral .. Emendl! ao PLC a• 100196 
(a' 1.275195, 1111 oripm), qae dlopGe IObno o oerYi· ço YDiuadno. _______ ,, ________ _ 

EaciDUabondo a YOIIÇID do PLC Nl 100196 
(all.275195, 1111 orlpm), qae daopGe sobre o oerYI· ço YOiualhio. _, ...... _. ___________ _ 

Daoculilldo u Emeadu 10 PLC ai 50197 
(all.521196, DI oripm), que Ylulnoliluir o oer
Yiço comaail.,.o do comunacaç6eo. -----·---.,..,nado 1 PEIC ol 41H/ (nll73195, aa Clmona 
doo .,.,.....), que IIIDddico o .....,. e dalplle ....., 
pladjllao e-da Admaaaalaa;lo l'llbbco. ........ e 
lpllltlpalllaaao.CCIIRIIededeopeouelillon;es....,._e 

113 cuaio de .... ldodeo & ..... de llalrilo Fedenl. ____ , __ 

smmo MAOIADO 
Pac:er rJI. 4691- Qmrin'o de Mznçlnw .ae 

o PLC ol 501'17 (nll.521196, ao CIIIJOID). que Yllllnlli· 
IUir o """'1'0 CCIIIIIIi'*"' de c .,l!eo. __ ,_,,_ 

P1recer orol lo Emeadu 10 PLC ai 50197 
120 (a• 1.521196, DI on1em), que Yllllnomuir o oer-

Yiço comuniaúlo de comunacoçl!eo. ____ ,_,_,_ 

VJLSON KU!INOBINO 
.......,. ol 53198- Cami- de Am "' EcaaO

micoo. -.e o O&ao ·s·,.. 2198. que-... o Ellldo 
elo l'lnalbo 1 eleYor ...........,._, e em Cldler •· 
'ZI [ IIII, o limile de eacJiyjo! • de que lriiU IDci-

169 10 D de III. 41 da R-alaaçlo ai 611195, e I-ope
roçlo de cn!dlro ........,, com ..,_.elo Umlo, jullllll 
10 811100 ._.........poro._. e o..aYOJ. 
Yl..- - BIRD, oo Yalor de USS60,000,Cl00.00 (,.._ 
- .._ de ..... -.aericoooo), equi ...... 
111 1 R$66.300.000.00 (leo • e 1111 milhlleo e lrelai
'Ciaal~a~~),an31·10.97,-awJcwiOfiaa ... _ 
........ de ............ de Apooc 10 Pequeoo .......,_de 
Ellldodo ...... -PAPP.------.. --.. 

418 PR ol IIW98, quo III'CIÍZI o Ellldo elo ....... 1 
elear, ....,..._,e em ...,...,repe;_. o li
mbo do eadl....._., de que 11111 o lacaoo D de MI. 41 
da Jeoola ,. ... 6!1195, .. - apo:IIÇio de a6lito 

421 -. CXIIII..,_. do UlliiD,jaaato 10 811100 '
cacml poro ,_. e o..aYOJYiaeaalo - BIRD, 
DO yaJor de USS60,000,00000, eqm......... I 

RS66.300 000.00. ............ 10 finmd - ........ 
do 1\ ...... de Apoio 10 .......... .......,_de Ellldo 

56 elo Porollao-PAI'P ... - ........ ---... - ....... _,,_,_ 

WAUlECK ORNELAS 
57 h 1 I 4 de l'lml de Slfla poro O Noaleoe ... 

VD .... 
1114 

401 

66 

1711 

74 



Ata da 15ã Sessão Deliberativa Ordinária 
27. de janeiro de 1998 

6!! Sessão Legislativa Extraordinária da 5~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES AS SR.l!S. E SRS: SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Artur da Tâvola- 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 - Seio Alvares - Emma Fernandes - Epitacio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda
Gilvàm BoÍ'ges ..:. Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João 
França- João Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alves - José Bianco - José Eduardo - José Eduar
do Outra - José Fogaça - José Roberto Arruda -
José Saad -José Samey -José Serra- Júnia Mari
se - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Leonel 

Paiva- Levy Dias - Lucfdio Portella- Lúcio Alcânta
ra - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Osmar Dias - Otoniel Machado -
Pedro Simon - Rarnez Tebet- Regina Assumpção
Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião- Romero Jucâ- Romeu Tuma- Ronaldo Cu-. 
nha Uma - Sebastião Rocha - Sergio Machado -
Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1R Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
MENSAGEM No 90, DE 1998 

(n° 102/98, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 

De conformidade com o an. 84, inciso Vll, da Constituição, e com o disposto no an. 

18, inciso I. e nos ans. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do ServiÇo Exterior, aprovado pelo 

Decreto n• 93.325, de J• de outubro de 1986, no an. 54, inciso I, alínea "a", e no an. ss; Anexo I 

ao Decreto n• 2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação de Vossas Excelências e escolha, 

que desejo fazer, do Senhor José Viegas Filho, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente, 

da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Peru. 

Os mentes do Embaixador José Viegas Filho, que induzimn a eseolhê-lo para o 

desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações 

Exteriores. 
Brasília, 26 de janeiro de 1998. 

Fernando Henrique Cardoso 

00 + 1'9/'J-'J 



2 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

EM N•. 037 /DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasília, 22 de janeiro de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e 
com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea 
"a", e no art. 55, do Anexo I ao Decreto ri• 2.246, de 6 de junho de 
1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de 
Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor José 
Viegas Fi1ho, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente, da 
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República do Peru. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais 
e curricul.um Vitae do Embaixador José Viegas Fi1ho, que, 
j·untamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por 
parte de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, 

(~;_2. 
LUI~ FELIP~-LAMPREIA 

Ministro de Estado das Relações Exteriores 

INFORMAÇÃO 

CUrriculum Vitae 

Embaixador JOSÉ VIEGAS FILHO 

Campo Grande/MS, 14 de outubro de 1942. 
Filho de José Viegas e Dirce Bastos Viegas. 

CPCD, IRBr. ACE, IRBr. 
Professor do Instituto Rio Branco - Política Externa Brasileira · 
Contemporânea, 1982/83. 
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rceiro Secretário, 15 de fevereiro de 1966. 
Segundo ... secretário, merecimento, o~ de· janeiro de 1969. 
Primeiro Secretário, merecimento, 01 de setembro de 1975. 
Conselheiro, merecimento, 21 de junho de· 1979. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento·, 22 de dezembro de 
1982. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 25 de junho de 1992. 

Assistente do Chete do Departamento de Assuntos Jurídicos, 
1966/67. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos 
Econômicos, 1969. 
Assessor do Chefe do Departamento Econômico, 1978/79. 
Assessor do Ministro de Estado, 1979/84. 
Secretário, substituto, da Secretaria de Assuntos Politicas e 
Econômicos da Área Internacional Bilateral (SEB), 1981/84. 
Membro da Equipe de Planejamento Politico do Itamaraty, 
1979/84; 
Chefe da Equipe de Planejamento Politico do Itamaraty, 1990/91. 
Chefe do Departamento de organismos Internacionais, 1991/92. 
Nova York, Cônsul-Adjunto, 1968/73. 
Santiago, Segundo Secretário, 1973/75. 
Santiago, Primeiro S,ecretãrio, 1975/78. 
Roma, Encarregado de Negócios, a.i., 1984/85. 
Paris, Ministro Conselheiro, 1985/86. 
Paris, Encarregado de Negócios, a.i., 1985/86. 
Havana, Ministro Conselheiro, 1986/91. 
Havana, Encarregado de Negócios, a.i., 1987/88/89/90. 
Copenhague, Embaixador., 1995/98. 

VI Sessão do· Comitê de Produtos de Base, da Conferência da 
UNCTAD, Genebra, 1967 (membro). 
v sessão da Junta de comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, 
Genebra, 1967 (membro). 
VI conferencia da UNCTAD, Nova Delhi, 1968' (membro). 
XI Assembléia da Aliança de Produtores de cacau, Salvador, 1968 
(membro). 
IV Sessão do comitê de Produtos de .. Base, UNCTAD, Genebra, 1969 
(membro). 
XXVII Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1972 (membro). 
Reunião de Peritos de Transportes e Obras Públicas ·do Cone Sul, 
Arica, Chile, 1975 (delegado). 
seminário da CEPAL sobre as negociações comerciais do GATT, 
Santiago, 1975 (representante). 
XXXV a XXXVII Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1980/81/82 (membro). 
Grupo de Trabalho sobre cooperação Industrial-Militar entre o 
Brasil e os Estados Unidos da América, 1983 (representante do 
MRE). 
Conferência CEPAL-CELADE sobre população na América Latina, 
Havana, 1983. 
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Congresso sobre relações entre as Comunidades Européias e 
·Améripa .Latina, Estrasburgo, 1986 (observador). 
Reunião do Comitê -Intergovernamental de Seguimentó e 
Coordenação do Programa de cooperação entre Paises em 
Desenvolvimento (CISC), Havana, 1987 (chefe da delegação). 
XXIII Assembléia do Grupo de Paises Latino-Americanos e do 
caribe Exportadores do Açúcar (GEPLACEA), Havana, 1987 (chefe 
da delegação) • 
Seminário sobre Medidas de Confiança M~tua e Politica na 
América do Sul, Lima, 1987 (representante). 
Missões Bilaterais de Planejamento Politico com o México, EUA, 
Canadá e Argentina, 1990 (chefe da missão). 
Missões Bilaterais de Planejamento Politico com a República 
Federal da Alemanha, Rússia e Suécia, 1991 (chefe da missão). 
Reunião do Grupo do Rio, Caracas, 1991 (membro). 
Cúpula Presidencial do Movimento dos Não-Alinhados, Jacarta, 
1992 (membro). 
Cúpula Presidencial do Grupo dos 15, Dacar, 1992 (membro). 
Reunião Regional da FAO, Montevidéu, 1992 (chefe da delegação). 
XLV, XLVI e XLVII Sessões da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, 1990/91/92. 
Subsecretário-Geral de Planejamento Politico e Econômico, 
1993/95. 

.---~~~ :-.~/. -~~ _:? 
~---- . ·-~~ 

~ (Stélio Marcõs arante) 
Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior 

.·"' 

DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES
ECONÓMICO-COMERCIAIS 

PERU 

' : ~ ',•j ·'• , ... , . ... •I ,,: 

, DADOS BASICOS 

Nome atlelal .. ~~p~bU!=!i !I!> P~ 
Superflcle 1.285.216 Km2 
LDcaiiZIIÇio qeste d3 A!n6rlca él~;~ $11 
Ungua oficial Espanhol 
Moeda No'!O ~ol: 

Capital Uma 
Principais cidades · •. Uma.;CIIIIao. Areaullle. TruiiiO .Chlcalavo : · . 
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,.IN!)ICADORES SÕCIO-ECONÕMICOS ' I 1994 

PopulaÇIO (efl! m~~ ~. ~!ll~mts) ' 
2~,1C. . 

Densidade demogrifiCII (habJKm") 18.0 
PIB , a preços di nién:á!fó { tis s !illhOU) ·ec:~.o; 

PIB, per capl1a (US$) 2.168 
Crescimento re•l do PIB (%) • .,12,8 
lndlc:e de preços ao consumidor(%) 23,6 
Reservas lntamác:lo~ .. (Q~ bll!iaâ) .~.p9: 
Olvida Externa Tollll (US$ bllhOU) 22,6 
CAmbio (NIIUS $) . 2.19. 

Ft::tnle aJ. n.~..,...,.._L.ht C:C...,~ fQ!iiiMII7, cc..nty,.._ ... a-tlrfJM f~ fllll2Jtrl. ~f0f7. 

OCJ A.t~·~p« ............ ~~-........__....,_.~·~ 

PERU 

1. Situação interna. 

.1 19.~6 I 1996 -·-

~.50 23,110 
18,3 18,6 

58,7(1 •61,52 

2.498 2.574 
7;0 :2.8 
11,2 11,5 
3.22. 10.58 
29,5 31,6 
2,25, .. 2.47 

O Governo Fujimori vem enfrentando uma série de crises políticas no período mais 

recente. Sua popularidade já decaíra em 1996, como resultado da desaceleração do crescimento 

econômico e de sua pretensão. em vir a disputar um terceiro mandato. O desgaste sofrido em 

razão da invasão da Embaixada do Japão por membros do Movimento Revolucionário Tupac 

1\maru acentuou este quadro, alterado por um curto período após a libertação dos reféns, em 

abril último. ·Desde eritão, a aproVação 'ao governo voltou a cair seguidamente, na esteira de 

enfrentamentos. entre o Presidente - que dispõe do apoio das Forças Armadas e da maioria no 

Congresso - e setores da imprensa e da oposição que o criticam e oferecem resistência a 

~medidas qualificadas como excessivamente arbitrárias. 

Apesar do apoio recebido das Forças Armadas, deve-se registrar o incidente ocorrido, em 

dezembro último, entre o seu Comandante-Geral.. General Hermoza Rios, e o Presidente 

Fujimori. Em discurso proferido na data em qlle' se lembrava um ano da invasão da Embaixada 

do Japão, Fujimori chamou para si os méritos pela concepção e o sucesso da operação de 

resgate, sem mencionar Hermoza Rios, atitude considerada desprestigiosa pela cúpula castrense. 

No dia seguinte, além de confirmar o tecir da entrevista, Fujimori mencionou a intenção de 

substituir aquela autoridade. Em resposta, a cúpula das Forças Armadas reuniu-se em desagravo 

a Hermoza Rios. Embora considerado superado até mesmo pelo Presidente Fujimori, este 

incidente foi visto como uma demonstração de insubordinaçãQ. militar frente ao poder civil e . ' 

mostrou existir uma forte coesão entre os altos oficiais peruanos. 

5 
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A situação peruana tem revelado, assim, divergências entre os próprios grupos que dão 

sustentação política ao· governo. A predominância dos setores militares neste papel de 

sustentação despertá, junto à sociedade, temores quanto a um possível recrudescimento do 

autoritarismo. Alguns observadores não excluem, como pano de fundo desses fatos, a 

determinação de F~imori em vir a postular um terceiro mandato. 

Nesse contexto, as negociações de paz entre Peru e Equador atravessam momento de 

grande importância, marcada pela aparente superação de posições maximalistas, antes 

defendidas sobretudo pelo Equador, em proveito de posturas mais objetivas e pragmáticas, 

informadas pelos conceitos de desenvolvimento integrado e aproveitamento partilhado de 

recursos. Tais posturas lograram obter um compromisso mais sólido - ainda que, até o 
momento, pendente de confirmação - de ambas as partes em solucionar, de maneira efetiva e 

pacífica, seus diferendos. 

A economia peruana, após três anos de franco crescimento, vem apresentando, desde 

1996, certa desaceleração, reftetida no menor aumento do PIB verificado em 1996 (2,8% ), em 

comparação ao de 1995 (6,8%). O crescimento econômico ocorrido nos últimos anos não tem 

sido suficiente para reduzir, significativamente, os índices de pobreza. Há, ademais, grandes 

preocupações quanto aos possíveis efeitos do El Nii'io. Em sua última ocorrência, em 1992, o El 

Niiio causou grandes prejUízos ao país, os quais se refletiram no agravamento de problemas 

sçx:iais e numa·queda de 3% no PIB. 

2. Quadro atual das relações bilaterais. 

Brasil e Peru vêm demonstrando, nos últimos anos, especial interesse em dinamizar seu 

relacionamento e elevá-lo a um patamar compatível com suas potencialidades. Com esse 

propósito, foi estabelecida uma nova estrutura de mecanismos institucionais, sob a coordenação 

da Comissão de Vizinhança criada, em fevereiro de 1996, por ocasião da visita do Presidente 

Alberto Fujimori ao Brasil. 

A Ata de J3rasília, firmada nessa oportunidade, registrou a disposição de ambos os países 

em cooperar no combate ao narcotráfico, em ativar os mecanismos previstos no. "Convênio de 

Assistência. Recíproca para a Repressão ao Tráfico llicito de Drogas que Produzem 

Dependência", de 1976, e em promover politicas coordenadas que considerem os aspectos sócio-
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econômicos do problema. As autoridades peruanas têm demonstrado interesse em estreitar os 

cantatas com seus homólogos bf!!Sileiros, com vistas à coordenação no combate ao narcotráfico 

na fronteira entre os dois países. 
A exemplo do que ocorreu entre o Brasil e outros países sul-americanos, um grande 

passo em direção ao estreitamento dos laços bilaterais será dado com o projeto de integração 

energética que prevê, mf;!diante o estabelecimento de uma conexão entre Brasil e Peru, a 

exploração das reservas de gàs natural existentes na região de Carnisea. O Memorando de 

Entendimento assinado pelo Chanceler brasileiro por ocasião de sua visita a Lima, em 23 e 24 de 

outubro último, traduz o propósito mútuo de, a partir da cooperação nesse campo, dar nova 

dimensão às relações bilaterais. As autoridades peruanas mencionaram, adicionalmente, seu 

interesse em fornecer energia elétrica ao Brasil. 

Além desse projeto, de fundamental importância para o fortalecimento das relações 

bilaterais, destacam-se as negociações entre o MERCOSUL e a C-omunidade Andina sobre a 

possível celebração de um acordo de livre comércio. Diante da impossibilidade de cumprir-se a 

Declaração Conjunta de agosto de 1997, pela qual o MERCOSUL e a Comunidade Andina se 

dispunham a concluir, até o final do ano, as negociações para a celebração de um acordo dessa 

natureza, foram prorrogadas, até 30 de junho de 1998, as preferências bilaterais outorgadas entre 

os membros dos dois blocos regionais no âmbito da ALADI. 

Temas ligados ao meio ambiente também têm oferecido espaço para a exploração de 

interesses convergentes. O Peru valoriza o fato de ter a segunda maior área amazônica entre os 

oito signatários do Tratado de Cooperação Amazônica e enfatiza o propósito de cooperar com o 

Brasil em matéria ambiental, coordenando, incltisive, posições nos for?s internacionais. Cabe 

lembrar que o Peru é membro da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

e tem participação ativa na discussão dos principais temas que integram a agenda ambiental 

internacional. O Brasil, por sua vez, também confere importância à cooperação e à coordenação 

de ambos os países nessas áreas. Podem desempenhar papel relevante, com esse fim, o Grupo de

Trabalho da Comissão de Vizinhança Brasil-Peru sobre Meio Ambiente, o Grupo de Trabalho 

sobre Desenvolvimento Fronteiriço e os diversos organismos ligados ao Tratado de Cooperação 

Amazônica. 

Na visita do Chanceler brasileiro a Lima, as autoridades peruanas informaram que podem 

acompanhar a proposta formulada por Brasil, Alemanha, Cingapura e África do Sul no sentido 

7 
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de ..incorporar o conceito de desenvolvimento sustentável à càrtã da ONU. Indicaram também· 

que apóiam o estabelecimento da Secretaria pennanente do TCA em Brasília, no prazo que o 

Brasil desejar. 

A fonnação de uma área de livre comércio entre o MERCOSUL e a Comunidade 

Andina, a cooperação em áreas ligadas ao meio ambiente e à Amazônia e a integração das 

matrizes energéticas de Brasil e Peru possuem um grande significado · para a sua maior 

integração econômico-comercial e a promoção do desenvolvimento sustentável em suas regiões 

de fronteira. Embora as relações bilaterais sejam relativamente menos intensas que as mantidas 

pelo Brasil com outros vizinhos sul-americanos,· há elementos que indicam a possibilidade de 

sua dinamização, construindo-se uma agenda positiva a partir dos interesses convergentes que 

vêm sendo constatados. 

DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÔMICO-COMERCIAIS 

PERU 

. BALANÇO DE PAGAMENTOS IUS$ mllhDeSl I 1H3 I 1994 I 19911 

A. Balança comercial ..ao - ·2.111 

ExportaçOes a.~. 4.547 5.578 

lmporlaçOes· 4.123 5.545 7.687 

B. ServlçOtl (liquido) - .~ --ReceHa SC2 1.156 1.244 

Despesa 1.438 1.1102 2.010 

c. Transferências Corrente5 (liquido) 470 110 115 

D. Movimento Flnancelró (liquido) 4411 U67 2.031 

E. Movimento de Capitais (liquido) ·71 -83 11 

F. El1'0s e Omlu6e5 .t.i7a ZIZ 114 

G.saido -1.314 127 -1.307 

• COMÉRCIO EXTERIOR ( US$ mllhDesl I un I uu I 1us I 199& 

Exportaç6es (fob) 3.464 4.507 5.513 I 5.115 
lmportaç6es (cU) 4.ooi 11.15lll! 7.537 7.038 
Balança comMChll -544 -1.0511 -2.024 I -1.1122 
lnliKclmblo c:oinéid8t :rÃh, .1il.ll7i . 13.05Ó '12.151 

Fontf, Flll. .........,.,.~ - .... , .. 7. 
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IV. INTERCAMBIO COMERCIAL BRASIL/PERU : . 
. : (ii51- ·loltl • · 

18114 111llli 

Exportoçõeojfobl - .. 341,70 ~1,2t 

Importações CtobJ 115,111 214,8 
Satan~ Comercial '11~ .... . 224,00 
lntef'cãmNo Comercial S31,U ••z.u 
Particloa- no 1otot docotMrclo utor1or _.olrol%1 070% '0111% 

Foiltes lof/CT/SCCEXISistom. ALICE 

EIU. Tho Economtst lnltJI/gttnCJJ Urut. Coctnl'y Ropott 4!1: fw.4, t~. t~. 3td fSXJ7. 

DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONOMICO-COMERCIAIS 

Rldutose 
Caldeiros, maq .. apar. elnstr • ...-n~coo~, ele. 
Papollecoltio: ~!14·-~,iohi : 
Miquinas, apa~hos e matert.ll elétricae;, otc. 
Votcuk. ~~ lrft>m, Clr;foà; ida. 
Obrae de leme fundido, leme ou a;o 
Plá-•llll&•olirin , . 
Prcdu1Ds para fotografia e cinematDgrafia 
lnstr.Ç10ri6ptk:a.~.predoio.~ ...... 
Borracha e suas obr2a 
VIdro • auajiobnaí; 
Ferro fundido, ferro e aF' 
PIC<futoalarmaci --u·: r.· 
Filamenmo ointétic:Ós ou ar1fficlals 
Produtne qutmlcool orgtnlaoi. · 

SU 1 ,~ ••• , 

Demais Produtos 
TOTAL. OstAIL . 

PERU 

78,91 
:~fi 

21,70 
-~,n 

15,48 
10,52 
11,70 

li &Mi 
. 6,95 
"'2,83 
'11,54 

: §,61 
2,21 
5,38 

26,48% . ,,,~·~· 
''úé'llo 

.. '13,27'5 
5.20'llo 
,,53'llo 
3,83% 

' 2.8<1~ 
2,33% 

.• $!~'llo 
3,87% 

., ~Aõ1~ 
0,74'llo 
f,IO'llo 

JANEIRO DE 1998 

-nu 

217,17 
251,48 
31,11 

557,43 
051% 

47,32 32.78% 
11M,: .... :7.-
11,03 7,54% 
i0,1't: .. · T,OS'llo 
9,95 5,82% 
1,03 :C,18'llo 
5,86 4,05% 
. .. ,$2 ,, ,2.M'llo 
4,00 2,77'!1o *'..,,:, .. : 2.Si'llo . 
3,06 2,12'llo 
.2."2.,;. j,fT'llo 
2,31 1,eo'!lo 
2,0* . 1.41'llo 

10,20% 
un 
2,11'1. 
1.áO'llo 
1,74% 
j.T4'llo 
1,71'llo 
j.43'llo 
1,32'llo 
0,14'1. 
0,53"' 

. 0.4K. 
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i 
"' 
~ .. 
"' 

DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÔMICO-COMERCIAIS 

PERU 

• INVESTIMENTOS 

• -Investimentos do Peru no Brasil (posição de junho de 1995): 
Investimentos: US$ 123 mil. · 

. -Investimentos do Brasil no Peru (posição de março de 1998): 
lnveatimontt>s: nio constam. · 

• POSIÇÃO DO ENDIVIDAM!:NTO BILATERAL 

• Dívida do Brasil para com o Peru (posição de março de 1892): 
Olvida: US$ 220,10 milhões . 

• Dívida do Peru para com o Brasil (posição de dezembro de 1ftS): 
Olvida: US$ 208,30 milhões. 

Fom• S.nco C~tr./ / FIRCE ICONAP IOEPIN 

Ob:.: V11.b'crs conw-erridos em USS ,i, p~KiadM vtgenl~ts na data·blllll' 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

PERU 
COMÉRCIO EXTERIOR 

e. 
2.000 

o 

·2.000 

·4.000 

13 

·~s(lob} 

Importações (cif) 

Balança comerctal 
Intercâmbio comerc~al 
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MATÉRIA RECEBIDA DA 
CÂMAJU\ DOS DEf'UTADOS 

Emendas da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Resolução n2126, de 1997 

(N2 31'98, naquela Casa) 

Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá 
outras providências. 

EMENDAN~1 

Dê-se ao art. 62 do projeto a seguinte redação: 

• Art. 62 A Oiretoria-Geral do Senado 
Federal oferecerá o apoio administrativo ao 
funcionamento do Conselho. • 

EMENDAN2 2 
Inclua-se o seguinte dispositivo, como art. 72, 

renumerando-se o subseqüente: 

"Art. 72 As despesas decorrentes da 
aplicação desta Resolução correrão à conta 
do orçamento do Senado Federal. 

PROJETO ORIGINAL APROVADO NO SENADO I · 

Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1,;, É instituído o Prêmio Cruz e Sousa des

tinado a agraciar autores de trabalhos alusivos à co
memoração do centenário de morte do poeta brasi
leiro, a ser celebrado em março de 1998. 

Art. 2:2 Para proceder à apreciação dç:~s traba
lhos concorrentes será constitufdo um Conselho a 
ser integrado por cinco membros do Congresso Na
cional e por seu Presidente que, por sua vez, fará a 
indicação desses parlamentares, logo após a apro
vação desta Resolução. 

Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do 
Presidente do Conselho caberá aos seus próprios 
membros, que o elegerão entre seus integrantes. 

Art. 3!1 O teor do Prêmio Cruz e Sousa, bem 
como o formato, as regras e os critérios que presidi
rão à elaboração dos trabalhos concorrentes, serão 
sugeridos pelo Conselho à Mesa do Congresso Na
cional e publicamente divulgados. 

Art. 42 Os trabalhos concorrentes deverão ser 
encaminhados à Mesa do Congresso Nacional até o 
dia 19 de março de 1998, dia consagrado ao cente
nário de morte do escritor Cruz e Sousa. 

Art. &' O Prêmio será conferido em sessão do 
Congresso Nacional especialmente convocada para 
este fim, a se realizar até o mês de junho seguintes. 

Art. 62 A Diretoria-Geral oferecerá apoio admi
nistrativo ao funcionamento do Conselho. 

Art. 72 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

·Senado Fecteral, 10 de dezembro dE; 1997. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presi

dente. 

(Às Comissões de Educação e Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 19, DE 1998 

Altera os artigos 44 e 55 da Lei n2 

4.737, de 15 de julho de 1965 - Código 
Eleitoral e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O artigo 44 da Lei n" 4.737, de 1965, 

J. <;SS a vigorar acrescido do seguinte inciso VI: 
"Art. 44 ............................................... . 

VI - comprovação do domicílio eleitoral 
mediante a 'apresentação de um dos se
guintes documentos: conta de luz, água, te
lefone, envelopes de correspondência, nota 
fiscal de entrega de mercadoria em nome do 
eleitor, contracheque, documento expedido 
pelo INCRA, ou outros, dos quais se possa 
inferir a residência. 

Art. 2"0 inciso III do§ 1" do art. 55 da Lei n2 4.737, 
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 55. . ............................................ .. 

§ 1 g ..................................................... .. 

III - residência mínima de três meses no 
novo domicír10, corq:~rovada na forma do inciso 
VI do art. 44. 

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

Art. 42 ~evogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A existência de eleições periódicas, livres, legí
timas e limpas, desde o cadastramento do eleitor até 
a divulgação dos resultados e diplomação dos elei
tos, constitui um dos elementos característicos do 
proceSso eleitoral num regime democrático. 



------------------------------------------------------

16 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

O alistamento, .primeiro passo desse processo, 
integra o indivíduo· ao cohjunto de eleitores e o ca
pacita para a realização plena de sua cidadania, ao 
tomar possível o efetivo exercício da sÕberania po
pular, por meio do voto. Assim, a correta inscrição 
dos eleitores é procedimento fundamental para ga
rantir a legitimidade do processo eleitoral. 

A lisura das demais fases do processo eleitoral
escolha e registro· de candidatos, propaganda eleito
ral, votação, apuração e i:liplomação dos eleitos - não 
conseguirá eliminar o vício original de um eleitorado 
rnan:ado por fraudes no alistamento. A mais comum 
dessas fraudes ocorre principalmente em eleições mu
nicipais e consiste na arregimentação criminosa de 
eleitores das camadas mais humildes da população, 
geralmente de municípios vizinhos, para que solicitem 
illSCiições ou transferências, mediante declaração fal
sa de seus endereços, de modo a aumentar o contin
gente de eleitores de determinado candidato. 

A alteração feita no inciso III do art. 55 do Có
digo Eleitoral, pela Lei n2 6.996/82 (art. 811), ao dis
pensar o alistando ou o requerente da transferência, 
de provar o domicOio eleitoral, facilitou sobremanei
ra essa prática, pois a lei admite como prova a sim
ples confirmação do interessado, sob responsabili
dade penal, de que sua declaração corresponde à 
verdade. 

Muitos Tribunais Regionais Eleitorais tem-se 
confrontado, desde então, principalmente às véspe
ras dos pleitos municipais, com uma flagrante incom
patibilidade entre o número de eleitores e a popula
ção, revelando a existência de fraudes na inscrição 
ou transferência de eleitores. . 

O projeto de lei que ora apresento objetiya 
corrigir essa falha na legislação, mediante a introdu
ção de inciso VI no art. 44 da Lei n2 4.737, de 1965, 
designando os documentos que podem ser apresen
tados pelo eleitor para comprovação de residência, 
no ato da inscrição eleitoral. No mesmo sentido, 
proponho também alteração do art. 55 da referida 
Lei, determinando que, para a transferência de domi
cOio eleitoral, o eleitor deverá apresentar um dos do
cumentos indicados no inciso VI do art. 44. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1998. -
Senador Elcio Alvares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 4.737- DE 15 DE JULHO DE 1965 
Institui o Código Eleitoral ........................................................................................ 

Art. 44. O requerimento, acompanhado de 3 
(três) retratos, será instruído com um dos seguintes 

documentos, que não poderão ser supridos median
te justificação: 

I - carteira de identidade expedida pelO órgão 
competente do Distrito Federal ou dos Estados: 

11 - certificado de quitação do serviço militar: 
III - certidão de idade extraída do Registro Civil: 
IV -:- instrumento público do qual se infira, por 

direito ter o requerente idade superior a dezoito anos 
e do qual conste, também, os demais elementos ne
cessários à sua qualificação; 

V - documento do qual se infira a nacionalida
de brasileira, originária ou adquirida, do requerente. 

Parágrafo único. Será devolvido o requerimento 
que não contenha os dados constantes do modelo ini
cial: na mesma ordem, e em caracteres inequívocos. 

CAP[TULO 11 
Da Transferência 

Art. 55. Em caso de mudança de domicilio, 
cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicnio 
sua transferência, juntando o título anterior. 

§ 12 A transferência só será admitida satisfeitas 
as seguintes exigências: 

I - entrada do requerimento no cartório eleitoral 
do novo domicnio até 100 (cem) dias antes da data 
da eleição. 

11 - transcorrência de pelo menos 1 {um) ano 
da inscrição primitiva; 

III - residência mínima de 3 (três) meses no 
novo domocilio, atestada pela autoridade periCial ou 
aprovada por outros meios convincentes. 

§ 22 O disposto nos n"s I e 11, do parágrafo ante
rior, não se api"K:a quando se tratar de transferência de 
título eleitoral de servidor público civi, nifdar, ~ico. 
ou de membro de sua família, por motivo de remoÇão. 
............................................................................... _ ..... 

LEI N2 6.996, DE 7 DE JUNHO DE 1992. 

Dispõe sobre a utilização de proces
samento eletrônico de dados nos servi
ços eleitorais e dá outras providências. 

Art. 82 A transferência do eleitor só será admi
tida se satisfeitas as seguintes exigências: 

I - entrada do requerimento no Cartório Eleito
ral do novo domicílio até 100 (cem) dias antes da 
data da eleição; 

11 - transcurso de, pelo menos, 1 {um) ano da 
inscrição anterior, 
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III - residência mínima de 3 (três) meses no 
novo domicilio, declarada, sob as penas da lei, pelo 
próprio eleitor. 

Parágrafo único. O disposto nos incisos 11 e fff 
deste artigo não se apfica à transferência de título 
eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, 
ou de membro de sua família, por motivo de remo
ção ou transferência. 

·······················(A··c;;;;,i;-;ã;;·"d~··c;,~~~iÇã~:··j;;~ 

e Cidadania - decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O proje
to será publicado e remetido à Comissão competen
te, devendo ter a sua tramitação iniciada a partir de 
16 de fevereiro. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy. S. Exl' dispõe de vinte minutos. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bfoco/PT- SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, no 
Chile, no Brasil, nas Américas, queremos democra
cia, queremos Senadores eleitos pelo povo. 

Expressamos a nossa solidariedade à luta do 
povo chileno e à maioria dos Deputados Federais 
chilenos, bem como ao próprio Presidente Eduardo 
Frei. Todos estão tentando acabar com uma grande 
anomalia criada pelo regime militar que aqui, no Brasil, 
recebeu a designaçãõ popular de Senador biônK:o •. 

Enquanto em nosso Pafs a figura dos Senado
res não eleitos diretainente pelo povo, designados 
pelo Presidente da República e votados pelos res
pectivos Colégios Eleitorais, foi criada pela iniciativa 
do ex-Presidente Ernesto Geisel, com o pacote de 
abril de 19n, e extinta em 1985, no Chile, o regime 
militar criou as figuras dos Senadores designados 
pelo Presidente da República e dos Senadores vitalf
cios. São os ex-Presidentes que cumpriram um man
dato de seis anos de forma contínua. Trata-se, Sr. 
Presidente, de esdrúxula figura, pois o ex-Presidente 
Patrício Aylwin, que cumpriu apenas quatro anos de 
mandato, embora tenha sido eleito diretamente pelo 
povo, não tem o direito de ser Senador vitalicio. 

Atualmente, apenas uma pessoa pode ocu~ 
esse cargo. Aquele que liderou o golpe militar que 
derrubou o ex-Presidente eleito diretamente pelo 
povo, Salvador Allende, golpe perpetrado em 1973: 
o ex-Presidente e ainda Comandante em Chefe do 
Exército, General Augusto Pinochet. O ex-ditador 
anunciou que deixará seu atual posto em 10 de mar
ço próximo. A previsão é de que, então, assumirá õ 
posto de Senador vitalício em 11 de março. 

Desencadeou-se, no Chile, um forte movimen
to popular para que não haja mais Senadores desig
nados ou vitalícios. O problema é que a maioria con- -
servadora que compõe o Senado tem dificultado 
qualquer mudança nesse sentido e, obviamente, mu
danças na Constituição que possam aperfeiçoar as 
Instituições no caminho da democracia. O Presiden
te Eduardo Frei encaminhou Proposta de Emenda à 
Constituição para terminar com as figuras dos Sena
dores designados e vitalícios, que, apesar de ter 
sido aprovada na Câmara, foi rejeitada pelo Senado, 
onde há nove Senadores designados. V. Ex"s de
vem compreender que, havendo SenadoreS desig
nados e ainda com a entrada de um Senador vitalí
cio como Augusto Pinochet, esse problema se toma
rá ainda mais difícil para o objetivo do aperfeiçoa
mento da democracia. 

Há duas semanas, esteve em Brasília a Depu
tada Isabel Allende, filha do ex-Presidente Salvador 
Affende, por ocasião da inauguração do busto de 
seu pai pelo Governador do Distrito Federal, Cristo
varo Buarque, quando estiveram presentes o Embai
xador do Chile Eraldo Muiíoz Valenzuela, além de 
inúmeros brasileiros que encontraram guarida na
quele pafs irmão, ao tempo do regime militar, como 
o Governador Miguel Arraes e os Deputados Fede
rais Maria da Conceição Tavares e Almino Afonso. 
Foi uma cerimônia comovente, defronte do Palácio 
do Buriti, onde diversos Chefes de Estado de outros 
pafses das Américas e do mundo têm sido homena
geados. 

A Deputada Isabel Allende relatou as difiCulda
des de se alterar a Constituição chilena no sentido 
de acabar com aquela anomalia, ou seja, com a figu
ra dos Senadores designados ou vitalícios. Há um 
movimento de opinião pública favorável à realização 
de um plebiscito sobre a questão. Por outro lado, 
Isabel Aflende e Deputados da Consertation, ou 
seja, do agrupamento político que inclui o Partido da 
democracia, democracia cristã e socialistas, devem 
dar entrada, no dia 11 de março, a uma denúncia 
contra o General Augusto Pinochet por ter praticado 
ações, desde 1990, quando acabou o regime militar 
e iniciou-se o proéesso de transição, como Coman
dante em Chefe do Exército, que colocaram em risco 
a honra da Nação. Ações como ameaças a Parla
mentares, ações que obstaculizaram a Justiça e difi
cultaram as investigações sobre mortos e desapare
cidos durante a ditadura militar, além da emissão de 
juízo político, o que é vedado pela Constituição do 
Chile - aliás, aqui no Brasil os chefes militares não 
costumam expressar juízo político. 
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Solidarizamo-nos, portanto, com a aspiração 
de aperfeiçoamento da democracia do povo chileno. 
Se no Brasil conseguimos extinguir a figura do biôni
co, ainda temos um longo caminho a·.percorrer. 
Dentre as mudanças que deveríamos instituir an
tes das próximas eleições está justamente a de in
troduzirmos as eleições diretas não apenas para 
os Senadores titulares, mas também para seus su
plentes, obviamente pensando nos proximos. 
Apresentei projeto nesse sentido, dispondo que, 
nas eleições para o Senado Federal, cada Partido 
ou coligação apresentará até quatro nomes para o 
cargo de suplente de Senador titular, devendo o 
eleitor indicar quem deverá ser o primeiro e· o se
gundo suplente. Esse projeto já tem parecer favo
rável de seu Relator, Senador Jefferson Péres, en
contrando-se pronto para ser votado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa é uma 
proposição que aperfeiçoa nosso sistema pohlico. 
Portanto, conclamci o Senado a votá-la o mais ra
pidamente possível, obviamente antes das próxi
mas eleições. Cabe lembrar, também, a improprie
dade de qualquer iniciativa de tomar Senadores vi
talícios ex-Presidentes da República, como a que 
tramita na Câmara dos Deputados. 

Como estamos falando da democracia nas 
Américas, quero concluir com o cumprimento ao ex
traordinário êxito da visita de João Paulo 11 a Cuba. 
Suas palavras ressoaram com incrível força pela 
Praça da Revolução de Havana, especialmente 
quando conclamou o Presidente Fidel Castro e todos 
os cubanos a const~írem uma nação livre, demo
crática, com solidariedade e justiça e, aos Estados 
Unidos, para acabarem com o bloqueio insensato 
que já dura 36 anos. 

Quero aqui assinalar algumas palavras do 
Papa em Havana, quando Sua Santidade diz que o 
Estado deve permitir que cada pessoa e cada reU
gião vivam livremente sua fé. Diz que os cidadãos 
que acreditam em Deus devem dispor de espaços 
suficientes para que enriqueçam a vida nacional com 
suas riquezas espirituais, morais· e cívicas. Mais 
adiante, diz que para muitos dos sistemas políticos e 
econômicos hoje vigentes o maior desafio continua a 
ser o de associar liberdade e justiça social, liberdade 
e solidariedade, sem que nenhum desses compo
nentes estejam relegados a plano secundário. Ata
cou o neoliberalismo capitalista que subordina o de
senvolvimento dos povos às forças cegas do merca
do e agradeceu ao Presidente Fldel Castro, que de
sejou participar da Santa Missa que Sua Santidade 
ali estava celebrando. Expressou ainda, na homilia, 

que o Espírito do Senhor me enviou para anunciar a 
liberdade aos cativos, para dar liberdade aos oprimi~ 
dos, palavras que estavam no Evangelho de São Lu
cas, mas que foram recebidas com grande aplauso 
por parte dos cubanos que ali estavam. 

Entretanto, o entendimento importante foi, tam
bém, que, na sua despedida, o Papa João Paulo 11 
condenou, energicamente, o embargo econõmico 
dos Estados Unidos à Cuba, qualifiCando-o de injus
to e el:icamente inaceitável por afetar indiscriminada
mente a população. Afirmou que o povo cubano não 
pode ser privado de vínculos com outros povos que 
são necessários para o desenvolvimento econômico, 
social e cuHural, especialmente quando o isolamento 
repercute, de maneira indiscriminada, sobre a popu
lação. 

Esperamos que essas palavras e a presença 
de João Paulo 11 em Cuba seja o prenúncio de que, 
realmente, as modifiCações nessas direções pos
sam, efetivamente, acontecer para o aperfeiçoamen
to da democracia, da justiça e dos princípios de soli
dariedade em todas as Américas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lauro Campos por permu
ta com a nobre Senadora Marina Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro
berto Arruda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da 
Tavola. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, aprovou
se, hoje, na Comissão de Educação, o Projeto de Lei 
que trata da organização das rádios comunitárias no 
Brasil. É um passo importante no sentido de dar al
guma ordenação a um movimento espontâneo da 
sociedade que coincide com a existência de tecnolo
gias que facilitam a existência de emissoras de pe
queno alcance que representem a comunidade. Ao 
mesmo tempo, essa facilidade tecnológica gerou 
uma assi'1íonia no setor- para usar uma expressão 
radiofônica - e surgiram inúmeras emissoras - mui
tas, muito bem intencionadas; outras, com interes
ses pessoais comerciais; outras, com interesses po
líticos por trás, interesses eleitorais, interesses parti
dários -, houve como que uma certa confusão da rá
dio pirata tradicional com a rádio comunitária. 
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Acredito que a lei venha a dar uma ordenação, 
desde que seja bem regulamentada e bem fiscaliza
da, o que é o mais difícil da questão. O Brasil não 
tem tradição de Estado fiscalizador eficiente, ele não 
o é ho tocante a concessões de serviço público. O 
mais interessante é que as rádios comunitárias es
tão com um rigor na lei aprovada que as rádios aber
tas e tradicionais não têm, e, no espectro radíofônico · 
brasileiro, nas rádios abertas hã um completo des
controle, fruto de anos e anos de concessões por in
teresse de natureza política, felizmente interrompido 
esse processo desde o Governo Itamar Franco e no 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Essas observações servem como introdução 
para a matéria do meu discurso, que se refere ao 
primeiro aniversário da Rádio Senado, da nossa 
emissora do Senado Federal. Por iniciativa do Presi
dente Samey, quando Presidente do Congresso Na
cional, e agora com impulsos fornecidos pela nova 
Mesa Diretora, o Senado Federal passou a contar, 
há pouco mais de um ano, com uma emissora de te
levisão e outra de rádio. A presença dessas emisso
ras do Senado Federal, a meu ver, tem um alcance 
de grande profundidade, tendo em vista a possibili
dade de um relativo equilíbrio entre a informação di
reta e a informação pela mediação. 

Há instantes, ao aproximar o meu carro aqui do 
Senado, fui cercado por um batalhão de fotógrafos
não por minha causa, evidentemente, mas por causa 
do carro -, que têm cercado o Congresso, durante 
todos esses dias. Hoje mesmo vi algumas matérias 
em que somos, de certa forma, tratados como sus
peitos. Isso é a mediação da informação. Considero 
importante que a opinião pública cerque os Parta
mentares de todo cuidado, e os meios de comunica
ção estão no seu dever de ter esse cuidado. Não di
ria na proporção em que isso acontece. Um Pafs 
que leva à opinião pública a idéia de um Congresso 
desmoralizado, no fundo, é um País que acaba por 
não respeitar uma de suas principais Instituições, 
tomando-se, absolutamente, vulnerável a golpes de 
Estado. 

Hoje, no Brasil, felizmente vivemos num clima 
democrático, mas, se se fechasse o Congresso da 
mesma maneira abrupta com que já foi fechado, isso 
até seria feito sob o aplauso da Nação, não por cau
sa do trabalho que se realiza aqui, mas por causa da 
imagem que daqui se projeta. 

Na linguagem.dos meios de comunicação, há 
um elemento muito pouco perceptível, porém bas
tante notório: é o que se chama de elemento conota
tivo; Uma informação não vale propriamente pelo 

que ela contém, mas pelo que ela conota. Com mui
ta habilidade, os meios de comunicação, os jornais e. 
as revistas podem, na organização da página e na ti
tulagem, fazer o conotativo. 

Vou dar um exemplo: na sexta-feira passada, 
algumas Deputadas, cujo trabàlho é da mais alta 
qualidade, ausentaram-se da sessão plenária. Para 
argumentar, vamos admitir - isto não é o que penso 
-que essa saída do Congresso tenha sido condená
vel, embora não tenha havido votação naquele dia. 
Aquelas Deputadas já estão sendo tratadas como 
gazeteiras. Aí está o conotativo. A informação tem 
esse poder formidável e, ao mesmo tempo, perver
so. A expressão gazeteiras, que é muito mais pejo
rativa do que a expressão adequada, faltosas, já se 
incorpora ao texto e, assim, de imediato, conota uma 
realidade que vai além da realidade informada. Isso 
é muito estudado pelos teóricos da comunicação. 
Roland Barthes chamava isso de mitO. Para ele, mito 
era exatamente a elaboração de algo que, pelo co
notativo, tem um significado diferente do seu signifi
cado verdadeiro. 

Outros estudiosos analisam o quanto e como é 
possível, através de meias verdades, construir-se 
algo com uma seqüência lógica e, que, portanto, 
equipara-se à verdade. Nesse ponto, faz-se a rela
ção ou estabelece-se a confusão entre verdade e 
verossimilhança. Quantos fatos verosimilhantes não 
são verazes? A verossimilhança é a semelhança da 
verdade. A verossimilhança é um recurso utilizado 
profusamente na dramaturgia. A dramaturgia, princi
palmente a dramaturgia realista, utifiza-se da seme
lhança da verdade, para que seja possível expressar 
as idéias do autor e criar um grau de identificação 
com a platéia. A notícia, na medida em que ganha 
um caráter de espetáculo e não de informação, ope
ra também sobre a verossimilhança. 

Aludo a esses fatos como uma pessoa interes
sada - jornalista que sou - no aprimoramento não 
apenas da missão infOrmativa, como também da im
portância que está presente no fato de contar o Se
nado Federal com uma televisão e com uma emisso
ra de rádio. 

Há muito tempo, desapareceram dos noticiá
rios os debates parlamentares, que fiZeram o apaná
gio do Parlamento em anos passados. Hoje, no noti
ciário, estão as matérias que são notícia, as quais 
nem sempre estão de acordo com os debates feitos 
na Casa. Por mais que o deseje, a Casa não é mais 
a moradia da representação da opinião pública. Ain
da ontem, aludi a esse fato aqui. Na sociedade con
temporânea, à democracia representativa se soma a 
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democracia participativa, que está muito mais próxi
ma dos meios de comunicação e que, de certa for
ma, passui mais força de formação da opinião púbH
ca do que a própria den1ocracia represeritàtiva 

Daí a importância da existênCia de veículos 
que permitam uma relação direta do Parlamento 
com a população. Ainda que sem o potencial das . 
emissoras de rede nacional, a televisão e a rádio do 
Senado conseguem mostrar à população o trabalho 
desta Casa, sem mediação. Não há mediação entre 
o trabalho, o emissor e o receptor. Por isso, o públi
co pode analisar a qualidade dos debates, cotejar a 
sua opinião com a opinião dos Parlamentares e até, 
de certa forma, exercer meios de fiscalizar a ação 
dos Parlamentares. Fala-se que isso tem o poder de 
excitar nos Parlamentares o desejo de aparecer. Eu 
diria que isso é verdade, e essa verdade faz bem. 
Na medida em que há a possibilidade de algum dis
curso ser recebido como é feito, sem a mediação fa
vorável ou contrária, eivada de subjetividade, quan
do esta existe, o Parlamentar tem o dever de usá-la, 
porque este, por ser homem público, por ter idéias a 
defender e por defendê-las com as suas verdades, 
não tem por que as esconder ou não torná-las públi-
cas. 

Portanto, hoje, no processo de comunicação, 
há um fato muito interessante. Acredito que, embora 
ainda vivamos na era da massificação, o futuro da 
comunicação é a seletividade e não mais a massifi
cação. Com isso, pretendo dizer que,· ainda hoje, 
funcionam redes nacionais que detêm formas não de 
monopólio, como se costuma dizer, mas de oligopó
lios de poder, tendo em vista o seu alcance nacional. 
Dentro desses oligopólios, há sempre os seus mem
bros - alguns que são ditatoriais, alguns que são juí
zes da Nação, alguns que tripulam o noticiário -
para expressar suas opiniões. Há outros que preten
dem ensinar ao Pafs o que este deve pensar; ao 
contrário, há outros democráticos, que abrem seus 
espaços para o debate e a contradita. Teríamos que 
estudar e examinar caso a caso. 

Mas eu diria que, na televisão, ainda se vive 
uma fase de comunicação para as massas. Já o rá
dio possui uma natureza diversa na contemporanei
dade. Na medida em que proliferaram emissoras em 
faixas AM e FM, apesar de todas as distOIÇÕeS do 
sistema de concessões brasileiro, apesar de todas 
as marcas excessivamente comerciais de algumas 
transmissões, apesar de algumas concessões de 
seiViço público terem se transformado em casa de 
negócios, apesar de tudo isso, hoje, o rádio é diver
sificado e promove a possibilidade de faixas diferen-

tes de radiouvintes poderem sintonizar de acordo 
com as suas preferências. É o que tecnicamente-se 
chamá segmentação. O público seria segmentado 
por categorias socioeconômicas, por níveis culturais, 
por preferências subjetivas, por idade. O rádio, por
tanto, é um florilégio de ofertas variadas. 

As grandes redes de televisão ainda têm um 
comando de oligopólio do ponto de vista da opinião 
nacional. Mas, a meu ver, esta é ainda uma fase 
pré-terminal da comunicação de caráter de massas. 
Já as televisões via satélite colocam até 100 canais 
à disposição da população: Esse sistema está em 
expansão gradativa. Operar-se-á, na emissão televi
sual, a mesma seletividade operada no rádio, ou 
seja, haverá cada vez mais a tendência de buscar 
programas adequados a faixas de sintonia, a faixas 
de platéia. Esse processo é interessante, porque 
gera um grande grau de liberdade por parte do usuá
rio. Ao mesmo tempo, é evidente que hoje se desen
volvem mecanismos pelos quais o usuário. vai poder, 
inclusive em casa, controlar ou impedir a presença 
de emissões, em tão larga escala, que possam cau
sar dano à sua família. Esse aparelho já existe e, em 
breve, acredito, terá uma tecnologia ao alcance do 
Brasil. 

Portanto, a televisão caminha para a seletivida
de, não obstante ainda esteja sob o caráter da mas
sificação. Mas o rádio não, este se tomou diversifica
do. No rádio, alguns elementos awltam como muito 
importantes. O primeiro, tão conhecido, é o da rapi
dez. O rádio possui uma rapidez informativa impos
sfvel à televisão. Hoje, a televisão se aproxima da 
rapidez do rádio, mas o rádio ainda possui essa van
tagem sobre a televisão. 

O rádio dividiu-se, aproximadamente, em qua
tro tipos de emissões: primeiramente, as emissões 
do rádio de alta mobilização, ou seja, são emissões 
que estão predominantemente nas emissoras AM, 
voltadas diretamente a uma atividade febricitante de 
informação, comunicação e debate, que, de alguma 
forma, interessam enormemente ao público. É, por
tanto, um rádio jornalístico, de forma aguda e pre
sente. 

O segundo tipo de emissão é o que chamaria 
de rádio de baixa mobilização, seria o rádio musical. 
Quando as emissoras FM puderam obter a sonorida
de estéreo, elas alcançaram a maioridade sonora, o 
que lhes deu a oportunidade de uma audiência de 
música altamente qualificada. Isso, paralelamente ao 
sistema de estereofonia no disco e ao sistema ·de
pois desenvolvido na tecnologia do CD a raio laMr, 
pennitiu às emissoras um caráter desmobilizador da 
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audiência, na medida em que uma música extrema
mente agradável passa· a ·se colocar no lugar, na 
preferência de outros que ligam o rádio para se mo
bilizar internamente em relação aos acontecimentos. 
Aqui há uma função de lazer, uma função cultural de 
desmobilização do seu relacionamento diário com a 
trepidação da vida para momentos de relax e de re-
flexão. · 

O terceiro vetor que está muitÇI presente na 
emissão radiofônica é o religioso. Aqui, há de tudo, 
desde formas de exploração clà crendice até formas 
elevadas, respeitosas e sérias de divulgação do pen
samento religioso. Caberia também o julgamento, 
caso a caso, para uma análise mais profunda. Im
porta por enquanto dizer que esse foi um vetor, ou 
seja, religiões, crenças, ou seitas passaram a utili
zar-se do rádio. Se ele tem um caráter sectário, mui
tas. vezes, e de proselitismo exclusivista, que não 
'está de acordo com a legislação consentânea, ele 
tem, por outro lado, por vantagem, o caráter de levar 
p1e11sagens de formação, de espiritualidade. Conhe
ço algumas emissoras na área catór~ca, na área pro
testante e na área espfrita de alta qualidade do pon
tb de visfa do conteúdo de suas transmissões; como 
conheço várias outras também que nada mais fazem 
do que aglutinar pessoas para um trabalho, digamos 
assim, de proselitismo, de natureza mercadológico
religiosa. 

Temos, portanto, caminhos que o rádio gradati
vamente assumiu. E um quarto caminho, que, no 
Brasil, é bastante interessante, é o do rádio de natu
reza pública ou estatal, com finalidades que não de
vem representar jamais os governos eventualmente 
dominantes - embora essa circunstância às vezes 
domine -, mas sim o Estado brasileiro, que, como 
um todo, tem uma tarefa na área da comunicação, 
tem uma tarefa na área da cultura, tem uma tarefa 
na área da educação. As três cominadas no Texto 
Constitucional. Portanto, evidentemente não se pode 
abrir mão da realização dessa tarefa também atra
vés dos meios de comunicação. 

A Rádio Senado desempenha um papel único, 
porque, por bons fados, ao lado de transmitir os noti
ciários, as sessões, enfim, tudo que é levado ao pú
blico sem mediadores, soube construir, paralelamen
te, um tipo de programação de natureza cultural, na 
qual deu predominância à música popular e nacio
nal, o que lhe trouxe desde logo, em Brasllia, uma 
audiência significativa. Brasllia, nesse particular, é 
muito interessante, pelo fato de ser a cidade do Bra
sil de maior renda per caplta e, portanto, uma cida
de de certa unidade sociocultural. É evidente que me 

refiro ao Plano Piloto; fora do Plano Piloto, já apare
cem.. as diferenças e também as difiCuldades de um 

-' -
equilíbrio social, como se deseja ter neste Pafs, em-
bora o sistema educacional de Brasllia, desde a fun
dação, tenha adotado o modelo das escolas-parque, 
de Anísio Teixeira, na Bahia, modelo educacional 
bastante superior, em média, ao que se tem em de
mais Estados. Não me refiro a todos, mas a vários 
Estados do Brasil. Portanto, Brasília tem um pano de 
fundo de recepção qualificado para esse tipo de 
emissão que a Rádio Senado, em boa hora, soÜbe 
fazer, ao lado do trabalho de divulgar o labor desta 
Casa. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Pennite 
V. Exll um aparte? 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ)
Com muito prazer, ouço V. Exll, Senador Bernardo 
CabraL 

O Sr. Bernardo C8bral (PFL- AM) -Senador 
Artur da Tavolã, claro que, de infcio, estamos solidá
rios com a manifestação de V. Ex" quanto à nossa 
Rádio Senado, que, amanhã, completa um ano. Mas 
o q!,le quero lhe dizer, nobre Senador, é que, quando 
v. ExA assoma à tribuna para falar em comunicação, 
v. Exl' nos impele, nos obriga a um sentimento ne
gativo, que é o sentimento da inveja. Cada um de 
nós, aqui, gostaria de estar proferindo esse discurso 
denso, oportuno, orientador e, inclusive, exemplar 
para aqueles que fazem Imprensa. Quero me repor
tar, ainda que brevemente, a uma palavra de V. Exl': 
a conotação da notfcia. Não quero nem abordar, Se
nador Artur da Tavola, o problema dos segmentos 
da rádio ou a seletividade da TV, que V. Exl tão bem 
registrou, quanto ao oligopólio, para me situar neste 
ponto: V. Exl' e eu fomos cassados no mesmo dia, 
purgamos a pena dos 10 anos de direitos polfticos 
suspensos, mais 8 anos de inelegibilidade e perde-_ 
mos o local onde trabalhávamos. Depois daquele 
êxodo, daquela diáspora, voltamos ao lugar de ori
gem: eu, à minha advocacia, e V. Exl', brilhantemen
te, à Imprensa - e todos nós continuamos como 
seus leitores. A preocupação ·de V. Exl sempre foi 
esta - e dou o meu testemunho: a rigorosa informa
ção qualitativa e analftica da notfcia, e não o seu 
lado destrutivo. Por que ousei interromper o discurso 
de V. EXJ? É que hoje, queiram ou não, os meios de 
comunicação construfram uma imagem deformar'~ 
do Legislativo, e aqueles que trabalham são irK" 
dos no mesmo monte, no mesmo balaio, na'" 
mas conchas que, talvez, aqueles que ne. 
zem. -ora, no instante em que se enfraq· 
desmoraliza o Legislativo, a imprensa, se 
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'.'ti tah~ez ,;á·J'enda, es'íá cavando um leito para sé 
-::·:::r:;a; ta;n! §m ao 1;!3rrote que ela sofre nos gover
: _··:. d~ Is, ~:vue um Parlamento fechado, não 

,_,, :::Js a menor dúvida, é a democracia ariiordaçada, 
a ._,,z que aqui não ecoa e que, portanto, não sofre o 
registro na imprensa Esse lado conotativo, devo di
zer a V. Ex!!, foi muito bem empregado, Senador Ar
tur da Tavola. É como se V. ExA estivesse trazendo, 
pois, à calva, toda grande difiCUldade que existe, 
hoje, nas relações do. legislativo com a imprensa É 
bom que cada um de nós, legisladores de um lado, 
e os que fazem a notícia, de outro - portanto, for
mam a opinião pública -, se dê conta de que é preci
so usar o lado seletivo para os que merecem; o cn'ti
co, para aqueles que incorrerem na crítica absoluta
mente procedente, mas sem que façamos uma li
nearidade entre todos, ou seja, sem vulgarizar o Par
lamento. Parlamento não querido por~ um povo é 
Parlamento fraco, e Parlamento fraco é sinõnimo de 
que a ditadura está à vista, atuando com muita clare
za. Quero cumprimentá-lo e dar, neste meu aparte, a 
conotação da minha admiração por V. Ex-. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ)
Muito obrigado, V. ExB é sempre generoso. 

Meu tempo terminou, portanto não poderei es
tender as considerações que gostaria ao Senador 
Bernardo Cabral, mas, como o tema, realmente, é 
'fasto, voltaremos a ele. 

Encerro, portanto, Sr. Presidente, cumprimen
tando a direção e todos os funcionáriOs da Rádio Se
nado, da qual, aliás, sou ouvinte, não por ser Sena
dor, mas como o seria um ouvinte normal, destacan
do o fato de que ela já, desde o $EIU princípio, ofere
ce a todas as emissoras do Pafs, desde que dispo
nham de uma antena parabólica, a possibilidade de 
retransmissão do que desejarem: os seus noticiá
rios, as sessões do Senado ou até mesmo a progra
mação especial musical da própria Rádio Senado. 
Hoje, com um ano de funcionamento, que se come
morará na quinta-feira, esses noticiáriOs e o material 
"'a Rádio Senado do Brasil, via satélite, já são re-
ansmitidos por mais de 60 emissoras do País, sen

.Jo que entre elas, 27 emissoras da Rede Católica de 
Rádio, da Rádio Nacional da Amazônia, da Rádio 
Nacional de Brasflia e outras rádios que acessam o 
serviço informativo 24 horas dessa rádio. 

Ressalto esse aspecto porque aí está uma das 
~··· ·;-:!idades da ação radiofõnica que, no futuro, será 
iT ' · -~ m-ais comum do que hoje. O que cabe ao Es
tado, no rádio e na televisão, é justamente isso: não 
impor horários à população, nem redes, nem ca· 
deias, salvo em situações excepcionais, mas dar 

elementos para que a pluralidade das emissoras 
brasileiras possa contar com esse serviço do Esta· 
do, que não é um serviço exclusivo, que não é um 
serviço de divulgação, tanto mais importante, no 
caso do Senado, quando aqui estão representadas 
as correntes de opinião, a contradita, o debate, a li
vre e bela plenitude do desenvolvimento e do entre
choque das idéias, na medida em que isso pode ser 
oferecido ao País. E o rádio é um instrumento indis
pensável, quase diria, num exagero, talvez mais im
portante do que a televisão. Não me refiro ao Rádio 
Senado em relação à TV Senado, digo rádio como 
instrumento, porque o rádio chega aos capilares da 
sociedade, o rádio chega a locais onde não há se
quer energia elétrica, através do milagre do transis
tor. O rádio é uma possibilidade de irradiação, como 
a palavra o diz, profunda e cada vez mais seletiva. 

Por essa razão, saúdo a•Rádio Senado e cum
primento o diretor de Comunicação, o nosso Fernan
do César Mesquita, por sua capacidade de haver or
ganizado uma televisão e uma rádio com a qualida· 
de da TV Senado e da Rádio Senado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Por per
muta com a Senadora Marina Silva, concedo a pala
vra ao Senador Ronaldo Cunha Uma, por vinte mi
nutos. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, honra-me pertencer a um corpo le
gislativo que pouco a pouco, dia a dia, vem recupe
rando seu prestígio junto à sociedade. Vejo com ale
gria o Senado se projetando perante a opinião públi
ca como uma Casa em que os interesses na.Cionaie 
são áiSCUtidos,e·defendidos. A organização adminis
trativa, a capacidade de divulgação de seus traba
lhos e a transparência no trato da coisa pública têm 
funcionado como modelo para outros países latino
americanos, que nos vêm pedir colaboração para 
melhoria de seus legislativos. 

Faz poucos dias e uma delegação do Uruguai 
nos visitava, para conhecer de perto nossas ativi
dades. É inegável que o Senado cresce na respei
tabilidade e na admiração de quantos acompa
nham seus trabalhos. Muitas foram as oportunida· 
des em que este corpo legislativo foi reconhecido 
por seus feitos, seja na aprovação de leis corno a 
que institui o novo Código Civil, seja na investiga· 
ção de assuntos da maior gravidade, como no caso 
da CPI dos PrecatóriOs. 
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Em seu discurso, ao término de 1997, o Presi
dente Antonio Carlos Magalhães citou, em resumo, o 
que foi discutido e votado nas 241 sessões realiza
das, quando 489 matérias foram apreciadas. -

Votamos, destacou o nosso Presidente, a limi
tação da edição de medidas provisórias e a proibi
ção de suas reedições, a prorrogação do Fundo de 
Estabilização Fiscal e o novo Código de Trânsito. 
Votamos a nova legislação eleitoral e o Sistema de 
Financiamento Imobiliário. Votamos a criação do 
Fundo de Terra e da Reforma Agrária, e o Programa 
de lr.centivo e Complementação de Renda Mínima. 
Votamos a criação do Fundo de Combate ao Tráfico 
de Drogas e a aceleração dos processos judiciais na 
reforma agrária. Votamos a lei de proteção dos cuHi
vares e a regulamentação do direito de habeas 
data. Votamos o efeito vinculante e a lei de patentes 
e, pela primeira vez, aprovamos em tempo hábil o 
Orçamento Geral da União. Mostramos, assim, uma 
atuação fecunda e efiCiente, para aproveitar as pala
vras do. próprio Presidente, o responsável maior por 
esses resultados. 

Mas não podemos, entretanto, como afirma o 
ditado popular, deixar a peteca cair. Não devemos 
esmorecer nessa tenacidade que vem sendo de
monstrada na discussão e na defesa dos assuntos 
de interesse da sociedade. A propósito disso, é pre
ciso cuidar no que diz respeito à atitude da Casa 
quando aprecia matérias vindas da Câmara dos De
putados, principalmente as que tratam das ~f9rmas 
constitucionais. 

O Senado tem respeitado os prazos. Tem sido 
diligente e não tem faltado ao Presidente. Doze 
emendas constitucionais foram aprovadas nos últi
mos três anos. Foram reformas profundas e subs
tanciais, desde a reeleição às que cuidam da mod
ernização do Estado. Em todas elas a Câmara dos 
Deputados ofereceu a sua contribuição, ampliando 
ou restringindo, aditando ou suprimindo, enfim, alte
rando o texto originário. 

Aqui, nesta Casa, por decisão política dos que 
apóiam o Governo, as propostas de Reformas não 
têm sofrido alterações. 

Vamos a alguns exemplos: Emenda Constitu
cional n2 5 (gás canalizado) - a Câmara modificou o 
texto da proposta, e o Senado aprovou, sem emen
das, o texto da Câmara; Emenda Constitucional n2 

06 (conceito de empresa nacional) - a Câmara mo
dificou o texto da proposta, e o Senado aprovou, 
sem emendas, o texto da Câmara; Emenda Consti
tucional n2 07 (cabotagem)- a Câmara emendou. a 
proposta, e o Senado a manteve sem qualquer 

emenda; Emenda Constitucional n2 8 (telecomunica
ções) - a Câmara reformou o texto, e o Senado 
aprovou o texto sem reformas; Emenda Constitucio
nal n2 10 (Fundo de Estabilização Fiscal)- a Câma
ra alterou o texto, e o Senado aprovou esse texto 
sem alterações; Emenda Constitucional n2 11 {ad
missão de professores estrangeiros) - a Câmara, 
uma vez mais, modifiCOu o texto, e o Senado, sem 
emendas, manteve o texto da Câmara; Emenda 
Constitucional n2 12 (CPMF)- iniciada a tramitação 
no Senado, a Câmara modificou o que aqui foõ vota
do, e nós, após, acatamos as modificações feitas 
pela Câmara; Emenda Constitucional n2- 13" (resse
guros)- a Câmara introduziu modificações, e. o Se
nado as acolheu sem alterações; Emenda Constitu
cional n• 14 (sistema educacional)- a Câmara intro
duziu emendas, e o Senado não emendou a reda
ção vinda da Câmara; Emenda Constitucional n2 15 
(criação de municfpios) - a Câmara alterou o texto, 
mas o Senado não alterou o texto vindo da Câmara; 
Emenda Constitucional n2 16 (reeleição)- a Câmara 
alterou a proposta original, e o Senado não alterou o 
texto da Câmara. Na Emenda Constitucional n2 09 
(petróleo), da qual fui Relator, houve uma alteração 
técnico-fonnal e uma carta-compromisso do Presi
dente da República, posteriormente cumprida. 

As propostas, Sr. Presidente, de emendas à 
Constituição, antes submetidas ao exame unicame
ral do Congresso, devem agora, na nova ordem, ser 
apreciadas em dois turnos em cada uma das Casas 
Legislativas, e só serão aprovadas se obtiverem vo
tos favoráveis de três quintos dos respectivos mem
bros de cada Casa Cada uma as examina separada 
e soberanamente, decidindo pela vontade majoritária 
e polftica de seus membros. O processo anterior me 
parecia mais prático e rriais eficiente, os prazos e as 
discussões eram comuns e a votação era em con
junto e no mesmo instante, evitando-se assim as de
cisões dfspares ou contraditórias. O vigente proces
so de reforma constitucional, pelo exame distinto e 
bicarneral, enseja o que agora estamos a constatar 
na tramitação das emendas da previdência e admi
nistrativa: a possibilidade de textos conflitantes. 

A aposentadoria dos Magistrados foi, no Sena
do, em um primeiro instante, admitida corno regra 
especial e, num segundo momento, retirada do tex
to. Agora, a Reforma Administrativa rediscute o as
sunto e pode permitir uma decisão diferente da que 
hã pouco foi proferida. Guardo reservas relativamen
te à posição da maioria, dado que entendi naquele 
momento, como entendo ainda agora, que antes de 
um privilégio, a aposentadoria da Magistratura é 
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uma prerrogativa de Poder. Mas não se trata aqui de 
discutir semântica ou juridicamente se há privilégios 
ou prerrogativas. O núcleo da questão é decidir se a 
emenda perderá ou não sua eficácia em adotando 
esse ou aquele procedimento. São evidentes os con
flitos entre as duas propostas: a da Previdência e a 
Administrativa. Como solucioná-los? Quais das deci
sões há de rrevalecer? A do Senado, que reformou 
o texto da Previdência, ou a da Câmara, que refor
mou o texto da da Administrativa? Se a Carta Maior 
exige dois turnos de votação das duas Casas, pres
supõe-se que essas votações devem ser idênticas 
materialmente. E aí o problema ganha relevância 
maior. O Presidente Antonio Carlos Magalhães, em 
posição de coerência e gesto de firmeza, defende a 
modifiCação do texto, hora em votação, nesta Casa, 
com a supressão 'do dispositivo referente aos magis
trados .. É a decisão nossa. É prerrogativa nossa As
sim como o GovÊimo tem .O direito de oferecer pro
postas para as reformas, o Senado tem o direito de 
reformar essaS propostas. 

Para que as reformas propostas ganhem sta
tus constitucional, impõe-se uma vontade única das 
duas Casas, mesmo que em momentos distintos. 
Sabemos que as reformas são urgentes e necessá
rias, mas não basta o argumento da urgência.. É pre
ferível retardá-las por alguns dias que inviabilizá-las 
para sempre. Admitir urgência não implica em se de
mitir de competência. Os conflitos não se resumem 
apenas à questão da aposentadoria da magistratura, 
se estendem a outros pontos como o direito à per
cepção remuneratória pelo exercício de cargos que 
a própria Constituição declara compatíveis. Na refor
ma da .Previdência reforça-se o texto constitucional 
que restringe os cargos de acumulação. Já a Admi
nistrativa admite acumular, mas prolbe receber. Há 
quem duvide da wlnerabilidade do direito adquirido, 
cláusula pétrea inserida na Constituição. Há quem 
conteste a impropriedade de elevar à lei o que hoje 
se faz por Resolução. 

Aqui os partidos de sustentação polftica do Go
verno, amplamente majoritários, apoiam e defendem 
suaS iniciativas, mas nem por isso devem abrir mão 
de suas prerrogativas. 

O Senado não poderá ser acusado de retardar 
as reformas, até porque, como já disse antes, das 
doze emendas promulgadas,· em nenhuma delas al
teramos o texto aprovado pela Câmara para não 
permitir o adiamento da sua promulgação. Se em al
gum caso reta!dament.;> houve, não se deveu ao Se
nado, mas à de~,ra do enviO a esta Casa do enviO 
das leis complem~:~ntares e reguladoras. 

As refÓrmas são neCessárias e são urgentes, 
mas a necessidade das reformas não retira a neces
sidade dos debates. E a celeridade que se reclama 
pode até limitar prazos, mas nunca encurtar prerro
gativas. 

A Reforma Administrativa, durante dois anos, 
tramitou pela Câmara dos Deputados, onde foi am
plamente debatida, discutida e por fim modifiCada. 
Encontra-se agora no Senado, que, em menos de 
dois meses, já a coloca em pauta para votação em 
Plenário, sem prejuízo de sua discussão ampla e 
aberta, inclusive com oitiva de Ministro de Estado. 
Mais de cinqüenta emendas foram oferecidas peran
te a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
o que revela a extensão da matéria e a sua comple
xidade. Ademais, reflete o uso de prerrogativas que 
estão sendo mantidas e preservadas. 

Em verdade, a matéria merecerá maior exame. 
Restam pontos que exigem mais profundidade, dúvi
das que precisam ser dirimidas, conquistas a serem 
preservadas, mas há limites a se estabelecer. A que
bra da estabilidade, por exemplo, não pode ensejar 
a discricionariedade para a vindita ou gestos meno
res dos que, tendo poder, não possuem grandeza. 
Eu, pessoalmente, pretendo dar minha contnbuição, 
modesta contribuição de advogado modesto. Quero 
também trazer a experiência de quem já foi prefeito 
o já foi governador e, por isso, conhece as dificulda
des dos funcionários e sabe das distorções no fun
cionalismo. Sei que não é demitindo funcionários pú
blicos que se consegue o ajuste das contas públicas. 
Não é criando preocupações para os aposentados 
que o Governo vai ganhar tranqüilidade. O Estado 
não pode ser generoso nem pe!dulário, mas também 
não deve ser impiedoso e desumano. 

Eu apóio as reformas. O Estado brasileiro pre
cisa, e precisa urgentemente, ser balizado dentro de 
critérios mais modernos e menos corporativistas. O 
Estado não pode ser o pai de tudo, nem o padrinho 
de todos. Não pode sofrer de hipertrofia, nem se en
fraquecer por concessões generosas. O que se pre
tende, na vaidade, é o Estado moderno, ágil, eficien
te e justo; um Estado que se exima de desempenhar 
funções que não lhe são próprias para cumprir um 
papel de regulador e mediador das relações sociais, 
políticas e institucionais. O Governo, o Presidente 
Fernando, tem buscado esse perfil novo, que o mun
do exige e a realidade reclama. Por isso, cumpre o 
seu dever de querer reformas. E nós, que integra
mos o Legislativo, o temos ajudado na consecução 
de seus objetivos, e vamos ajudá-lo ainda mais sem, 
no entanto, nos demitir de noSsas competências. 
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QuerellJOS ajudar, queremos participar. E emendar 
uma proposta de emenda constitucional é, mais das 
vezes, uma forma de colaboração. 

d Governo está certo quando oferece- propos
tas para as reformas, mas o Congresso Nacional· 
não errará se reformar, quando necessário, como 
agora, essas propostas. Consciente dos novos tem
pos, o Senado se sujeita à limitação dos prazos, 
mas não pode ficar refém da pressa. E que continue 
crescendo no respeito e na admiração dos brasilei
ros. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por per
muta com o Senador Joel de Hollanda, concedo a 
palavra ao Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srlls. e Srs. Senadores, retomei on
tem da Paraíba, empenhado em denunciar uma si
íuação recentemente somada às agruras sociais en
frentadas com denodo pelo Governador José Targi
no Maranhão, com o apoio irrestrito do valente povo 
paraibano, para junto buscarmos uma solução que 
exige presteza, eficácia, posta a seriedade do as
sunto que constitui uma grave ameaça à segurança 
pública 

Srs. Senadores, falo da violência que vem se 
instalando no interior do Nordeste com velocidade e 
extensão vertiginosa. A partir do polígono da maco
nha- vejam, Srs. Senadores, a expressão que esta
mos utilizando -, que hoje está em toda Região do 
São Francisco, Belém de São Francisco, Salgueiro, 
Cabrobó, Petrolina; imediações de Petrolina, e assim 
por diante. 

A Paraíba tem um sistema de segurança muito 
eficiente, Srs. Senadores, temos, o que lá chama
mos operação Manzuá. Ninguém sai de uma cidade 
sem ser revistado; ninguém entra numa cidade sem 
ser revistado. No entanto, por estradas vicinais, pe
quenas estradas, grupos armados, oriundos dessa 
região, tem invadido o meu Estado e tem assaltado 
agências bancárias, promovido roubos e assaltos 
em várias regiões. 

Na última semana, na tentativa de assalto a um 
banco, em Soledade, interior da Paraíba, foram tro
cados muito tiros. A nossa polícia com revólveres e 
pistolas, e os assaltantes com metralhadoras AR-15. 
Um deles foi morto. Após a morte, conseguimos pro
var de onde ele vinha. Vinha exatamente daquela re
gião a que referi há pouco. Não é a primeira vez que 
isso acontece. · 

Essa quadrilha - que hoje mantém maconha ir
rigada e .qu_e tem ligações com todas as regiões do . 
País - está invadindo os Estados vizinhos e promo
vendo uma verdadeira onda de violência. 

Sr. Presidente, Srlls. e Src. Senadores, para se 
atravessar essa região só em.comboio, os ônibus to
dos têm que ser arrebanhados de uma cidade e sair 
em comboio, com-um carro da polícia de Pernambu
co na frente e outro ·atrás. De outra forma, não che
gam ao destino. São comuns os assaltos a ônibus, 
carros, e todos aqueles que se arriscam a fazer de 
modo diverso, não participando do comboio, têm um 
péssimo fim. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, muitas 
foram as medidas estaduais em Pernambuco toma
das contra esse status quo, mas é muito difícil, por
que quando o delegado lá chega, eles já sabem de 
onde ele vem, onde mora a família, quantos filhos 
tem, onde mo"ra o pai, onde mora a mãe, e mal che
ga o delegado na região já encontra todo esse dos
ali dizendo: qualquer medida sua revidaremos em 
sua família 

O SR. PRESIDENTE (Ge~?ldo Melo)- Peço li
cença a V. Ex& para interromper o seu discurso e 
prorrogar, por 15 minutos, a Hora do Expediente 
para as finalidades previstas no Regimento. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB)- Obriga
do, Sr. Presidente. É raro, mas muito raro mesmo 
um delegado que queira ficar na região, mas não é 
s6 o delegado, é o juiz, é o promotor, ou seja, todas 
as autoridades constituídas. 

O Sr. Carlos Wilson (PSDB-PE) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Com 
muita satisfação, Senador Carlos Wilson, até porq;.se 
sei que quando V. Ex& estava no governo de Per
nambuco tentou de todas as formas mudar esse 
quadro, inclusive com risco pessoal seu. V. ExB tem 
o aparte. 

O Sr. Carlos Wilson (PSDB-PE) - Senador 
Ney Suassuna, em prirr.eiro lugar, parabenizo V. Ex" 
pelo destemor de tocar em um assunto bastante de
licado para nossa região. Sabemos que a violência, 
principalmente no sertão do Nordeste, vem se alas
trando e aumentando a cada ano. V. ExB aborda 
com propriedade esse tema, o que me faz lembrar 
de um episódio. Quando eu eici Governador de Pêr
nambuco e instalava o Governo do Estado no Muni
cípio de Salgueiro, recebi da Polícia Civil a informa
ção de que existia uma plantação de maconha de 
largas proporções no Município de Pamamirim. Por 
uma questão até de curiosidade, a plantação de ma-
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conha seria destruída, fiz questão de acompanhar a 
Polícia nessa operaÇão; e é bom que se diga que a 
Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de Pernam
buco são eficientes no combate à criminalidade, 
mas, na verdade, não estão enfrentando bandidos 
comuns. Há uma verdadeira máfia Os bandidos 
usam equipamentos altamente sofisticados, como as 
AR-15, enquanto a Polícia combate o bandido com · 
equipamentos obsoletos. Fiz questão, repito, de 
acompanhar a Polícia Civil e a Polícia Militar na des
truição desse campo de maconha. Há pouco mais 
de três anos, após ter saído do Governo, em 1991, 
ao voltar ao Município de Pamamirim tive a curiosi
dade de saber o que estava sendo explorado naque
la área e tamanha foi a minha ·surpresa, Senador 
Ney Suassuna, ao verifiCar que é a maconha, mas 
agora de uma forma muito mais sofi~da. Agora 
são instrumentos de irrigação que estão sendo usa
dos para a plantação de maconha. Sabemos que 
aquela área tem incentivo, tem financiamento do Go
verno. Então, com este pronunciamento que V. Exª 
hoje traz aqui, seria bom que o Banco do Nordeste, 
a Codevasf, que são instrumentos de financiamento 
fossem lá nas áreas para verem se o dinheiro que 
está sendo usado como financiame"nto não está sen
do levado para a plantação de maconha. E mais ain
da: é importante que o Governo Federal entenda 
que o combate ao tráfico, à violência não é um com
bate exclusivo dos governos estaduais. Se não hou
ver uma ação conjunta por parte do Governo Munici
pal, do Governo Estadual e do Governo Federal não 
vamos chegar em lugar algum. Por isso, quero para
benizar V. Ex& e dizer que isso é um assunto da 
maior importância A cada dia que passa aumenta a 
violência no sertão do Nordeste. Se não houver um 
combate efetivo e destemido por parte das autorida
des não sabemos o que vai acontecer no futuro da
quela região. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado, Senador Carios Wilson. É realmente ver
dadeiro o que V. Ex& está dizendo. Eu também tomei 
conhecimento de que muitas áreas estão sendo irri
gadas, inclusive com o uso de incentivos do próprio 
Governo, que não tem fiscalizado para que tipo de 
cultura está sendo aplicada àquela irrigação. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a verda
de é que a violência é mundial. Agora mesmo, numa 
entrevista que deu à CNN, perguntaram a Sua Exce
lência se existia no Brasil toda essa violência de que 
se fala e se existiam algumas áreas que seriam libe
ralizadas para o crime e para o tóxico - lamentavel
mente existem. Sua Excelência respondeu negativa-

mente, mas lamentavelmente existem. E a violência 
no Nordeste, no Polígono das Secas, tem crescidO 
sistematicamente, porque enquanto o pobre está 
plantando feijão para vender a R$8,00 a saca, um 
quilo de maconha dá a ele R$30,00. 

Então, é claro e óbvio que isso está se alas
trando e, cada vez mais, conquistando adeptos, que 
estão degringolando também para o assalto e para a 
invasão dos demais Estados. Nós, da Paraíba, que 
tínháinos uma certa tranqüilidade, já não a temos, 
porque não controlamos o crescimento dessa mácu
la. 

O Sr. Odacir Soares (PTB-RO)- Senador Ney 
Suassuna, V. Ex.ª me permite um aparte? 
' O SR. NEV SUASSUNA (PMDB-PB) - Com 
muita satisfação, Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares (PTB-RO) - Serei bas
tante rápido, porque sei que V. Ex.• tem um tempo 
restrito. Esta semana li uma entrevista do Chefe da 
Casa Militar da Presidência da República sobre a 
questão do narcotráfico e da violência Penso que a 
primeira providência que o Governo Federal deve 
adotar em reiaçãc 21 esse assunto é a de fortalecer a 
estrutura da Polícia FederaL Temos, no Brasil, um 
organismo da maior competência, da maior estatura 
técnica, que é a Polícia Federal, que vem sofrendo 
deterioração ao longo dos últimos dez anos, no míni
mo. Se o Governo Federal realmente deseja comba
ter a violência institucionalizada e o narcotráfico, no 
Brasil, a primeira providência é fortalecer a Polícia 
Federal. Caso contrário, o discurso fica no vazio. 
Não adianta inventar que as Forças Armadas vão 
combater o narcotráfico se já temos um instrumento 
adequado e previsto na Constituição, que é a Polícia 
Federal. O primeiro caminho do Governo é fortalecer 
a Polícia Federal, que está abandonada e negligen
ciada pelos últimos Governos que tivemos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado, Senador Odacir Soares. Incluo as palavras 
de V. Exª em meu discurso. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) -Permite-me 
V. Ex& um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Conce
do o aparte a V. Ex", Senador Ramez Tebel 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador 
Ney Suassuna, V. Ex" aborda um assunto que diz 
respeito ao Brasil inteiro, pois a violência tem recru
descido em todo o território nacional. Nós temos co
nhecimento disso. Esse assunto preocupa todo o 
Senado e também todas as pessoas responsãyeis. 
A denúncia grave que V. Ex" está fazendo me sur
preende. Existe plantação de maconha neste Pafs -
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até af tudo bem -, mas plantação de maconha irriga
da, quando nós não,.te~,.~~rso$ para a agricuhu
ral A coisa .mais difícil de ser planejada Íles!e Pafs é 
a atividade agrfcola, porque ela depende da nature
za. A seca assola o Nordeste, mas as plantações de 
maconha não são prejudk;adas, porque, em algum 
lugar do Nordeste, conforme denúncia feita pelo ex
Governador e atual Senador Canos Wilson, e confir- · 
mada por v. exa. existe maconha irrigalla, o que sig
nifica que a coisa está multo mal. Essas· terras têm 
que ser desapropriadas para fins de reforma agrária, 
tal com consta na Constituição! Elas devem ser con
fiscadas, conforme me socorre o Senador Roberto 
Freire. Não quero dizer mais nada. Quero somente 
manifestar a minha indignação a respeito e cumpri
mentar V. Ex& pelo seu discurso, porque a novidade 
é esta: plantação de maconha irrigada! 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-P.B) - Muito 
obrigljldo, Senador Ramez Tebel Incorporo também 
as paiavras de V. Ex& ao meu âiSCUrso 

,A realidade é que está havendo um crescimen
to eiagerado dessa mancha, desse crime, que co
meçou numa pequena área, agora já abrange toda a 
região do Sãó Francisco, já se espraia para os Esta
dos vizinhos e nos atinge na Parafba, que não tem 
maconha plantada E o pior de tudo é vermos que a 
cada hora e a cada instante, os juizes, os promoto
res, os delegados se atemorizam e daqui a pouco 
isto vai se generalizar no Pafs. 

Um monstro está sendo criado e as instit!Jições 
púbrJCaS que poderiam ajudar a combatê-lo não têm 
os recursos necessários para fazê-lo. As polícias es
taduais não estão aparelhadas para enfrentar heli
cópteros, AR 15, granadas e muitos outros arma
mentos. 

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - V. Ex& 
tem a palavra. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-5P) - Senador Ney 
Suassuna, ouvindo V. ExA e outros Senadores que 
se manifestaram a respeito das regiões que nesta 
Casa representam, eu teria a obrigação de aprender 
mais um pouco, se é que a imagem que V. Ex& des
creve já não passou pelas minhas vistas e aviva a 
ninha memória. Senador Beni Veras, passei por re
gião do Nordeste e vi plantações de maconha irriga
das, o que o sertanejo chama seca verde, em que 
as folhas vão perdendo sua coloração natural. O 
plantio de maconha destaca-se por uma beleza de 
cores de aquarela, por uma visão bonita, Senador, e 
triste ao mesmo tempo. Enquanto o sertanejo tem di-

ficuldade, por falta de água, para plantar produtos 
necessários à sua. sobrevivência, os .plantadores de· 
rnaeonha ·têm imgação artificial, talvez até fi!ilanciada 
por recursos destinados ao plantio de outros produ
tos. E vai o sertanejo cedendo a sua terra para o 
plantio da maconha. ·e os combates são permanen
tes: quando a polícia chega, a reação armada é efi
ciente. E não. haverá como combatê-la sem uma po
lítica correta·do Govemo,.com a presença da autori
dade e uma política de investimento nessas regiões. 
Por quê? Pela faHa de meios para produzir algo que 
possa trazer uma renda normal para a sobrevivência 
do homem. Não havendo os meios, ele vai para a 
maconha, que dá três colheitas por ano e onde o pa
gamento é permanente. E o medo se impõe, porque 
aqueles que trabalham na lavoura da maconha es
tão sempre com a arma na cabeça. Eles recebem 
aquele salário quase de escravidão, que é o único 
que tem para sua sobrevivência. E. se tentarem rea
gir, poderão ser mortos sem qualquer discussão, e 
nunca autoridade alguma vai tomar conhecimento. O 
que me assusta, Senador Ney Suassuna - e quero 
cumprimentar e agradecer v. Ex& por abordar este 
assunto-, é que há correntes fortes querendo legali
zar o uso da· maconha, como se ela fosse um produ
to agrícola que pudesse trazer benefícios à indústria 
brasileira. Sabemos que há vários outros fios, até 
para confecção de tecidos, que substituem com van
tagem o fio da maconha. Quero entrar nessa sua 
luta e exigir que o Governo faça uma análise e co
meca a investir realmente em benefício daqueles 
que trabalham ·na terra nessa região. Quando se fala 
em desapropriação, assunto aqui levantado, fala-se, 
na verdade, em confisco da terra; não é desapropria
ção, porque não há indenização. E será preciso que 
se fiSCalize também,_quando essa terra for oferecida 
para a reforma agrária, se nela não se voltará a culti
var maconha. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Muito 
obrigado; ·Senador Romeu Tuma. V. ExA comple
menta o meu discurso, que é apenas de denúncia, 
porque não estamos agüentando ver a violência se 
espalhar pelos Estados vizinhos. 

Como eu estava dizendo, Sr. Presidente, Sfls. 
e Srs. Senadores, conforme o estabelecido no Capí
tulo III da Constituição Federal, Da Segurança Púbf1ca, 
art. 144, § 111, inciso 11, compete à Polícia Federat 

11 - prevenir e reprimir o tráfiCO ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o contra
bando e o descaminho, sem prejuízo da 
ação fazendária e de outros órgãos públicos 
nas respectivas áreas de competência. 
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Portanto, também nisso cabe à Polícia Federal 
intervir. Mas comêi; se esse órgão não tem o equipa
mento necessário? Como, se a ela não tem os recur
sos? 

Quandv era Presidente da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a-Polí
cia Federal me pediu que alocássemos recursos 
para a compra de alguns helicópteros. Os helicópte- · 
ros que a PoiCcia Federal usa para fiSCalizar e com
bater o crime em todo o norte do País, Amazonas, 
Pará e em todas as fronteiras, são emprestados. 
São dois helicópteros que ficam baseados em Brasí
lia Ses precisam sair de Brasma para lá, porque a 
Polícia não tem recursos para possuir seus próprios 
aparelhos. 

Também lembraríamos que no art. 243 da 
Constituição Federal há a previsão do confisco, da 
mesma forma que, no art. 142, consta que as Forças 
Armadas devem manter a lei e a ordem, que está 
sendo desrespeitada 

Enfim, Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, 
o art. 136 diz: 

Art. 136. O Presidente da República 
pode, ouvidos o Conselho da República e o 
Conselho de Defesa Nacional, decretar es
tado de defesa para preservar ou pronta
mente restabelecer, em locais restritos e de
terminados, a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilida
de institucional ou atingidas por calamidades 
de grande.proporção na natuieza. 

Estamos atravessando uma. dessas situações. 
Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, solicito que 
tomemos providências, porque, do contrário, cami
nharemos a passos largos para o Estado dentro do 
Estado, e não queremos ver o Nordeste transformar
se na Colômbia da caatinga 

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. Ney Suassu

na, o Sr. Geraldo Melo, 112 V"ICe-Presidente, 
deixa a cadeira da presidh!cia, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca!los Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 111 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma 
É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Hll49, DE 1998 

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Casa, inser-

ção em Ata de voto de profundo pesar e apresenta
ção de condolências à família, por ocasião do faléci
mento do jornalista e escritor Genival Rabelo. 

Justificação 

O mencionado amigo, Genival Rabelo, muito 
contribuiu para a cultura e liberdade do País. Foi au
tor de inúriteros livros, cuja relação se encontra ane
xa Em seu último trabalho, ~Convocando o Amazô
nida a Participar da Direção dos Destinos Nac;io
nais", muito me honrou por seus enfoques elogioSos 
à minha pessoa 

Sala de Reuniões, 27 de janeiro de 1998. -Se
nador Bernardo C&bral. 

DOCUIIENTO ANEXADO PELO AUTOR: 

Tmbalhos pub/icsdos pelo }otr.aJista 8 BSCtiiDr 
G8nival RabBio: 

Os Tsnp~5 H8IÓÍCOS da Propaganda (1953) 

O Capi1aJ Est1ang8lto na /rTJ1100SB 8msilelra (1966) 

No Outro Lado do mundo (1967) 

Cartiha do Dólar (1968) 

Ocrf"'Çé? da Atntl2dnia (1968) 

Ond8 o Vsn!D Junta o Cisco (1969) 

A BaiBihs da Opinião Púbica (1970) 

A NovaSoci8dsdB (1972) 

P8ttó/oo, Fome e /nJBtessss Nacionais (1975) 

Btasi/- Pais das OptxtunidadBs PiHóidas (1976) 

.4uflr, Lillros B P81S01'18(161JS (1990) 

Mãe Dindinha (1990) 

Vlsiio do Fututo (1993}) 

FmnçolsB (1993) 
Tsnp~5 de LDuauta (1994) 

A Volta Por Cima (1955) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-o requerimenlo roo depende de votação, em cujo en
caminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. 

Em votação. 
Concedo a palavra ao nobro Senador Bernardo 

Cabral, para encaminhar a votação. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, s..-s. e Srs. Senadorer, é com profundo 
pesar que ocupo a tribuna para registrar o falecimen
to do Jornalista e Escritor Genival Rabelo. 

Conhecia-o há mais de 30 anos. lembro-me 
de que, por ocasião das dificuldades por que passá
vamos todos, aqui, em 67 e 68, sob o guante dos 
atos institucionais, Genival Rabelo deu a lurne uma 
obra que ficou antológica, chamada Ocupação da 
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Amazônia. Naquela altura, ele registrava o quanto a 
região já estava submetida à cobiça internacional. 

Colaborador a vida inteira da Tribuna .da Im
prensa, ainda recentemente esteve no meu Estado 
como convidado oficial do Governo para conhecer o 
potencial da região no campo do ecoturismo. 

Seu último artigo, que data de menos de um 
mês, era um hino à minha terra e aos amazonenses, 
sobretudo aos homens do norte. 

Quando tomei conhecimento hoje do seu pas
samento, fiz questão de alinhar as obras de sua au
toria desde o ano de 1953: Os Tempos Heróicos da 
Propaganda (1953); O Capital Estrangeiro na Im
prensa Brasileira (1966); No Outro Lado do Mundo 
(1967); Cartilha do Dólar (1968); Ocupação da Ama
zônia (1968); Onde o Vento Junta o Cisco (1969); A 
Batalha da Opinião Pública (1970); A Nova Socieda
de (1972); Petróleo, Fome e Interesses Nacionais 
(1975); Brasil - Pafs das Oportunidades Perdidas 
(1976); Autor, Livros e Personagens (1990>;" Mãe 
Dindinha (1990); Visão do Futuro (1993); Françoise 
(1993); Tempos de Loucura (1994); A Volta por 
Cima (1995). 

Quando Genival Rabelo, idealista. - e o Pafs 
deveria se orgulhar da sua atuação -, saiu do Rio 
Grande.do Norte para o Rio de Janeiro, não foi fácil 
alcançar os pfncaros do jornalismo e da literatura. 

Por essa razão, Sr. Presidente, apresentei re
querimento solicitanOO o registro de pesar pela_s!JS 
morte e que dessa decisão se dê conhecimento aos 
seus familiares. 

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

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

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

-Sobre a mesa, reque~imelllos que salão lidos pelo Sr. 
1" Secretário, Senador Ronak:Jo Cunha Uma. 

São lidos os seQuintes: 
REQUERIMENTO N.11 50, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea b, do art. 336, do Regi

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n.l1 50, de 1997, que institui o ser
viço de radiodifusão comunitária e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1998. - &:l
elo Alvares - Francellno Pereira - Sérgio Macha
do- Gerson Camata.. 

REQUERIMENTO N.2 51, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea b, do art. 336, 

do Regimento Interno do Senado Federal, urgên
cia para votação do Ofício n.2 S/52, de 1997, (n.2 

1.797/97, na origem), do Banco Central do Brasil, 
encaminhando solicitação do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro para que possa contratar opera
ção de crédito externo junto ao Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor de US$250,000,000.00, equivalente a 
R$259.750.000,00, em 31-12-96, destinados ao fi
nanciamento do Programa de Reforma do Estado 
(Projeto de Resolução n."5, de 1998). 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1998.-Ar
tur ela Távola - Coutinho Jorge - Epitacio Cafe
teira - Nabor Júnior - Edlson Lobão - Ney Suas
suria. 

. . Ó SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem 
do Dia, conforme preceitua o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu a Mensagem nll89, de 1998 
(nll 101198, na origem), de 26 do correnle, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52, 
inciso V, da Constituição Federal, sofiCita que seja auto
rizada a contratação de operação de crédito extemo, 
com garantia da República Federativa do Brasi~ no valor 
equivalente a até trezenros e sete milhões de dólares 
norte-americanos, de principal, entre as Centrais Elélri
cas Brasileiras SA- Eletrobrás -e o Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento - BID -. destinada ao finan
ciamento, parcial, do Projeto de lnterfgação Elétrica Nor
te-Sul 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A PresidêiiCia solicita aos Srs. Senadores que se en
contram em seus gabinetes que venham ao plenário, 
pois teremos votação nominal. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à· 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
. NR39, DE 1997 

Terceiro e último dia de discussão, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n2 39, de 1997 (n2 338/96, na 
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Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe so
bre o regime constitucional dos militares, 
tendo · 

Parecer favorável, sob n2 860, de 
1997, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Romeu 
Tuma, com votos contrários dos Senadores 
Roberto Freire e José Eduardo Outra. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do art. 363, transcorre hoje o terceiro e úHimo 
dia de discussão, em segundo turno, da matéria. 

Em discussão. (Pausa.} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 

A Presidência escla~ ao Plenário que, nos 
tennos do Regimento, a matéria depende, para sua 
aprovação, do voto favorável de três quintos da com
posição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo eletrõnico. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores e Senado
ras que ocupem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores e Senadoras já podem vo
tar. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO Dl11'RA (Bioca/PT- SE} 
-Gostaria de fazer uso da palavra, para encaminhar 
a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Já não há mais tempo. V. Ex! poderá encaminhar, 
mas sabendo que já estão votando. 

O SR. JOSÉ EDUARDO Dl11'RA (Bioca/PT- SE) 
-Para orientar a Bancada, então. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Concedo a palavra a V. Ex&. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bioco/PT
SE) - Como fiz no primeiro turno, a Uderança do 
Bloco libera os seus memt:iros para votar essa 
matéria. (Pausa.) 

O Senador Roberto Freire está pedindo para 
dizer que vota comigo. 

Eu, particularmente, voto contrário a essa 
proposta e entendo, inclusive, que a votação desta 
matéria tem relação com a votação que se dará no 
item seguinte, que diz respeito à prejudicialidade 
da questão dos magistrados, uma vez que, na 
mesma sessão, foí aprovado o destaque, retirando 
a aposentadoria integral para os magistrados e 

aprovado um outro destaque, retirando a possibilida· 
de de sistema especial de Previdência para os mili-
tares. -

Entendo que o Senado, para estar coerente 
com a deliberação que tomou relativa à Reforma da 
Previdência, deveria rejeitar essa PEC, ou pelo me
nos sobrestá-la, e aprovar o requerimento de preju
dicialidade no item seguinte. 

Pelo que já constatei na votação de primeiro 
turno, muito possivelmente apenas os interesses dos 
magistrados serão derrotados na sessão de hoje. 

Voto contra. A Bancada está liberada 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

Com a palavra o nobre Senador Jader Balbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

Presidente, meu voto é sim. A Bancada está liberada 
em relação ao assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O PMDB vota sim. O Bloco está liberado, com o voto 
contrário do Senador José Eduardo Outra 

Com a palavra o Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE} -O 
PSDB recomenda o voto sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PSDB vota sim. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI)- O PFL 
vota sim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PFL vala sim. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - O PTB 
vota sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-o PTB vota sim. 

Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. 

Para uma declaração de voto.) - Quero apenas 
declarar, Sr. Presidente, que, coerente com o voto 
que dei na emenda sobre a Previdência, em que 
admiti a diferenciação de magistrados e militares 
em comparação com os funcionários civis de um 
modo geral, voto agora também pela aprovação 
desta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadores que ainda não votaram podem 
fazê-lo. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está encerrada a votação.Vota13m SIM 60 Srs. Se-
nadores e NÃO 6. • 

Não houve abstenção. 
Total: 66 votos. 
Foi aprovada a emenda constitucional. 
A Presidência convocará oportunamente ses

são solene do Congresso Nacional para a promulga
ção da err:tenda. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 39, DE 1997 

(N2 338196, na CAmara dos Deputados) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre o regime c:onstituclo
nal dos militares. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Art. 111 O art. 37, inciso XV, da Constituição 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 37 .............................................. . 

XV - os vencimentos dos servidores 
públicos são irredutíveis, e a remuneração 
observará o que disPõem os arts. 37, XI e 
XII, 150, 11, 153, III e§ 211, I; 

• ·····-'···················-··········-:·················-· 
Art. 211 A Seção 11 do Capítulo VIl do Título III 

da Constituição passa a denominar-se "Dos Servido
res públicos" e a Seção III do Capítulo VIl do Titulo 
III da Constituição Federal passa a denominar-se 
"Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
territórios, dando-se ao art. 42 a seguinte redação: 

"Art. 42. Os membros das Polícias Mili
tares e Corpos de Bombeiros Militares, insti
tuições organizadas com base na hierarquia 
e disciplina, são mifrtares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 12 Aplicam-se aos militares dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Territórios, 
além do que vier a ser fixado em lei, as ÕIS
posições do art. 14, § SR, do art. 40, § 32, e 
do art. 132, §§ 211 e 32, cabendo a lei esta
dual especifica dispor sobre as matérias do 
art. 142, 32, inciso X, sendo as patentes dos 
oficiais conferidas pelos respectivos Gover
nadores. 

§ 211 Aos militares dos Estadas, dO Dis
tdto Federal e dos Territórios e a seus· pen
sionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 
411 e 5'1, e aos militares do Distrito Federal e 
dos Territórios, o disposto no art. 40, §SR" 

Art. 32 O inciso 11 do§ 12 do art. 61 da Consti
tuição passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art.61 ................................................ . 
§ 12 ..................................................... . 

11- ···································-············----· 

c) servidores públicos da União e Terri
tórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos estabifldade e aposentadoria; 

f) militares das Forças Armadas, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, pro
moções, estabHidade, remuneração, reforma 
e transferêr.cia para a reserva. 

Art. 42 Acrescente-se o seguinte § 32 ao art. 
142 da Constituição: 

• Art. 142. . .......................................... .. 

§ 32 Os membros das Forças Armadas são de
nominados militares, aplicando-se-lhes, além das 
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes dispo

. sições: 

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e 
deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presi
dente da República e asseguradas em plenitude aos 
oficiais de ativa, da reserva ou reformados; sendo
lhes privativos os títulos e postos militares e, junta
mente com os demais membros, o uso dos unifor
mes das Forças Armadas; 

11 - o militar em atividade que tornar posse em 
cargo ou emprego público civil permanente será 
transferido para a reserva, nos termos da lei; 

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, 
tornar posse em cargo, emprego ou função pública 
civil temporária, não eletiva, ainda que da adminis
tração inãrreta, ficará agregado ao respectivo quadro 
e somente poderá, enquanto permanecer nessa si
tuação, ser promovido por antigüidade, contando-se
lhe o tempo de serviço apenas para aquela promo
ção e transferência para a reserva, sendo depois de 
dois anos de afastamento, contínuos ou não, trans
ferido para a reserva, nos termos da lei; 
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IV ..,;· ao militar são proibidas a sindicalização e 
a greve; 

V - o militar, en·quanto em serviÇo ativó, não 
pode estadiliado a partidos políticos; 

VI- o oficial só perderá•o posto e a patente se 
for julgado indigno do ofic!alato ou com ele incompa
tível, por decisão de tribunal militar de caráter per
manente, em tempo de paz, oÜ c;le tribunal especial, 
em tempo de guerra; 

VIl - o oficial condenado na justiça comum ou 
militar a pena privativa de-liberdade superior a dois 
anos, por sentença transitada em julgado, será sub
metido ao julgamento previsto no inciso anterior; 

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 
72, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 
37, incisos XI, XIII, XIV e XV; 

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionis
tas o disposto no art. 40, §§ 42, 52 e 6"; 

•. X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças 
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras 
conpições de transferência do militar para a inativi
dad6, os direitos, os deveres, a remuneração, as 
prerrogativas e outras situações especiais dos milita
res,• consideradas as peculiaridades de suas ativida
des, inclusive aquelas cumpridas por forÇa de com
promissos internacionais e de guerra. • 

-· - O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-llllm2: 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 
N2 41, DE 1997 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 41, de 
1997 (n2 173195, na Câmara dos Deputa
dos), de iniciatiya do Presidente da Repúbli
ca, que modifica o regime e dispõe sobre 
princípios e normas da Administração Públi
ca, servidores e agentes políticos, controle 
de despesas e finanças públicas, e custeio 
de atividades a cargo do Distrito Federal, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer sob n2 24, de 1998, da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romero Jucá, favorável à 
Proposta, com votos contrários dos Senado
res Josaphat Marinho, Antonio Carlos Vala
dares, José Eduardo Outra. 

A Presidência entende, como também enten
deu a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, que esta Casa já se manifestou e decidiu quanto 
à matéria constante dos arts. 13 e 14, que alteram o 
§ 32 do art. 73 e o inciso VI do art. 93 da Constitui-

ção, respectivamente, ao deliberar sobre a proposta 
da Previdência. O assunto constitui-se, portanto, ma
téria ver:JCida, :de Conformidade com o disposto na 
alínea "b" do art. 334 do Regimento lntemó. 

Nesse sentido, esta Casa não poderia voltar 
atrás, desconhecentlo o Regimento Interno e frus
trando a opinião pública, que aplaudiu o Senado. Daí 
por que a Comissão de Constrtuição, Justiça e Cida
dania deliberou, preHminarmente, conforme consta 
da Ata da respectiva reunião, que se encontra distri
buída aos Sr,;. Senadores, pela prejudicialidade dos 
dispositivos em questão, que deve ser submetida à 
decisão soberana do Plenário. 

Em decorrência das decisões daquele órgão 
técnico e desta Presidência, submeto, preliminar
mente, à deliberação do Plenário, a conclusão cons
tante da complementação do parecer da Comissão, 
esclarecendo que a concordância com o mesmo re
sultará no entendimento de que o Senado Federal 
não conheceu, em definitivo daquelas disposições 
do texto da Proposta de Emenda à Constituição n2 

41, de 1997, não sendo as mesmas submetidas à 
discussão e votação por esta Casa. 

Com esses esclarecimentos, passaremos à vo
tação da complementação do parecer da Comissão. 

O SR. EPITACIO-CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo apalavra a v. exa. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, ao encami
nhar a votação dessa matéria, em primeiro lugar, eu 
gostaria de dizer que, em se tratando de emenda 
constitucional, o Senado está apreciando a emenda 
da reforma administrativa e a Câmara está proce
dendo à votação da proposta de emenda da reforma 
da Previdência. 

Sr. -Presidente, acredito que nenhuma das Ca
sas tem prioridade sobre a outra. Nenhuma das Ca
sas, alegando que se votou essa matéria anterior
mente, pode considerá-la prejudicada, posto que, na 
outra Casa, a mesma ainda não foi votada. Mas esta 
matéria, mesmo que já tivesse sido votada, poderia 
ser modificada. 

Sr. Presidente, chamo a atenção dos nobres 
Senadores para o fato de que a Constituição, no seu 
arl60, § 211, estabelece o seguinte: 

"§ 211 A proposta será discutida e vota
da em cada Casa do Congresso Nacional, 
,em dois turnos, considerando-se aprovada 
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se obtiver, em ambos, três quintos dos votos 
dos respectivos membros." 

Ora, V. Ex' disse que foi votada a· matéria obje
to da Proposta de Emenda à Constituição n2 33. 
Realmente, essa matéria foi votada por duas vezes, 
mas o resultado das duas votações não é o me5mo. 
Numa votação, ao apreciar a matéria, o Senado de
cidiu que a aposentadoria dos magistrados e a pen
são dos seus detentores observarão o disposto no 
art. 40, no que couber. Na segunda votação, ocorri
da no dia 8 de outubro de 1997, foi pedido destaque 
para a expressão no que couber, e o texto foi apro
vado sem essa expressão. Então, na primeira vota
ção, estava inserida a citada expressão, mas, na se
gunda votação, ela foi retirada. 

Salvo melhor juízo, Sr. Presidente, o meu en
tendimento é o de que não foi ap.rJJvado nem o pri
meiro texto, nem o segundo. Se tiá necessidade de 
o texto ser aprovado em duas votações em cada 
Casa do Congresso, uma ou outra redação foi apro
vada apenas uma vez. Foi o que enviamos para a 
Câmara dos Deputados. 

Há mais um ponto a ser analisado. Preocupa
me ainda que, no pedido de destaque para votação 
em separado, na forma do Regimento, o número de 
votos foi invertido. Conforme determina a Constitui
ção, há necessidade de 49 votos dos Srs. Senado
res para mudar qualquer um de seus dispositivos. 
Após a aprovação do texto, votou-se em separado a 
expressão no que couber. Nesse caso, seriam ne
cessários 49 votos para fazer com que essa expres
são retomasse ao texto. 

Mas o que aconteceu, Sr. Presidente? O Diá
rio do Senado Federal do dia 9 de outubro informou 
que, na tentativa de recolocar a expressão no que 
couber no texto constitucional, votaram sim 40 Srs. 
Senadores e não, ou seja, pela retirada dessa ex
pressão, 27 Srs. Senadores. Houve duas abstençõ
es. Pergunto-me: será que esses 27 Srs. Senadores 
que votaram não têm um voto de qualidade superior 
ao dos 40 Senadores que votaram sim? 

Hoje, desta tribuna, o nobre Senador Ronaldo 
Cunha Lima, representante do Estado da Paraíba, 
disse que a maioria dos Srs. Senadores havia vota
do para retirar a expressão no que couber. S. EJcl se 
equivocou, pois apenas 27 Senadores votaram a fa
vor da retirada dessa expressão e 40 Senadores v~ 
taram pela sua manutenção. O jogo é regimental. 
Não tenho dúvida de que, na forma do Regimento, 
foi possível fazer isso. Mas o Regimento é superior à 
Constituição? É possível, pelo Regimento, escamo-

tear um dispositivo cónstitucional? Entendo que não, 
Sr. Presidente. 

Continuo, portamo, a pensar que a votação da 
PEC nº 33 não se consumou no tocante a esse inci
so. A primeira votação se referiu a um texto em que 
havia a expressão no que couber, e a segunda vo~
ção se referiu a um texto em que não constava essa 
expressão. Sabemos que a interpretação de uma 
votação coÍide com a interpretação da outra. 

Não tenho dúvida, Sr. P.residente, de que esse 
assunto vai terminar na Justiça. Não tenho dúvida ~e 
que a interpretação será a de que a Constituição é 
superior ao Regimento Interno do Senado Federal. 

Faço este pronunciamento porque quero ser 
coerente com o meu ponto de vista. Muitas interpre
tações foram dadas, até de forma pejorativa, a este 
seu Colega de Senado, como tle eu precisasse da 
Magistratura para ter mandatos. Recebi seis manda
tos populares e uma vez cheguei a desafiar um colu
nista do Correio Braziliense, dizendo que, se um 
dos votos dos meus sete mandatos tivesse sido ob
jeto de contestação, eu renunciaria ao restante do 
meu mandato de Senador. Os meus mandatos nun
ca foram contestados, os meus votos jamais foram 
contestados, nem mesmo uma unidade. Apenas 
quero estar em paz com a minha consciência e de
fender o meu ponto de vista. Se vou ser criticado ou 
não, não há a menor importância. Quero desempe
nhar o meu mandato, e é isto o. que estou fazendo 
neste pronunciamento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) -

Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magelhães) 

-Concedo a palavra a V. Ex". 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero 
louvar a atitude pmdente de V. Ex", submetendo a 
matéria ao Plenário, e não a decidindo pessoalmen
te. Ao fazê-lo, V. Exª, em verdade, interpretou o art. 
334 do Regimento Interno devidamente. 

O art. 334 do Regimento declara: 
Art. 334. O Presidente, de ofício ou 

mediante consulta de qualquer Senador, de
clarará prejudicada matéria dependente de 
deliberação do Senado: 

b) em virtude de seu prejuigamento 
pelo Plenário em outra deliberação. 

Mas o § 4º desse artigo declara: 
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§ 4" - A ·proposição prejudicada será 
definitivamente an:Juivada. 

Ao não assumir a responsabilidade da dE!cisão, 
V. Ex" reconheceu que esse dispositivo, em verda
de, não se aplica à matéria objeto de decisão do Se
nado. Aqui não se trata de matéria originária do Se
nado, matéria comum. Trata-se de emenda~ Consti
tuição, cuja tramitação não pode ser declarada pre
judicada por força do Regimento de uma só das Ca
sas do Congresso Nacional. E não pode em face da 
Constituição. 

O art. 60 da Constituição estabelece: 

Art. 60. A Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta: 

'§ 2" - A proposta será discutida e vo
tada em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, considerando-se aprovada 
se obtiver, em ambos, três quintos dos votos 
dos respectivos membros: 

logo, se o Senado tivesse a prerrogat~a de 
excluir do texto de uma emenda votada na Camara 
um dispositivo, fundado no !'eU Regimento, estaria 
alterando a forma de votação da matéria. Mas não é 
só. O problema é que o §52 do mesmo artigo da 
Constituição declara: 

'§ 5" - A matéria constante de pr'Opos
ta de emenda rejeitada ou havida por preju
dicada não pode ·ser objeto de nova propos
ta na mesma sessão legislativa.' 

É só o que a Constituição declara. Mas quando 
a Constituição declara a hipótese de emenda rejeita
da ou havida por prejudicada é se tal se verifica por 
votação nas duas Casas. A Constituição não prevê a 
declaração de prejudicialidade por urna só das duas 
Casas do Congresso Nacional. E:q>ressamente, a 
emenda declara, repita-se: 

'§ 52 A matéria constante de proposta 
de emenda rejeitada ou havida por prejudi
cada não pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa. • 

logo, só a emenda rejeitada ou declarada pre
judicada, assim resolvida por deliberação nas duas 
Casas do Congresso Nacional. Fica, portanto, claro, 
mas bastante claro que o Senado não pode, por ato 
seu, com fundamento no seu Regimento, declarar 
prejudicada uma norma constante de emenda vota
da na Câmara dos Deputados. 

Por outro lado, há que se atentar em que, se o 
Senado, por qualquer modo, excluir do texto da 
emenda um dispositivo, a matéria tem que voltar à 
Câmara dos Deputados. Não há que se perguntar se 
já foi antes, aqui, decidida a matéria e q~e, ~~o~ se 
declara a prejudicialidade. Declarar prejudrcrahdade 
para excluir é recusar ou, de qualquer sorte, retirar 
do texto uma norma, uma regra. Retirado do texto 
um dispositivo, altera-se a emenda votada na outra 
Casa, e a ela deve retomar a matéria. 

Não é, portanto, legítimo que o Senado possa 
votar a exclusão pura e simples desse dispositivo 
por declaração de prejudicialidadà:. Seja ~i~~e 
recusa expressa, seja pela declaraçao de prejudrcra
lidade, a matéria há que retomar à Câmara dos De
putados, em face do que a Constituição dispõe so
bre votação da matéria, particularmente no que está 
expresso no § 5" do art. 60. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- A Mesa cofT1Jf0011de a paixão do Senador Josaphat 
Marinho sobre o assunto, mas não concorda com os 
seus argumentos e, posteriormente, dirá por quê. 

O SR. JOSAPHAT W..RINHO (PFL - BA.) -
Gostaria de dizer a V. Ex" que não se trata de pai
xão, mas de convicção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Paixão V. Ex" está demonstrando pela sua causa há 
muito terllX>- Se V. Ex" já não é mais capaz de se apai
xonar, eu lamento, porque V. Ex" sefTllre teve essa vita
lidade que nós todos admiramos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFl- MA) - Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex- que consigne o meu voto fa
vorável ao Item 1, a Emenda Constitucional a respei
to dos militares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Ata o regisbará, corno também o elo Senador José 
Sena 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex" tem a palavrc.. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Eu queria apenas dizer que não registrei 
meu voto favorável à Emenda Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Já registrei por V. Ex". 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP)- Obrigado 
a V. Exl'. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire, pare 
encaminhar. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr«s. e Srs. Senadores, a discussão dessa 
matéria, por ser inusitada entre nós a sistemática de 
votação de emenda constitucional em sessões sepa
radas, com discussões sep~iradàS em dois turnos, 
conforme a Constituição de 1988, tem criado uma 
certa perplexidade. Em alguns momentos, temos a 
impressão de que estamos discutindo a matéria 
como se fosse legislação ordinária ou complemen
tar; que seríamos Casa revisora ou, reciprocamente, 
se tivéssemos a iniciativa, a Câmara dos Deputados 
se transformaria em revisora. 

Estamos tratando de emenda constitucional; 
portanto, cada Casa tem o poder derivado de emen
dar a Constituição e não de .ser Casa revisora. Não 
estamos revisando matéria votada pela Câmara dos 
Deputados, maS exercendo o poder derivado de 
emendar a Constituição. O que diz a Carta Magna 
no caso de emendas constitucionais? A Constituição 
estabelece que urna emenda constitucional será 
aprovada se obtiver três quintos dos votos, em dois 
turnos, em cada urna das Casas do Congresso Na
cional. (Art. 60, § 2") 

Vamos analisar o sistema anterior, em que se 
apreciava esse tipo de matéria em sessão conjunta. 
Quando da votação, se urna das Casas rejeitasse a 
emenda, rejeitada·estava Não havia, então, emenda 
constitucional:. 

A Câmara votou a reforma administrativa, uma 
emenda· constitucional. Se aqui for rejeitada, rejeita
da estará a emenda e ela não retomará à Câmara 
dos Deputados. Retornaria - e é algo inusitado por
que nunca o realizamos - se houvesse alguma 
emenda modificativa, porque a modifiCação que 
viesse a ser feita pelo Senado teria de ser votada e 
aprovada, em dois turnos, pela Câmara para que a 
emenda constitucional fosse aprovada e, posterior
mente, promulgada Se isso é verdadeiro, estamos 
cometendo um grave equívoco. Não se trata de dis
cutir prejudicialidade, mas de votar a rejeição de 
algo que anteriormente havíamos votado e que não 
queremos que permaneça no texto constitucional. 

A emenda aprovada na Câmara dos Deputa
dos, aqui analisada, pode ser rejeitada totalmente, 
parcialmente ou pontualmente. No caso em tela, é 
pontual, visto que querl!!mos rejeitar sem mudar toda 
a sistemática da reforma administrativa, mas apenas 

o que diz respeito à questão da aposentadoria dife
renciada para os magistrados. O Relator pode-me 
socorrer. A prejudicialidade está na diferenciação 
que a Câmara dos Deputados estabeleceu para 
aposentadoria de magistrados na reforma adminis
trativa; mas nós, anteriormente, na reforma da Previ
dência, tínhamos dito que a aposentadoria seria 
igual para todos. 

Se aqui rejeitarmos a matéria pontualmente, 
por prejudicialidade, mas, no mérito, tivermos o con
teúdo idêntico ao da votação anterior, e também os 
votos necessários para rejeitar uma emenda consti
tucional, evidentemente a matéria não terá de voltar 
para a Câmara, porque não a modificamos, apenas 
a rejeitamos; e, rejeitada em uma das Casas, rejeita
da estará a emenda, seja, no caso especifico, uma 
rejeição pontual ou uma rejeição total da reforma ad
ministrativa 

Tenho a imp;essão de que esse parecer de 
prejudicialidade precisará, isto sim, de uma maioria 
material para definir que o mérito foi rejeitado e não 
apenas de uma aplicação do Regimento. E, como se 
trata de uma pura e simples supressão, não há por 
que discutirmos a volta da matéria para a Câmara 
dos Deputados. Esse artigo será rejeitado, mas a 
emenda irá à promulgação com o texto que for apro
vado. 

Muito obrigado. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 

- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex-. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar 
meu voto contrário ao Item 1, pois, no momento da 
votação, não estava presente. 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A declaJação de V. Ex" será registrada em ala. 

O SR. PRESIIJENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.} - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, entendo que esse assunto, já da 
vez anterior, apaixonou o Plenário do Senado; talvez 
por isso o Presidente da Casa tenha se referido ao 
entusiasmo com que o Senador Josaphat Marinho 
defendeu o seu ponto de vista 

Peço permissão para, também, me apaixonar 
peb assunto. Concordo com as observações dos 
Senadores Josaphat Marinho e Roberto Freire. Sei 
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que V. EX-, Sr. Presidente, está trazendo ao Plenário 
uma decisão da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Não se trata de uma decisão pessoal de 
v: Exl', mas de uma decisão técnica. 

Não posso, entretanto, por maior respeito que 
tenha à CCJ e aos seus ilustres integrantes, deixar 
de apresentar minha solidariedade àqueles que en
tendem que o caminho adequado tecnicamente não 
é o da prejudicialidade. 

Entendo, corno disseram há pouco os Senado
res Josaphat Marinho e Roberto Freire, que esta 
Casa tem a obrigação de se manifestar sobre o 
texto. No mérito, pode-se levantar que a matéria 
estaria prejudicada, porquanto já apreciada na 
emenda da reforma da Previdência Social. E, sob 
o meu ponto de vista, a prejudicialidade ignora a 
manifestação da outra Casa Legislativa; todavia, 
elà é uma preliminar e, por esse motivo, não pode
mos simplesmente desconhecer o que a outra 
Casa apreciou. Amanhã, a Câmara dos Deputados 
poderá fazer o mesmo em relação às apreciações 
de matérias feitas pelo Senado. 

Creio que- repito- tecnicamente esse não é o 
caminho mais adequado. Se a maioria da Casa, en
tretanto, entende que já esgotou o assunto quanto 
ao mérito, chegando à conclusão de que deve man
ter o mesmo entendimento adotado na apreciação 
da emenda da reforma da Previdência, a minoria 
deve curvar-se a essa decisão. 

Perdoem-me, contudo, os membros da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, em sua 
maioria Não é possfvellevantar-se uma preliminar e 
esta desconhecer a manifestação da Câmara e não 
ser votada Com todo o respeito, com toda a aten
ção que merecem aqueles que defendem essa tesa, 
a minha manifestação é no sentido de acompanhar o 
raciocfnio exposto pelos Senadores Josaphat Mari
nho e Roberto Freire. 

Se o Senado Federal está convencido de que 
deve manter o raciocfnio adotado na apreciação da 
emenda da Previdência, deveria simplesmente supri
mire rejeitar os dispositivos. No mérito, haveria essa 
recomendação. E, ar, concordo, não há necessidade 
de a matéria voltar para a outra casa, porque seria 
estabelecer- perdoem-me a expressão- uma espé
cie de jogo de pingue-pongue: aprova lá, rejeita aqui, 
eretoma · 

A emenda constitucional só tem possibilidade 
de prosperar quando aprovada pelas duas Casas 
Legislativas; portanto, é tecnicamente inadequado o 
caminho escolhido. 

Por e..<:Sa razão, a üderança do PMDB mantém 
a questão em aberto. Meu voto será contrário, mas 
os demais companheiros de Bancada estão libera
dos. 

No mérito, Sr. Presidente, mantenho o meu 
ponto de vista anterior. Se esSa matéria vier a ser 
apreciada hoje, como o Senado considerou que há 
excepcionalidade em· relação aos militares, não po
deria negar o mesmo direito em relação à magistra
tura. E. para ser coerente - este foi o meu voto da 
vez anterior -, votarei da mesma forma: concedi aos 
militares; concederia, da mesma forma, à magistra
tura brasileira. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL - TO) -
Sr. Presidente, ·paço a palavra pela ordem. 

o SR. PRESilEN1E (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Exl'. 

O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL - TO. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, gostaria de consignar 
meu voto sim na votação do item n2 1. 

O SR. PRESIDEN'TE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Constará de ata a declaração de V. Ex-. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carfos Magalhã
es) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, 
inicialmente, eu gostaria de dizer que a Constitui
ção foi escrita por constituintes eleitos pelo voto 
do povo. Embora reconheça que essa seja unia 
questão que envolve filigranas de natureLB. jurfdica 
e técnica, nas quais não ouso me intrometer, en
tendo que ao Congresso Nacional. composto por 
Deputados e Senadores eleitos pelo povo, assim 
como aos constituintes que escreveram a Consti
tuição, caberá deliberar sobre a questão. Natural
mente estão previstos recursos e outras opções 
para aqueles que não concordarem com o cami
nho tomado pelo Congresso. 

É lógico que nesta questão está embutida uma 
discussão de mérito. ·Na mesma sessão ·em- que·fol 
retirada a expressão no que couber, foi retirada a 
possibilidade de uma lei especial de Previdência 
para os militares. Lembro-me de que vários Senado
res contrários à supressão da expressão no que 
couber argumentaram que se retirássemos de um 
terfarnos de retirar dos demais. E é fato que, do pon-
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to de vista político - fiz questão de dizer isso na vo
tação anterior-, a.decisão tomada com reJação à 
PEC doS militares, na minha opinião, invalida a deci
são tornada pelo Plenário do Senado em relação à 
Previdência dos militares. Mas não é por isso que 
vou mudar o meu voto. 

Levantei a prejudicialidade na Comissão de . 
Constituição, Justiça e Cidadania e no Plenário a 
respeito da PEC referente aos militares. Na Comis
são, os Senadores entenderam que não caberia a 
prejudicialidade; no plenário, o Presidente áJSSe, lite
ralmente, que, como a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que tinha essa atribuição, não 
analisou a matéria, não caberia a ele pôr em votação 
a prejudicialidade no Plenário. · 

Em relação aos magistrados, levantei nova
mente a questão na Comissão. Usei o seguinte ar
gumento: se a Comissão não analisar, do ponto de 
vista técnico e jurfdico, a questão da prejudicialida
de, o Presidente não submeterá essa matéria à 
apreciação do Plenário, alegando o mesmo argu
mento usado quando foi votada a PEC relativa dos 
militares, ou seja, se o órgão técnico encarregado de 
analisar a prejudicialidade não o -fez, não caberia ao 
Plenário apreciar a matéria. No caso específico dos 
magistrados, o órgão técnico encarregado de anali
sar a prejudicialidade o fez. Sabemos que existem 
questões políticas por trás disso, mas, ~ mo
mento, cabe-nos apreciar os argumentos técnicos 
que embasam essa decisão. 

Na Comissão de Constituição, ~ustiça e Cida
dania, levantei a questão da prejudiciafldade e gos
taria de insistir nos artigos que a fundamentaram. 
Primeiro, quero dizer que o fato de o Senado decla
rar prejudicada uma matéria que veio da Câmara 
não significa que ele esteja desconhecendo essa 
matéria; o Senado está declarando a matéria preju
d"K:ada porque o Plenário anteriormente tomou deci
são nesse sentido. Essa é a justificativa da prejudi
cialidade, cõm base nos arts. 60, § 52, e 373 do Re
gimento Interno. 

O Regimento Interno estabelece: 
"Art. 373. A matéria constante de pro

posta de emenda à Constituição rejeitada ou 
havida por prejucfiCada não pode ser objeto de 
nova pJ'CII)Osta na mesma sessão legislativa. • 

Ora, essa matéria está sendo apreciada na 
Convocação Extraordinária do Congresso Nacional, 
que é uma continuação da Sessão Legislativa de 
1997; portanto, na mesma sessão legislativa em que 
o Plenário do Senado deliberou que os juízes não 

deveriam ter aposentadoria integra~ inde
pendentemente dâ posição que cada Senador· põssa 
ter. Sou daqueles que defenderam o destaque. 

Agora estamos analisando uma proposta de 
emenda à Constituição que tem um artigo contrário a 
essa decisão. Não estamos considerando prejudica
da a Proposta de Emenda à Constituição, oriunda da 
Câmara, que trata da reforma administrativa, mas 
·~~penas um dos seus artigos e fazemos isso não por 
desconhecer a decisão daquela Casa, mas por co
nhecer a decisão do Senado a ela relacionada Po
der-se-ia dizer que a Câmara não deveria ter discuti
do esse assunto, já que se trata de Previdência So
cial, mas a verdade é que está-se modificando muito 
a Constituição, e, com a imbricação de diversos as
suntos, todos sabíamos que, fatalmente, acabaria 
acontecendo o que aconteceu. 

Está em discussão o art. 93 e não a PEC da 
reforma administrativa, que veio da Câmara Com 
relação a esse artigo, que foi analisado pelo Senado 
durante a apreciação da PEC da Previdência, esta 
Casa já tomou a deliberação. 

Portanto, entendemos que a decisão do Sena
do no sentido de declarar prejudicada a matéria não 
significa desconhecer uma proposta aprovada na 
Câmara; signifiCa conhecer uma decisão tomada 
pelo próprio Senado no que diz respeito ao art. 93. 

Eu ia apresentar à Comissão uma emenda que 
estabelecia a mesma redação que foi dada pelo Se
nado quando apreciou a reforma da Previdência Le
vantei a preliminar, que foi acatada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. Não apresentei emenda, 
por considerá-la dispensável. 

Então, meu voto -.. e ar não há posição de Ban
cada - é no sentido de acatar a prejudicialidade, por 
entender que, tanto do ponto de vista regimental, 
quanto do ponto de vista constitucional e do mérito, 
é correto levar em conta essa supressão. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Presidente da Conissão de 
Constituição e Justiça, Senador Bernardo Cabral Poste
riormente, coe ~Cederei a palavra ao Relator, também ao 
Senadorl.úcb Ak:ânalae, depois, passarem:lS à votaçál. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srls. e Srs. Senadores, sobretudó quero 
marcar uma posição com a responsabilidade de 
quem preside a Comissão de Constituição e Justiça. 
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O Senador José Eduardo Outra levantou esse 
problema naquéla .CoritlsSão·exatamente nos termos 
que S. Ex" acaba de discutir. Desde o começo, fir
mou-se a diretriz de que se tratava de uma deciSão 
do Senado Federal e não de uma decisão vinda da 
Câmara dOs Deputados. 

Ora, São coisas distintas. Dentro do aspecto · 
constitucional trazido à discussão por aqueles que 
divergem, é claro que o assunto é uni. Todavia, com 
relação a este trazido ·e comentado na ComisSão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, é absolutamente 
correta a posição do Senador José Eduardo Outra. 
Seria incorreto deixar que V. Ex", Sr. Presidente, 
num jufzo monocrático, decidisse sem que tivesse 
sido levantada a prejudicial idade naquele instante. 

Quando o Senador José Eduardo Outra a le
vantou, ainda não havia número sufiCiente de Sena
tfores na ComisSão, que, de logo, foram por mim es
clarecidos qual era a diretriz traçada Por isso minha 
:posição é não somente para marcar aquilo que de
veria, dentro da minha responsabilidade, mas tam
pém palfl dizer que, uma vez que não exercitei meu 
direito de voto na ComisSão, acompanho a manifes
tação do Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador lúcio Alcântara 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PS.DB - CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente,· Srs. Senadores, a discus
são tem uma parte que está submersa porque, 
em verdade, há uma declaração de prejudiciali
dade - o meu voto será favorável - que, se aca
tada, altera o texto, que pode ser alterado por 
acréscimo, por modificação do seu conteúdo, e 
pode ser profundamente alterado porque se sub
trai uma parte de seu conteúdo, que é o caso. 
Não se está querendo declarar explicitamente 
que a grande questão é se esse texto volta ou 
não para a Câmara dos Deputados. Se a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania decla
rou a prejudicialidade e se esse entendimento 
for acatado pele Plenário, a questão sobre se o 
texto vai ou não voltar a ser apreciado pela Câ
mara não é deliberação nossa Há pouco, o Sena
dor Ramez Tebet e eu trocávamos idéias sobre 
esse assunto. Essa não é uma decisão do Plená
rio, que pode acatar a prejudicialidade ou uma 
emenda supressiva. O fato é que o texto será alte
rado e estará diferente daquele que a Câmara re
meteu para o Senado. Qual será o desdobramen-

to? Será promulgado ou terá que ser devolvido à Câ
mara para sofrer uma nova revisão? 

Sr. Presidente, eu não estava presente quando 
da votação na,ComisSão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, mas vou votar pela prejudicialidade do 
texto, porque entendo que há argumentos respeitá
veis para tal. Há, todavia, alteração profunda porque, 
seja pór emenda stipressiva, seja aceitando a preju
dicialidade, estamos retirando uma parte do texto 
que a Câmara enviou ao Senado para ser examina
do. Não estamos decidindo se o texto vai ou não vol
tar para a Câmara dos Deputados. Se a prejudiciali
dade for acatada, ele vai ser modificado; se vai ser 
promulgado ou devolvido para a Câmara, é um as
sunto que escapa à nossa deciSão. Na minha: opi
nião, o texto deveria retomar à Câmara, mas não 
vou entrar nesse mérito. 

Assim, Sr. Presidente, vou votar pela prejudi
cialidade, até porque não cabe ao Plenário do Sena
do a responsabilidade de promulgar ou não. Muito 
obrigado.· 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Ramez Tebel 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB- MS. Para en
caminhar. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr4s. e Srs. Senadores, quero apenas ratificar meu 
ponto de vista, a manifestação que frz quando a ma
téria foi submetida à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania 

Estamos votando uma matéria constitucional -
a reforma administrativa Na Câmara dos Deputa
dos, está se votando a reforma da Previdência, que 
já passou por esta Casa. Entendo que matéria cons
titucional só é IÍ'latéria julgada depois de aprovada 
em dois turnos pelas duas Casas. 

Ora, nenhuma dessas duas matérias foi ainda 
aprovada pelas duas Casas. A reforma previdenciá
ria foi aprovada no Senado e está em tramitação na 
Câmara dos Deputados, e a reforma administrativa 
foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em 
tramitação no Senado da República. Portanto, a ma
téria está em aberto. Não há absolutamente nada 
que não possa ser ainda objeto de deliberação das 
duas Casas. 

Para facilitar o raciocfnio, vamos supor que a 
reforma administrativa seja votada aqui por nós, de 
uma determinada maneira, e lá na Câmara dos De
putados, a reforma da Previdência seja votada em 
data posterior. Qual vai valer? Vai valer, evidente
mente, a emenda constitucional votada em data pos-
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terior, naquilo que colidir com matéria aprovada por 
esta Casa. 

Por essas razões, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, mantenho, na íntegra, o texto que veio 
da Câmara dos Deputados e, portanto, o voto já 
manifestado na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, e também no mérito, porque quanto a 
ele já me manifestei por ocasião da reforma da· 
Previdência. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Relator, Senador Romero Jucá, últi
mo orador. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- RR. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do oradpr.) -Sr. Pre
sidente, Sr-s. e Srs. Senadores, é desnecessário fa
lar aqui da importância que tem a aprovação da re
forma administrativa e sua promulgação ainda este 
ano para o equilíbrio dos cofres públicos, para a me
lhoria do serviço público, para a valorização do servi
dor público. 

Ao assumir a relatoria da reforma administrati
va, recebemos várias emendas; 57 emendas na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Delas tratamos, sobre elas discutimos. Essas 
emendas de mérito não foram aprovadas por uma 
decisão política da Casa, que entendeu, em sua 
grande maioria, que o caminho mais importante 
para o País, no inomento atual, não era comple
mentar em um ou dois itens a reforma, mas, sim, 
implementá-la rapidamente ainda no ano de 1998. 
Essa decisão politica da maioria recusou as emen
das de mérito e trouxe ao Plenário o meu relatório, 
com uma questão que considero da maior impor
tância, que é o requerimento de prejudicialidade, 
que trata da aposentadoria no Tribunal de Contas 
e dos magistrados. 

Alterar o mérito da reforma seria, na prática, 
jogá-la ao léu da aprovação este ano e, portanto, 
deixá-la sem a sua implementação. De outro lado, 
esta Casa já tinha se manifestado perante toda a 
sociedade - e com a aprovação da sociedade - no 
sentido de que todos os servidores públicos, inde
pendentemente de serem magisuados, parlamen
tares ou membros do Executivo tivesseiT' o mesmo 
tm.tamento quando da sua aposentadoria. Esta 
Casa cresceu com essa decisão encaminhada pe
los Senadores. Tomar uma decisão diferente ago
ra seria, no mínimo, colocar em xeque a decisão 

política da Casa e levar a dúvida a toda a sociedade 
brasileira, que, na sua grande maioria, não entehde 
das filigranas jurídicas dos regimentos e das qu.estõ
esdeordem. 

Junto com a Assessoria da Casa e na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, procura
mos um caminho que, de um lado, respeitasse a le
gislação, mantivesse a linha e a conduta da ordem 
jurídica, e, de outro, mantivesse a sin;atização da 
Casa para toda a sociedade brasileira. A Casa disse, 
em som alto e claro, que não queria mais privilégios, 
que não queria mais casos especiais; que queria, 
sim, um tratamento único para todos. 

Buscamos então no Regimento Interno, Sr. 
Presidente, a saída criativa que entendemos, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
ser viável e factível para resolver a questão. Há, 
no art. 334 do Capítulo XVIII do Regimento Inter
no, uma questão cuja decisão polftica e técnica 
está a critério da Casa. A letra b desse artigo dis
põe especificamente que a Casa poderá tomar 
matéria prejudicada em virtude de seu prejulga
mento pelo Plenário em outra deliberação. Apenas 
isso. Os entendimentos que nesta Casa existiram 
extrapolaram o texto do Regimento Interno e da 
Constituição Federal. Não sou jurista, não tenho a 
experiência e nem o brilho do Senador Josaphat 
Marinho. No entanto, o que disse S. Ex&, bem 
como os Senadores Roberto Freire e José Eduar
do Outra, na verdade reforça a tese do sistema de 
prejudicialidade. 

Não vamos votar o mérito duas vezes com 315 
da composição da Casa. Discute-se agora um pré
requisito, que é regimental, e segundo. o qual esta 
Casa, ~ ~ssim entender, poderá declarar a prejudi
cialidade de uma matéria votada no mesmo exercí
cio. Essa é uma questão temporal, não abre prece
dentes para outra no mesmo exercício, portanto; na 
mesma conjuntura política e na mesma linha de pen
samento da Casa. 

O fato de se levantar a possibilidade de a Câ
mara dos Deputados tomar a mesma decisão em re
lação à Reforma da Previdência é uma questão que 
não nos cabe. Se o Regimento Interno daquela 
Casa assemelhar-se ao nosso - não conheço em 
detalhes o da Câmara dos Deputados, será também 
facultado aos Deputados tomar algum materi::ll, al
gum texto prejudicado. Essa é uma questão opcional 
da Câmara dos Deputados, assim corno é optativa, 
facultativa para o Senado Federal. 
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Sr. Presidente, não quero alongar-me, porque 
creio que já manifestei nosso posicionamento, de
fendido pelo Senador José Eduardo Outra. O Se
nador Roberto Freire abordou uma questão até 
mais abrangente, mas não a trouxemos ao debate, 
como emenda de mérito, exatamente para não am
pliar a discussão, o que poderia levar a Reforma Ad
ministrativa para as barras dos tribunais, porque sa
bemos que é extremamente importante implantá-la 
este ano. 

Nesta Casa estão ex-Presidentes, ex-Governa
dores, ex-Ministros, Senadores e Senadoras que co
nhecem a importância de tennos um texto que refor
mule a atuação do Estado Público. E esse texto co
meça a ser modificado pela aprovação da Emenda 
Constitucional nR 41. 

Para finalizar, COJI!inuo a defender a prejudicia
fldade do texto não como alteração de mérito, mas 
sim como um pré-requisito que expresse a inde
pendência desta Casa, a sua vontade em fazer com 
que a sociedade tenha conhecimento de que não se 
querem mais privilégios e que, portanto, essa é ma
téria prejudicada 

Sustento a prejudicialidade e peço_ as Srls. e 
Srs. Senadores o voto fawrável a ela. Devemos si
nalizar ao Brasil que vencemos uma etapa importan
te nesta Casa. 

Muito obrigado, ~r. Presidente. 

O SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em volação. 

Os Srs. Senadores que mantêm a prejudiciali
dade queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

A matéria está prejudicada 

Dos 76 Srs. Senadores presentes à votação, 
votaram contra os Srs. Senadores Josaphat Mari
nho, Jader Barbalho, Ramez Tebet, Hugo Napoleão, 
Odacir Soares e Freitas Neto. 

É a seguinte a matéria declarada preju
dicada: 

Art. 13. O § 32 do art. 73 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 73. ••••••·•••••···••••·•••·•·•••••·•·••••··•••·•·• 

§ 32 Os Ministros do Tribunal de Con
tas da Unuião terão as mesmas garantias, 
prerrogativas, impedimentos e subsidio dos 
MinistrOs do Superior Tnbunal de Justiça e • 
somente poderão aposentar-se com as van-

tagens do cargo quando o tiverem exercido 
efetivamente por mais de cinco anos. 

Art.14. Os incisos V e VI do art. 93, o inciso III 
do art. 95 e a alínea b do inciso 11 do arl 96 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 93. ·······································-······ 

V- o subsídio dos Ministros dos Tribu
nais Superiores corresponderá a noventa e 
cinco por cento do subsidio mensal fixado 
para os Ministros do Supremo Tribúnal" Fe
deral e os subsídios dos demais magistra
dos serão fixados em lei e escalonados, em 
nível federal e estadual, conforme as res
pectivas categorias da estrutura judiciária 
nacional; não podendo a diferença entre 
uma e outra ser superior a dez por cento ou 
inferior a cinco por cento, nem exceder a no
venta e cinco por cento do subsidio mensal 
dos Ministros dos Tribunais Superiores, obe
decido, em qualquer caso, o disposto nos 
arts. 37, XI, e 3!1, § 4<~; 

VI -a aposentadoria com proventos in
tegrais é compulsória por invalidez e aos se
tenta anos de idade, e facultativa aos trinta e 
cinco anos de. serviço, após dez anos de 
serviço público, sendo no minimo cinco anos 
de exercicio efetivo na judicatura; 

• 
"Art. 95. Os Juizes gozam das seguin

tes garantias: 

III - irredutibilidade de subsidio, ressal
vado o disposto nos arts,. 37, X e XI, 39, § 
4<~, 150, 11, 153, III, e 153, § 21', I. 

Art. 96. Compete privativamente: 
.. ........................................... _ ............................ . 
11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores e aos Tribunais de Jus
tiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169: 

b) a criação e a extinção de cargos e a 
remuneração dos serviços auxiliares, dos 
juizos que lhes forem vinculados e do subsí
dio de seus membros, dos juízes inclusive 
dos tribunais inferiores, onde houver, ressal
vado o disposto no art. 48, XV; 

• .................................................................. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)_ O Sr. Senador 
Josaphat Marinho encamirmou à Mesa Declaração de Voto, que será publicada a 
forma regimental. 

É a seguinte a declaração de voto recebida: 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovada a declaração de prejuãiCialidade, passa-se 
ao segundo dia de discussão da matéria, em primeiro 
turno, desconsideraixi os artigos prejudicados. 

rante cinco dias úteis consecutivos, em fase de dis 
cussão, quando poderão ser oferecidas emenda• 
assinadas por um terço, .~o mínimo, da composiçãt 
do Senado. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
tennos do disposto no art 358, in fine, do Regimen
to Interno, a matéria constará da Ordem do Dia, du-

Sobre a ·mesa, emendas que serão lidas pelr 
Sr. 12 Secretário; Senador Ronaldo Cunha Uma 

São lidas as seguintes: 

EMENDA No 1 - PLEN 

Suprimam-se o § 8° do art. 39, o art. 135 e o § 9° do art. 144 da 

Constituição Federal, alterados, respectivamente, pelos arts. 5°, 19 e 20 da PEC 

JUSTIFICAÇÃO 

A PEC n° 41, de 1997, falha ao prev:er a remuneração de servidores 

públicos por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória, de forma idêntica aos nfembros de Poder. 

A remuneração de servidores públicos por parcela remuneratória 

única não considera as especificidades das atividades dos agentes 

administrativos, que diferem daquelas destinadas aos agentes políticos. A 

fixação da remuneração de servidores públicos por subsídio fixado em parcela 

única impediria, por exemplo, a concessão de gratificações de produtividade 

para fiscais e procuradores, ou de risco de vida para policiais, como existe hoje, 

bem como de adicionais de insalubridade ou periculosidade. 

Registre-se que isto contraria os próprios objetivos da PEC. de 

permitir remunerações variáveis para os servidores públicos, em razão de seu 

desempenho, podendo dificultar a atuação da Administração em muitos cas9s, 

Destarte. parece-nos adequado retirar da proposição os dispositivos 

que autorizam. ou. em alguns casos, determinam a remuneração de ser";··· J,~s 



44 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

Pcder: _Registre-se que não bá impedimet1to para que, ·nos casos em que for 
' 

conveniente para a Adminis_tração, a remuneração de servidores públicos seja 

fixada, por lei, em parcela única. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1998. 
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EMENDA No 2- PLEN 

Suprime o inciso·m do § 1° e o § 4°, do 
' art. 41, da Constituição Federal, com redação 
dada pelo art.: 6° da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 41, de 1997, que modifica o 
regime e dispõe princípios e normas da 
Administração Pública, servidores e agentes 
políticos, controle de despesas e finanças 
públicas, e custeio de atividades a cargo do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

EMENDA SUPRESSIV A 

Suprimam-se o incise III, do § ! 0 e o § 4°, do artigo 
41, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 6° da Proposta de 
Emenda à Constituição no 41, de 1997. 

JUSTIFICAÇÃO 

Sob o argumento de que é preciso flexibilizar o 
instituto da· estabilidade do servidor público, com o objetivo de "recuperar o 
respeito e a imagem do servidor perante a sociedade", o Governo Federal 
pretende introduzir, no ordenamento juridico brasileiro, o que .. denomina 
"avaliação periódica de desempenho". 

Como tem sido amplamente noticiado, o Governo, com 
a chamada "reforma administraJiva", visa a dotar a Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal de instrumentos capazes de "enxugar" os quadros 
de pessoal, libertando-as das formalidades processuais que caracterizam o 
processo de perda do cargo do servidor público. 

No entanto, julgamos desnecessária a inclusão no texto 
constitucional de mais uma hipótese. para perda do cargo do servidor público 
estável. Esta hipótese, no nosso entender, carece de rigor juridico e pode, no 

45 
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limite, conduzir a interpretações indesejáveis do texto constitucional, na meçl.idª 
em que exige processo judicial ou administrativo, para a apuração de faltas 
graves como prevaricação e corrupção e não o exige para a perda do cargo com 
base em simples "avaliação periódica". 

Após longas· discussões, o Congresso Nacional 
introduziu, no dispositivo que dispõe sobre a malfadada "avaliação periódica··, o 
direito à ampla defesa. Ora, como o servidor público exercerá o direito de ampla 
defesa, nesse caso, se o próprio dispositivo exclui a abertura de um processo 
administrativo? Se não exclui, estará abrigado no inciso II, do mesmo artigo, não 
havendo necessidade de inclusão de qualquer outro. Por outro lado, se o 
dispositivo, como acreditamos, exclui a abertura de processo administrativo, 
estaremos, então, abrindo as portas para o arbítrio e a própria negação do direito 
de defesa, que, como sabemos, somente pode ser exercido no corpo de um 
processo judicial ou administrativo. Nunca é demais lembrar, que não existe 
direito de defesa sem o direito ao devido processo legal. Esta máxima, 
construída através de séculos, pela jurisprudência norte-americana, foi 
consagrada, em nível de cláusula pétrea, pela vigente Carta Política, no art. 5°, 
inciso LV. · 

Em face do exposto e do indubitável retrocesso que as 
disposições sobre a "avaliação periódica" trarão ao ordenamento jurídico 
brasileiro, conclamamos os ilustres Senadores a votarem pela exclusão· do inciso 
III, do § 1 o e o § 4~. do artigo 41, da Constituição Federal, com redação dada 
pelo art. 69 da Proposta de Emenda à Constituição no 4 I, de I 997. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de I 998. 

João Rocha 

W aldeck Omellas 

Joel de Hollanda 
"i . 
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Mauro Miranda 

Lev)'Dias 

Crlos Bezerra > 

Benedita da Silva -~>-_ ___.:=----· ·--=====-~========- f • .•. (', .- .... 

1=
11 ' 

José Alves ---'3> . ~ /1 /\/L _, .. -y ":-:·-=- :-:. :-

Flaviano Melo · .,_,, ~- -.:---:zj?--7" 
Edison Lobão "i:>_.ç-/- /1: FLA·t,.i·N .~ i·::.J 

Bernardo Cabral--..., {;;L..·/'\.$ • . : i . 

~ ..!dut,.,_( 
.-~-· 

--:.:...-

EMENDA N° 3- PLEN (DE REDAÇÃO) 

Inclua-se no art. 135 da Constituição Federal com a nova redação 
dada pelo art. 19 da P.E.C. n° 41, de 1997, após o vocábulo " ... Capítulo ... "' a seguinte 
expressão: 

" .... e os delegados de polícia de carreira. ... "' 

JUSTIFICAÇÃO 

O Supremo Tribunal Federal em reiterados pronunciamentos 
decidiu que os delegados de policia, defensores públicos e procuradores do estado, 
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todos agentes políticos, são integrantes de carreiras jurídicas correlatas (ADln's n° 
138-RJ, 171-MG, 761-RS entre outras). 

Assim sendo, com a proposta de modificação do atuâl. art. 241 da 
Constituição Federal, se impõe a inclusão-do delegado de policia de carreira no novo 
art. 135, em razão de remissão anterior já existente na atual Carta Magna. 

49 
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Dê-se ao art. 22 da presente PEC a seguinte redação, 
suprimindo-se os §§ 4°, 5°, 6° e 7°:do art. 169 da Constituição 
Federal incluídos pelo referido art. da PEC: 

"Art. 169. (idêntico ao caput do art. 169 na redação 
proposta pelo art. 22 da PEC n° 41, de 1997)" 

§ 1 o (idêntico ao § 1 °na redação proposta pelo art. 22 
da PEC n° 41, de 1997) 

§ 2° Decorrido o prazo estabelecido na lei 
complementar referida no caput para a adaptação aos 
parâmetros ali pr~vistos, serão imediatamente suspensos todos 
os repasses voluntários de verbas federais ou estaduais ·aos 
Estados, ao Distrito Federai-- e aos Municípios que não 
observarem os referidos limites. 

§ 3° (idêntico ao § 3°na redaÇão proposta pelo art. 22 
da PEC n° 41, de 1997) 

§ 4° suprima-se. 

§ 5° suprima-se 

§ 6° suprima-se 

§ 7° suprima-se 

JUSTIFICAÇÃO 

O Art.22. da PEC altera a redação do art. 169 da CF, 
com os seguintes objetivos: 

51 
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. § 2° do art. 16.9 

Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar , 
serão suspensos todos os repasses de verbas federais ou 
estaduais - incluindo o FPE, FPM e demais fundos 
constitucionais - aos Estados, DF e municípios . 

. § 3° do art. 169 

Para o cumprimento da meta prevista no parágrafo 
anterior - limite de gastos com pessoal ativo e inativo - ós elites 
federados adotarão as seguintes providências: redução de 20 % 
das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; e 
exoneração dos não estáveis . 

. § 4° do art. 16~ _ 

Caso as medidas anteriores não forem sUficientes, 
ocorrerá a demissão dos servidores estáveis - demissão por 
excesso de gastos--- por ato normativo de cada um dos Poderes. 

Ou seja, os servidores estáveis p·odem ser demitidos por 
decreto ou ·resolução. Trata-se de uma· das mais injustas 
medidas desta pretensa reforma administrativa que tem ~ 
objetivo de tutelar os servidores subjugando-os aos govem~tes 
de plantão. Elimina o princípio do mérito na administração 
pública . 

. §5° do art. 169 

Institui. para os exonerados na forma do art. anterior. 
indenização de uma remuneração mensal por ano de trabalho . 

• § 6° do art. 169 

Extingue o cargo objeto da redução de quadros tratada 
nos dispositivos precedentes, e veda a criação de outro com 
atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 
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. § 7° do art. 169 

Prevê que lei ~stabelecerá normas gerais para 
disciplinar as ~xonerações de que trata o §4°. 

Por todo. o exposto, e, principalmente, pelo fato deste 
dispositivo permitir a exoneração de servidores estáveis, 
concursados, por mero decreto, o que viola frontalmente ·O' 

princípio do mérito na administração pública, apre~entamos a 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1998. 

!.· . /' 
~ ............... ~· ~~· ..... 

Senadora JÚNIA MARISE 
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EMENDA No 5- PLEN 

Inclua-se a expressão ~·assegurado regime jurídico único 
para todas as instituições mantidas pela União;" na parte final do 
inciso V do art. 206 com a redação dada pelo art. 24 da presente 
PEC,logo após a expressão "provas e títulos". 

JUSTIFICAÇÃO 

Este dispositivo altera a redação do inciso V do art. 206 da 
CF. 

Com isso, elimina-se o regime jurídico único para as 
instituições de ensino mantidas pela União. Fragilizam-se as 
relações dos servidores com o Estado. Eliminam-se as regras legais 
referentes à estabilidade e à aposentadoria integral. Surgirão 
diversos . planos de carreira, proliferarão distorções. Controle e 
fiscalização inviábilizados na prática 

Pelo exposto, propomos a presente emenda 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1998. 

~ -·-.:.. ~(_.Jt .... " , 

Senadora J'ÚNIA MARISE 



--------

_J~_E_ffi_O_DE_I_99_8 __________ ~~~M~SD~O~SE~N~~~O~ffi=D=E~~----------------~5S . 
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O SR.. .PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em discussão a Proposta e. as emendas à Refonna 
Administrativa (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra; a matéria 
entrará na Ordem do Dia da sessão deliberativa de 
amanhã.. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães). 
-ltem3: 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N2 100, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 39, ·de 1998-arl 336, b) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Lei da Câmara o2 100, de 1996 (n2 
1.275195, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o serviço voluntário e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer favorável, sob n2 41, de 1998, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Sebastião Rocha 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão) 

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

São lidas as seguintes: 

EMENDA N21-PLEN 

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 

Art. 22 O serviço vóluntário será exerci
do mediante a celebração de um contrato de 
prestação voluntária de serviço ~ntre a enti
dade, pública: ou privada, e o prestador do 
serviço voluntário, dele devendo constar o 
objàto e as condições de seu exercício, que 
deverá ser devidamente homologado pelo 
Ministério Público do Trabalho, nos termos 
do inciso IX do art. 129 da Constituição Fe
deral e do art. 736 da Consofldação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 

5.452, de 12 de maio de 1943. 

Justificação 

Nos parece, no entanto, que a simples celebra
ção de um termo de adesão, conforme previsto no 
artigo 22, ainda poderia se prestar a interpretações 
judiciais reconhecedoras de vfnculo ernpregatfcio 
entre a entidade voluntária e o voluntário. A homolo
gação pelo Ministério Público do Trabalho garantirá 
uma maior transparência e rigor, na forma de um 
contrato de prestação voluntária 

Sala das <;essões, 27 de janeiro de 1998. -
Benedita da Silva- José Eduardo Dutra. 

EMENDA N2 2-PLEN 

Supressiva: 

•suprime-se o art. 32 e seu parágrafo 
único do PLC n2 100/96 (n2 1.275 de 1996, 
na origem), renumerando-se os demais. • 

Justificação 
Tememos que o Projeto, se aprovado na forma 

como se encontra, acabe servindo de estímulo ao 
uso abusivo d!=! trabalho voluntário. Na prática, atra
vés do termo de adesão previsto na iniciativa, os 
contratantes poderiam fixar forma de •retribuição por 
despesas•, verdadeiras remunerações mínimas para 
fugir de encargos sociais e previdenciários. 

Sala de Sessões, 27 de janeiro de 1998. - Be
nedita da Silva- José Eduardo Outra. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, Re
lator da matéria, para proferir parecer sobre as emendas 
de Plenário que foram lidas. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o objetivo da 
emenda - modificar redação do art. 22- soma-se ao 
do projeto de lei, que é reduzir ao mínimo as possibi
lidades de interpretações duvidosas quanto ao vín
culo empregatício. 

Portanto, no meu entendimento, a emenda 
deve merecer aprovação do Plenário pelo fato de 
que a homologação pelo Ministério Público do Tra
balho impede qualquer possibilidade futura de o vo
luntário reclamar, junto à Justiça do Trabalho, possí
veis direitos indenizatórios. Em função do conteúdo 
da emenda e dos objetivos nela propostos, ofereço 
parecer favorável a sua aprovação, Sr. Presidente. 

A segunda emenda, que propõe a supressão 
do art. 32, constou do meu relatório e foi rejeitada 
pela Comissão de Assuntos Sociais. Ela tem um ob
jetivo muito claro: o de não permitir que a retnbuição 
por despesa possa ser interpretada e considerada ale
gação de vínculo empregatício, haja vista que esse 
vfnculo se dá mediante a retribuição de valores por um 
serviço prestado a uma empresa ou entidade. 

Por essa razão, Sr. Presidente, o parecer é fa
vorável às duas emendas. 

Obrigado. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é favorável às Emendas de o2s 1 e 2. 
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Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto 
e das emendas, em turl)o único. {Pàusa) 

Não havendo quem peça a palavra, ··encerro a 
discussão. 

Em votação, 
Concedo a palavra, para encaminhar a vota- . 

ção, ao Sr. Senador Pedro Simon e, em $e9Uida, ao 
Sr. Senador Sebastião Rocha. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para en
caminhar à votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, trago meu voto totalmente favorável a 
esse prcjeto. Trata-se de uma das iniciativas mais 
importantes que conheço. E é com muita alegria que 
vejo o fato de o projeto ter nascido no Rio Grande do 
Sul. O trabalho dos pameiros voluntários vem tendo 
um êxito emocionante no meu Estado e, diga-se de 
passagem, agora em todo o Brasil. Fala-se que mais 
de um 'milhão de pessoas participam desse tipo de 
atividade. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma espécie de 
banco de trabalho voluntário. De um lado, há uma 
série de. instituições que precisam de ajuda, que pre
cisam do trabalho de vários profissionais. Dê outro 
lado, há milhões de pessoas que gostariam de ter o 
que fazer, que gostariam de colaborar, mas que não 
têm uma forma de fazê-lo. O trabalho dessa entida
de não governamental praticamente é colocar os 
dois lados em ligação. De um lado, aparece uma ~n
tidade que precisa de enfermeiro, dentista ou babá; 
do outro, existem médicos ou advogados ou dentis
tas aposentados que têm tempo e disposição para o 
trabalho. O Sr. Antônio Ermírio de Moraes, por 
exemplo, aos sábados e domingos, há dezenas de 
anos, presta, na Beneficêneia Portuguesa de São 
Paulo, um serviço voluntário, um serviço espontâ
neo. Assim como ele, que é o máximo que se pode 
imaginar, milhões de pessoas têm condições de fa
zer esse trabalho. 

Essa obra, que tenho acompanhado de perto, 
é espetacular. É um exemplo, Sr. Presidente. Somos 
autores de projetas - V. Ex!', eu e vários outros Se
nadores - que tratam de matéria semelhante. São 
propostas mediante as quais se pretende, quer no 
serviço militar transformado em serviço civil obrigató
rio, quer na ação espontânea, promover o trabalho 
voluntário. É realmente algo positivo. 

A Primeira-Dama, Ruth Cardoso, esteve pre
sente no lançamento do programa. Emocionei-me 
quando, em visita, constatei o que foi feito e quando 
vi pessoas oferecendo-se como voluntários. E não é 

só gente rica que se dispõe a colaborar. Pessoas 
simples; d~,.cl~ média e da classe pob~e, pes
·soas que t.êm condições de viver com digmdade e 
que já possuem moradia, pessoas que recebem 
aposentadorias humildes sentem felicidade e alegria 
em dar uma pamela do seu tempo na execução des-
sa atividade. · 

Concordo com o Sr.· Relator: devemos ter a 
preocupação (!e impedir que se alinhe, atrás da se
riedade desse trabalho, algo diferente do que aqui 
está sendo proposto. 

Felicito o Deputado Paulo Bomhausen; felicito 
esta Casa agora, pela apreciação da matéria; felici
to, no Rio Grande do Sul, a esposa do Sr. Jorge 
Joaphiter, o ex-dirigente e companheiro Ruga e as 
representações que estão à frente desse trabalho. 
Este é um grande momento! É uma grande ativida
del É o que pode ser feito! Nos Estados Ünidos o 
trabalho voluntário é uma rotina. Trabalhadores vo
luntários existem aos ·milhões por todo aquele país. 
Nós, aqui, estamos dando o primeiro - e é grande -
passo. FICO muito feliz em votar favoravelmente à 
matéria. 

O SR. PRESIDEN'TE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Ro
cha, relator da matéria, para encaminhar a votação. 

O SR. SEBAS'nÃ.O ROCHA (Bioco/PDT- AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SrBs. e Srs. Senadores, aproveito a 
oportunidade para tecer alguns comentários a res
peito do projeto. Na reunião da Comissão, onde pro
feri meu parecer, apresentei meus votos de iouvo; 
ao Deputado Paulo Bomhausen pela iniciativa c :: 
propor a matéria. 

O serviço voluntário tem origem milenar. No 
século atual, adquiriu um perfil moderno, em que so
bressai o duplo exercrcio da cidadania, por um ato 
engajado, participativo e consciente, conforme defi
ne Mônica Corilhon, com base em um ideal ou em 
uma causa 

São muitas as entidades e as instituições; são 
muitos os tipos de serviços prestados voluntariamen
te à sociedade. Cito como exemplo a assistência à 
saúde prestada pela üga Feminina de Combate ao 
Câncer; a pesquisa científiCa, pela Fundação Jac
ques Cousteau; as Apaes; a Fundação Pestalozzi; a 
Cruz Vermelha; os clubes de serviços como Rotary 
e Lyons Club; a as instituições públicas como a Fun
dação Nacional de Saúde, que utilizam voluntários 
para o combate a doenças endêmicas como malária, 
dengue e outras; o Museu de Arte Modema de São 
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Paulç; juizados de pequenas causas, onde juizes 
aposentados atuam como volúntários. Na organiza
ção da visita do PliÍJla ~oão ·PaulO 11 recentemente ao 
Brasil, foi marcanté·a presença de voluntários. 

Segundo o espanhol Enrique Sánchez Antón, o 
serviço voluntário evidencia um novo equilíbrio,esta
do-sociedada na busca do Estado Social de Direito, 
onde atuam intimamente entrelaçados o poder públi
co, a iniciativa privada e o cidadão. 

Enrique Sánchêz afirma em sua obra: O Esta
do Social requer a superação de desigualdades e 
privilégios, a erradicação da dominação e do despo
tismo, e que os cidadãos possam comprometer-se 
com o bem comum, de maneira a que o desenvolvi
mento de suas capacidadeS seja o eixo sobre o qual 
gire a construção da qualidade de vida 

Para a ONU, voluntário·é o jovem ou o aduHo 
que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito 
público, deã1ca parte de seu tempo, sem remunera
ção alguma, a diversas formas de atividade, organi
zadas ou não, de bem estar social. 

Em nosso Pafs, é de CÓnhecimento público que 
o Programa Comunidade .Solidária criou recente
mente o Programa de. F~rmação de Voluntariado, 
com o objetivo de criar 1 o centros de voluntariado 
até 1999. Com esse objetivo, foi assinado convênio 
com o BID- Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento, no valor de US$8 milhões. Esse programa 
tem como base estimular o trabalho voluntário, mobi
lizando a sociedade civil, a oferta e a demanda e ca
pacitando coordenadores e monitores e seus execu
tores, para fins de repasse de recursos. São a Fun
dação Banco do Brasil e a Onesco. 

Portanto, Sr. Presidente, considero de fato 
oportuna a apresentação deste projeto, haja vista a 
necessidade de uma decisão de voluntariado e do 
seJViço voluntário por via legal para dar suporte jurí
dico e para normalizar as ações de caráter social as
sim desenvolvidas. 

O projeto não visa a estabelecer uma regula
mentação de caráter profiSSional, mas sim uma defi
nição, uma conceituação de voluntariado, de volun
tário, bem como do tipo de instituição que o promo
ve. Tem, entre outros objetivos, evitar mal-entendi
dos e inadequadas interpretações jurídico-legais. E 
foi com base exatamente nesta preocupação de evi
tar mal-entendidos e inadequadas interpretações ju
rfdico-legais que dei parecer favorável a essa emen
da da Senadora Benedita da Silva 

Não tive o objetivo de postergar, de procrasti
nar a <.provação deste projeto - reconheço seus ob-

jetivos e seus méritos - mas, principalmente e so
bretudo, com o objetivo de aperfeiçoá-lo. 

Espero que o julgamento do Plenário sGja favo
rável ao Projeto com as emendas. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaNes) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napclalo 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en
caminhar votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, desejo encami
nhar a votação do Projeto de Lei da Câmara~ 100, 
de 1996, de autoria do eminente Deputado Federal, 
Paulo Bomhausen, do PFL catarinense. Ele vem 
embasado nas melhores nonnas de civilidade e de 
ética. Afinal de contas, pelo nosso Pafs afora, hé. 
uma quantidade imensa de seJViços volunté.rios 
que precisam ser descaracterizados daquela rela
ção empregatfcia que existe pela Consolidação 
das Leis do Trabalho. Ela é tão difundida que o 
próprio eminente Relator da matéria, Senador Se
bastião Rocha, fez referência a alguns pontos 
onde ela é exercida Por exemplo: nas missões de 
saúde e de erradicação de doenças em todo o 
Brasil; ainda, o trabalho no Museu de Arte Moder
na, confonne deixou bastante claro S. Exl' que, 
além desses, exemplificou o Juizado de Pequenas 
Causas. Foram três os seus exemplos e dos quais 
nie recordo agora. Mas poderia aduzir, inclusive, 
às ordens religiosas, corno a CNBB que, através 
de suas pastorais, emprega, frequentemente, o 
trabalho voluntário, chegando, segundo estimati
vas atuais, a 80 mil voluntários. Este número po
derá subir, quem sabe, a uns 200 mil. Nas ordens 
religiosas, o seJViço voluntário é aHamente adota
do e empregado. O mesmo acontece em outros. 
setores de atividade em nosso Pafs. Muitas das 
vezes, as próprias sentenças judiciais, que estabe
lecem como tipo de pena ou de penalidade traba-. 
lhos para aqueles que são submetidos a julgamen
to, também vão incorrer nesse tipo de atividade 
humana E podemos citar a mais variada gama de 
atividades culturais, educacionais e assistenciaia. 
Portanto, há um leque muito grande na prestação 
desses tipos de serviços. 

Quero dizer, Sr. Presidente, porque considero 
que o projeto deva ser aprovado na sua inteireza, de 
acordo com o texto que nos foi remetido pela CAma
r.! dos Deputados, com rejeição das duas emendas 
apresentadas. A primeira delas se refere a uma nova 
redação do art. 22, sob o argumento de que hli ne
cessidade de ficar mais claro que, de acordo com à 
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CLT, não se está adotando nenhum tipo de trabalho 
remunerado, quando considero que o texto do proje
to já deixa suficientemente clara essa idéia. A se
gunda é aquela que diz respeito à supressãõ do art. 

. 32 e do seu parágrafo, entendendo que, se houver 
· retribuição de despesas realizadas, poderá haver um 
abuso e, eventualmente, segundo a própria emenda, 
um desvirtuamento, porque se caracterizaria uma re
muneração indireta, circunstância em qlJEl não acre
ditamos, porque, da maneira como se encontra redi-
gida a emenda, há que se resguardar a eventualida~ 
de de uma pequena despesa aqui e acolá, que pos~ 
sam servir de cobertura. Já que o trabalho é voluntá~ 
rio, não se vai exigir que aquele que o vai prestar tire 
de suas próprias eccnomias ou de seu próprio pa~ 
mônio alguma quantia, pequena que seja, para cola~ 
borar com este trabalho. 

Concluirei, argumentando também no sentido 
de que, se verificarmos, veremos que o projeto é ra
cional e curto, ou seja, é aut~licável. Procurou-se 
fazer algo que não exija regulamentação nenhuma. 
Em sendo auto-aplicável e em sendo do maior bene
fício para o nosso País, considero que o Senado Fe
deral deva aprovar, na sua inteireza, o Projeto de Lei 
da Câmara n2 100, de 1996, com a exclusão das 
duas emendas propostas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o projeto ressalvadas as emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (F:'ausa.) 

Aprovado. 

Em votação as emendas n2s 1 e 2, de plenário, 
com parecer favorável. 

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

Rejeitadas. 

A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N.ll 100, DE 1996 
(N.111.275195, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o serviço voluntário e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.1 Considera-se serviço voluntário, para 

fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada 
por pessoa física e entidade pública de qualquer na-

tureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, 
que tenha objetivos cívicos, culturais, e<:fucacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, in
clusive mutualidade • 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera 
vínculo empregatfcio, nem obrigação de natureza 
trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 2.11 O serviço voluntário será exercido me
diante a celebração de termo de adesão entre a enti
dade, pública ou privada, e o prestador do serviço 
voluntário, dele devendo constar o objeto e as con
dições de seu exercício. 

Art. 3.11 O prestador do serviço voluntário pode
rá ser ressarcido pelas despesas que comprovada~ 
mente realizar no desempenho das atividades vo
luntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressar
cidas deverão estar expressamente autorizadas pela 
entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4.11 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5.11 Revogam-se as ãiSpoSições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.1 Considera-se serviço voluntário, para 
fins da presente Lei, a atividade não remunerada, 
presidida por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza, ou a instituição privada de fins 
não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científiCOS, recreativos ou de assis
tência social, inclusive mutualidade. 

Parágrafo único: O serviço voluntário não gera 
vínculo empregatfcio, nem obrigação de natureza 
trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 2.1 O serviço voluntário será exercido me
diante a celebração de termo de adesão entre a en
tidade, pública ou privada, e o prestador do serviço 
voluntário, dele devendo constar o objetivo e as con
dições de seu exercfcio. 

§ 1.2 A exigência prevista neste artigo, destina
se a legitimar formalmente o exercício da atividade 
voluntária, sem limitar a liberdade natural dos cida~ 
dãos em exercer seus direitos de consciência e ini
ciativa. 

Art. 3.11 O prestador de serviço voluntário pode
rá ser ressarcido pelas despesas que comprovada~ 
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mente realizar no desempenho das atividades volun
tárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressar
cidas deverão estar expressamente autÕriiadas pela 
entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4.11 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
diwlgação. 

· Art. 5.11 Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães) 
-11Bm4: ' 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N!l1, DE 1998 

(Em regime de urgência. nos tennos do parágràfo 
único do art. 353 do Regimento Interno, combinado 
com o § 2" do art. 6" da Lei n!l9.069, de 29.6.95) 

DiscuSsão, .em ~mo único, do Proj!!to 
de Decreto Legislativo n!l1, de 1998 (apre
sentado'pela Comissão de Assuntos Econõ
micos corno conclusão de seu Parecer n!l 
16, de 1998, Relator: Senador Vilson Kleinü
bing), que aprova a Programação Monetária 
relativa ao primeiro trimestre de 1998. 

Não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto. 
Em áiSCussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

çãofi~. · 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão DiR!lora, afere. 
cendo a redação final da maléria, que selá ido pelo Sr. 
111 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N!l43, DE 1998 
{Da Comissão Diretora) 

Radação final do Projeto de Decreto 
Leglalatlvo nR 1, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n!l1, de 1998, que 
aprova a Programação 'Monetária relativa ao primei
ro trimestr8 de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1998. - Antonio cartos Magalhães, Presidente 
- Junla Marise, Relator- Geraldo Melo - Ronaldo 
Cunha Uma. 

ANEXO AO PARECER N!l43, DE 1998 

Radação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n!l 1, de 1998, que aprova a 
Programação Monetária relativa ao pri
meiro bimestre de 1998. 

· O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 É aprovada a Programação Monetária 

relativa ao primeiro trimestre de 1998, com estimati
vas das faixas de variação dos principais agregados 
monetários, nos tennos da Mensagem Presidencial 
n!l 70, de 1998. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor" 
na data de sua publicação. 

o SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e eslando a matéria em regime de 
urgência, passa-se à inediata apreciação ela reclação fi-

nal.' 
Em discussão. {Pausa.) 

~o havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão: 

· Em votação. 

Os Srs. Senadores que a apro\.r.un queiram 
pennanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

' o .SR.; PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-lllllm5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!l173, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n!l173, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos EconOmicos 
corno conclusão de seu Parecer n11 833, de 
1997, Relator: Senador José Agripino), 
que autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento- BID, no valor equivalente 
a até trezentos milhões de dólares norte
americanos, de principal, destinando-se os 
recursos ao financiamento parcial do Pro
grama de Restauração e Descentralização 
de Rodovias Federais. 
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Não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofere
cendo a redação final da matéria, que será ido pelo Sr. 
12 Secrelário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

PARECER tfl44, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçio final do Projeto de Resolu
ção n\!173, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nR 173, de 1997, que auto
riza a República Federativa do Brasa a contralar 
operação de crédito externo com o Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - BID, no valor equiva
lente a até US$300,000,000.00 (trezentos milhões 
de dólares norte-americanos), de principal, destinan
do-se os recursos ao financiamento parcial do Pro
grama de Restauração .e Descentralização de Rodo
vias Federais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de janeiro 
de 1998. - Geraldo Melo, Presidente - Junla Marl
se, Relatora - Ronaldo Cunha Uma - Carlos Pa
troclnlo. 

ANEXO AO PARECER NR 44, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, , Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO NR , DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operaçio de cnkllto ex
temo com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, no wlor equivalen
te a at6 US$300,000,000.00 (truentos mi
lhões de dólares norte-americanos), de 

principal, destinando-se os recursos ao 
financiamento parcial do Programa de
Restauração e Descdtralização de RodO. 
vias Federais. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 12 É a República Federativa do Brasil auto
rizada, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, 
do Senado Federal, a contratar operação de crédi
to externo com o Banco lnteramericano de Desen
volvimento - BID, no valor equivalente. a. até 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares 
norte-americanos), de principal, destinando-se os re
cursos ao financiamento parcial do Programa de 
Restauração e Descentralização de Rodovias Fede-
rais. ' 

. Art. 21! A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes característi
cas: 

. a) mutuário: República Federativa do Brasil; 

b) executor: Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem- DNER; 

c) mutante: Banco lnteramericano de Desen
volvimento- BID; 

d) natureza da operação: empréstimo externo; 

e) finalidade: financiar parcialmente o Progra
ma de Restauração e Descentralização de Rodovias 
Federais; 

f} valor: equivalente a até US$300,000,000.00 
(trezentos milhões de dólares norte-americanos), de 
principal; 

g) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréStimo, a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo custo, calculado pelo BID para 
dólares, dos empréstimos unimonetárias qualificados 
tomados pelo Banco durante o semestre anterior, 
acrescida de um diferencial, expresso em tennos de 
percentagem anual, que o Banco fiXará · peri
odicamente, de acordo com sua política sobre taxas 
de juros; 

h) comissão de crédito: 0,75",{, aa. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, cantada a par
tir de sessenta dias após a data de celebração do 
contrato; 

I) despesas de inspeção de supervisão: 
US$3,000,000.00 (três milhões. de dólares norte
americanos), correspondente a 1% (um por cento) 
do financiamento; 
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J) prazo para o d~embolso dos recursos: qua
tro anos ~ntadóS a "partir da vigência do contrato; 

I) vigáncia do contrato: a partir da: data de sua 
assinatura; 

m) condições de pagamento. 

- do principal: o empréstimo deverá ser arnor
tizadc; pelo mutuário mediante o pagamento de pres- · 
tações semestrais consecutivas e tanto quanto pos
srv~l iguais; vencendo-se a primeira parcela na pri
meua data em que deva ser efetuado o pagamento 
dos juros, e a última, o mais tardar em 25 de outubro 
de2017; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 25 
de abril e 25 de outubro de cada ano; 

~da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga-
mento dos juros; · 

- das despesas de inspeção e supervisão: em 
prestações trimestrais, tanto ,quanto possrveis iguais, 
ingressando nas contas do BID independentemente 
de solicitação do mutuário. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para pa
gamento poderão ser prorrogadas para manter corre
lação com a efetiva data de celebração do contrato. 

Art. 311 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 12 deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contado da data da publicação desta Resolução. 

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

O SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 parecer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será li® pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Unia.' 

É lido e aprovado-o seguinte: 

REQI.JERIMENTO NR 52, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, pa~ 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n2 173, de 1997, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar opera
ção de crédito externo com o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento- BID, no valor equivalente a 
até trezentos milhões de dólares norte-americanos, 
de principal, destinando-se os recursos ao financia
mento parcial do Programa de Restauração e Des
centralização de Rodovias Federais. 

. . Sala das sessões, 27 de janeiro de 1998. -
José Agripino. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à irnecfata. apre
ciação da redação 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 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n2 50, de 1998, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n!! 50, de 1997, que 
institui o Serviço de RaáJOdifusão Comunitária e dá 
outras providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
De acordo com o entendimento mantido entre 

as várias Uderanças, a matéria constará da Ordem 
do Dia de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerinento n!! 
51, de 1998, de urgência, lido no ExpeáiSflte, para o 00-
cio n!! 8152,-de ~997 (n!! 1.7!U/97, na origem), do Banco 
Central do Brasil, encaminhando solicilação do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro para que possa conbalai 
operação de crédito externo junto ao Banco lnlemacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no 
valor de US$ 250,000,000.00, equivalentes a R$ 
259.750.000,00, em 31.12.96, destinados ao financia
mento do Programa de Reforma do Estado (Projeto de 
Resolução n!! 5, de 1998). 

· Em votação. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subseqüente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo. Sr. 111 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma 

São lidos os seguintes: 
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PARECERES Nos 45 e 46 DE 1998 

Sobre:o Projeto d~ Lei da Câmara n° 50, 
de 1997 (n° 1.521/96, na Casa de origem), 
que institui o serviço de radiodifusão 
comunitária e dá outras providências. 

PARECER N° 45, DE 1998 
lDa Comissão de Serviços de Infra-Estrutura) 

Relator: Senador José Agripino 

1- RELATÓRIO 

O Projeto de Lei n.0 50, de 1997, n.0 1.521, de 1996 na Casa de 

origem, institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária. 

De autoria do ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, ao. mesmo foram 

apensados os seguintes projetas: PL n.0 1.663, de 1996, do Deputado Franco Montoro; PL 

n.0 1.719, de 1996, do Deputado Fernando Gabeira; PL n.0 1.776, de 1996, do Deputado 

Confúcio Moura; PL n.0 1.788, de 1996, do Poder Executivo; PL n.0 1.797, de 1996, do 

Deputado Aldo Arantes e PL n.0 1.895, de 1996, do Deputado Pedrinho Abrão. 

Na Câmara dos Deputados o Projeto foi aprovado, nos termos do 

Substitutivo do Relator, Deputado Koyu lha. 

No prazo regulamentar não foram apresentadas emendas ao Projeto. 

__::L.· vlf 
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U- VOTO DO RELATOR 
A radiodifusão comunitária já funciona em muitas localidades do 

Brasil à revelia de concessão oti de regulamentação, portanto, na clandestinidade. 

O projeto de lei em ·apreço tem o claro objetivo de normatizar a 

prática de um -serviço de evidente interesse comunitário e, portanto, meritório. 

Neste sentido, destaco: 

I. A prestação do serviço, como proposto, é de interesse das 

comunidades porquanto objetiva a difusão da cultura, das artes e da informação. Objetiva, 

principalmente, promover e estimular o debate dos fatos de interesse do espaço urbano 

contido em sua área de abrangência. 

2. Fica perfeitamente estabelecido o alcance das emissoras pela 

limitação da potência em 25 Watts ERP, e 30m de altura para o sistema irradiante, 

delimitando a amplitude do serviço prestado à área de 1 Km de raio a partir do ponto de 

irradiação do sinal. 

3. A concorrência com o sistema de radiodifusão tradicional é 

balizado pelo próprio alcance de uma rádio em Freqüência Modulada com as características 

previstas na Lei e pela vedação expressa da formação de rede composta por similares: O 

patrocínio admitido, sob a forma de apoio cultural e sem finS lücrativos, deverá se situar no 

limite dos interesses da comunidade abrangida e a sua fiscalização deve ser objeto de 

regulamentação específica. 

4. O serviço de radiodifusão comunitária regulamentado e fiscalizado 

pelo poder concedente deixará de interferir - como ocorre atualmente - no sistema regular de 

telecomunicações, em emissoras comerciais e educativas regularmente instaladas, bem como 

em instrumentos de navegação aeronáutica. 

5. A concessão dos serviços, atribuída ao Ministério das 

Comunicações garantirá, pelas exigências de padrão técnico em consonância com as normas 
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da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - a não interferência nos serviços 

acima referidos, a par de eliminar, definitivamente, a existência atual e futura de serviços 

clandestinos de radiodifusão comunitária. 

Por essas .. razões, voto pela aprovação do PLCn. o 50, de 1997, n. o 

1551 de !996, na Casa de origem 

FR::.;:ITAS NETO 

l?RBSID.t:NTE, 
!Ú-1 EXERCÍCIO 

.LEVY 

Sala da Comissão, em 1 6 de outubro de 1997. 

KLEINUBING 
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I - RELA TÓRIO 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PARECER No 46, DE 1998 
(D;. Comissão de Educação) 

Relator: Senador SÉRGIO MACHADO 

JANEIRO DE 1998 

O Projeto de Lei da Câmara n:o 50, de 1997, PL n.0 1.521, de 1996, na 
Casa de origem, institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária. 

De autoria do ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, ao mesmo foram 
apensados os seguintes projetos, quando da tramitação na Câmara dos Deputados: PL 
n.0 1.663, de 1996; do Deputado Franco Montoro; PL 11.0 1.719, de 1996, do 
Deputado Fernando Gabeira; PL n.0 1.776, de 1996, do Deputado Confúcio Moura; 
PL n.0 l.788, de 1996, do Poder Executivo; PL n.0 1.797, de 1996, do Deputado Aldo 
Arantes e PL n.0 1.895, de 1996, do Deputado Pedrinho Abrão. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto foi aprovado nos tennos do 
Substitutivo do Relator, ilustre Deputado Koyu lha. 

Ao Projeto, no âmbito desta Comissão, no dia 14 de novembro de 1997, 
foi apresentada Emenda Modificativa ao §lo- do art. 4°, de autoria da Senadora 
BENEDITA 'DA SILVA. . 

Posteriormente, no dia 25 de novembro, a ilustre representante do Rio 
de Janeiro solicitou a retirada da emenda anteriormente apresentada e propôs cinco 
novas emendas, buscando alterar os artigos 1°, 4°, 16 e 18 e incluir um novo artigo. 

11- VOTO DO RELATOR 

· É inegável o alcance social e a utilidade pública do Projeto. A sociedade 
brasileira aguarda ansiosamente a sua aprovação, conforme bem atestam as inúme~ 
manifestações recebidas pelos membros do Congresso Nacional e pelos debates que o 
projeto suscitou. 

Para melhor compreensão da importância do tema, gostaria de citar wna 
parte da Exposiçao de Motivos do Senllor Ministro de Estado das Comunicações, que 
acompanhou o Projeto de Lei n.0 1.788, de 1996: 
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"É inegável a importância do papel que uma estação de 
radiodifusão da modalidade ora proposta desempenhará na 
sociedade. Será através dela que membros de uma comunidade 
·poderão conscientizar-se de suas próprias carências c recursos, 
necessidades e capacidades. A cultura, a arte, a educação, o folclore, 
dentre outros valores a serem preservados, terão nesse serviço um 
forte aliado. A discussão e a solução de problemas da comunidade, as 
opiniões e sugestões de seus membros, a informação e a divulgação 
de suas iniciativas encontrarão meio eficaz e eficiente de sua 
veiculação nas emissoras com a nature7A'l c amplitude da modalidade 
d~ J"adiodifusàu que uni se prupOe scju lustltulda. •• 

A edição de uma lei sobre as rádios cOJ;nunitárias tem o objetivo de 
disciplinar o assunto, já que, como é do conhecimento de todos, já há centenas de 
rádios comunitárias instaladas sem autorização. Com a lei, as que forem passíveis de 
regularização serão regularizadas e as demais serão fechadas pela fiscalização do 
Ministério das Comunicações. 

Vale destacar que o Serviço de Radiodifusão Comunitária está sendo 
concebido para transmissões em freqüência modulada, tendo em vista os custos de 
implantação serem mais- atrativos e de·fácil operação por entidades que não têm como 
finalidade precípua lidar com emissoras de radiodifusão em escala comercial. 

. A potência e a altura dos sistemas irradiantes estão sendo limitadas a wn 
máximo de 25 Watts ERP e 30 metros, respectivamente, a fim de possibilitar a 
instalação de maior número de estações e evitar interferências com as demais 
emissoras, bem corno entre emissoras comunitárias. 

Tendo em vista o congestionamento de espectro de radiofrequências, 
bem como questões associadas a uma melhor identificação das emissoras, o número 
de canais está sendo limitado a um, específico para o Serviço de Radiodifusão 
Comunitárias, podendo, em casos excepcionais, ser indicado um canal alternativo. 

Diante do caráter social do serviço, a instalação de estações será 
realizada por intermédio do Poder Público Federal, observados estritamente os 
procedimentos estabelecidos no Projeto e na regulamentação decorrente. Ressalte-se, 
ainda, que as· autorizações terão validade por três anos, permitida a renovaçãu. 

A outorga do direito de exploração só terá corno ·destinatárias Fundações 
ou Associações Civis sem fms lucrativos e com amplitude restrita à cornunidade.;ílf 

Essas Fundações ou Associações autorizadas deverão ser sediadas na 
comunidade para a qual destinará o seu serviço, assim como seus dirigentes deverão 
ter residência na localidade. 
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. . 
O Serviço de Radiodifusão Comunitária não terá objetivo comercial e as 

e!lJ.issoras obser-Varão os prindpios estabelecidos no projeto, que convergem para 
aqueles estabelecidos no art. 221 da Constituição. 

Como meio de controlé social da atuação, o projeto prevê a instituição, 
pela entidade autorizada, de um Conselho Comunitário composto por representantes 
de entidades da comunidade local. 

Prevê, ainda, os critérios téciúcos e documentais para habilitar-se à 
outorga da autorização e o meio de inscrição das interessadas, bem como os critérios a 
serem observados na escolha, quando infrutífera · a tentativa de associação das 
interessadas habilitadas. 

Discri.xllina as infrações passíveis de serem cometidas pelas entidades 
autorizadas, bem como as. penas, que variam da advertência até a revogação da 
autorização. 

Há necessidade de controle estatal sobre esta atividade em decorrência 
de mandamento constitucional- art.223. · 

Por outro lado, as rádios sem controle público vêm causando 
interferências nas freqüências das aeronaves quando em procedimento de descida ou 
subida, awnentando o grau de risco dessas operações. 

III- PARECER SOBRE AS EMENDAS 

As cinco emendas apresentadas ao projeto são da lavra da nobre 
Senadora BENEDITA DA SILVA. 

A emenda no 1, propõe alterar a redaÇão do§ 1° do art. 1°, com o fito de 
aumentar a potência de 25 para 75 Watts ERP e altura do sistema irradiante de até 30 
para até 50 metros. 

Justifica sua proposição pela necessidade de atendimento a situações 
diferenciadas como aquelas que se verifica na região Amazônica, onde a população é 
dispersa e distribuída por vastas áreas. 

A pretensão da ilustre autora, em que pese a sua fundamentação, não 
pode prosperar, visto que esbarra no próprio conceito da rádio comúiliiária - de 
cobéltura restrita, que pressupõe um agrupamento de famílias convivendo próximas 
ülilllS das outras, com área bem definida e comunhão de herança cultural, econômica 
etc. ct1 · 
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Nos termos do § 2° do an. f''; entende-se como restrita -a cobertura 
destinada ao atendimento de determinada comunidade de um bairro ou vila. 

No conceito de rádio comunitária, a àmplitude · há que considerar 
aspectos técnicos específicos tendo em vista a possibilidade de congestionamentos e 
interfer~ncias indesej~veis nos demais serviços regulares de Telecomunicações. 

Isto posto, voto pela rejeição da Emenda no 1. 

A emenda n° 2 pretende suprimir o § 1° do art. 4° do Projeto que, em 
sua redação original veda o proselitismo "de qualquer natureza" na programação das 
emissoras de radiodifusão comunitária. 

A ilustre Senadora justifica a sua proposta na necessidade de melhor 
adequação do texto aos princípios constitucionais, retirando-lhe o aspecto censor, 
"camuflando a censura sob o pano escuso do proselitismo, necessário este em todos 
os aspectos da vida". 

Preliminarmente, há que se louvar a iniciativa dà ilustre representante· do 
!Uo de Janeiro, que constitui verdadeiro oráculo contra a censura e a favor da livre 
expressão do pensamento: 

Destarte, a Carta Política pátria exclui a possibilidade de qualquer 
manifestação de censura, conforme expressamente consignado nos incisos IV e IX do 
artigo 5°e artigos 220 e 221. 

Não obstante, a interpretação do sistema jurídico pátrio e do próprio 
projeto, desautorizam a conclusão de que o projetÓ, na sua redação original, imponha· 
limitação à programação nonnal das rádios comunitárias. 

Com efeito, os princípios insculpidos no art. 4° do projeto admitem a 
liberdade da progamação, sendo que os seus · parágráfos, dentre os quais o § 1 o 

questionado, devem ser interpretados em seu conjunto. 

Portanto, a despeito da vedação contida no § 1°, o § 2° estabelece 
disciplina suficiente assecuratória da pluralidade de opiniões quando do debate de 
matérias polêmicas. 

O conteúdo nonnativo do§ 1° impede sim, e entendo que corretamente, 
que este importante instrwnento comunitário se transfonne em meio de doutrinação 
de qualquer espécie, com utilização específica para este fmt, afastando-se da sua 
destinação precípua, consignada no art. 3° do projeto. 

A permanência do § 1°, em sua redação original, não impõe róteiro de 
programação, nem impede a divulgação de blocos de conteúdo religioso. 

Assim, louvando a intenção da autora da emenda, ilustre Senadora 
Benedita da Silva, entendo que o dispositivo que se pretende suprimir não tem o 
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efeito. prâtico apontado por Sua Excelência, razão pela qual. com sinceras escus~SS, 
rejeito. a emenda 0° 2. ·ii -

A emend~ n° 3 propõe a supressão do art. 16, sob o argu.mento de que é 
inadmissível proibir a formação de rede por outro objetivo, diante da função ·e do foco 
das rádios comunitárias que estão centrados no bem estar da comunidade. 

Razão não assiste à nobre representante do Rio de Janeiro. 

Com efeito, além das considerações sobre a impossibilidade de censura 
já devidamente lançadas quando da análise da Emenda no 2, discordo diametralmente 
da nobre Senadora Benedita da Silva, tendo em vista exatamente os objetivos que 
justificam a regulamentação desse serviço de radiodifusão. 

Caberá à emissora comunitária, em beneficio da comunidade que lhe 
acolhe, abrir espaço para a discussão democrática dos temas que afetam o seu dia-a
dia, sem necessidade de formação de rede. 

É incoveniente, ao nosso juízo, promover abertura para que 
eventualmente formem-se conglomerados de emissoras comunitárias, mediante a 
existência de um ou outro ponto em comum, o que gerará prejuízo para os temas 
realmente locais. 

Assim, razões de conveniência levam-me a opinar pela rejeição da 
emenda 0° 3. 

A emenda no 4 propõe alteração na redação do rut. 18, acrescentando a 
expressão ... ou nos moldes das emissoras comerciais" no caput e a inclusão de 
parágrafo onde determina a aplicação dos recursos decorrentes do patrocínio recebido. 

O eixo central da. fllosofia que fundamenta a existência dos serviços de 
radiodifusão comunitária é precisamente o seu carâter coletivo, desprovido de 
qualquer vinculação a interesse comercial. 

A emenda proposta atenta contra este princípio ao possibilitar o 
patrocínio, nos moldes daqueles aplicados pelas emissoras comerciais, de programas 
por estabelecimentos privados, com interesse Ip.ercantil, o que pode levar, na prática, 
à dominação desse importante instrumento comunitário por pessoas ou grupos de 
pessoas com interesses determinados, nem sempre coincidentes com os da 
comunidade a que serve a emissora. Veja-se, a propósito, a independência a que se 
obriga a entidade autorizada, por força do que dispõem os arts 10 a 13 do projeto. 

De fato, a abertur!l que pretende a proposta pode levar ao desvio de 
finalidade das rádios comunitária. 

Entendemos, pois, · inoportuna e inconveniente a alteração proposta, 
razão pelá qual opino pela rejeição da emenda no 4. 
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A emenda n° 5 propõe a inclusão de novo dispositivo visando a criação 
de uma Comissão Estadual, constitUída por entidades de radiodifusão e Secretaria 
Estadual do Ministério das Comunicações, com · á1' firutlidade de. -prestar 
assessoramento técnico e realizar o processo de acompanhamento da implantação e 
implementação do serviço. 

Justifica a proposição na importância da articulação entre as diversas 
-emissoras em seus pontos comuns, uma ajuda técnica e um suporte no processo de 
implantação das emissoras, tudo objetivando a garantia do alcance dos objetivos. 

Não comungamos da idéia de que qualquer Conselho, que não as 
próprias esferas comunitárias já previstas no projeto - art. 8° - possa ser construtivo 
para o alcance dos objetivos das rádios comunitárias, já que pode vir a constituir 
hipótese de tutela, dependênciá ou subordinação. 

Ao revés, quanto mais independentes forem essas emissoras, mais 
próximas estarão do alcance dos objetivos para os quais estão sendo concebidas. 

Ademais, caberá ao Poder Concedente estimular o desenvolvimento do 
serviço em todo o território nacional, inclusive com a organização de cursos 
destinados aos interessados na operação de emissoras comunitárias - art. 20. 

Isto posto, opino contrariamente à aprovação da Emenda no 5, por 
considerá-Ia inoportuna e inconveniente. 

IV- CONCLUSÃO 

O projeto atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa. 

Por outro lado, são patentes a sua conveniência e oportunidade. 

Isto posto, voto pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.0 50, 
de 1997, n.0 1.521/96 na Casa de origeni, e pela rejeição d~s emendas no 1 .a 5, 
apresentadas nesta Comissão de Edvcação,, bem como às emendas de n° 06 a n° 20 
apresentadas no decorrer da discussão da matéria. ;:/}; 

Sala da Comissão, em 27 de janeiro de 1998 f 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

PLC No 050 DE 1997 

ASSINARAM O PARECER! 
SENHORES SENADORES: 

EM 27 DE JANEIRO DE 1998, OS 

01- ARTUR DA TÁVOLA: Presidente 
02- SÉRGIO MACHADO: Relator 

03- FRANCELINO PEREIRA 
04- LEOMAR QUINTANILHA 
05- JOÃO ROCHA 
06- LAURO CAMPOS 
07- ROMERO JUCÁ 

~ 08- VILSON KLEINÜBING 
09- OTONIEL MACHADO 
10- BENEDITA DA SILVA 
11- WALDECK ORNELAS 
12- LÚCIO ALCÂNTARA 
13- ELCIO ALVARES 
14- ROMEU TUMA 
15- JOEL DE HOLLANDA 
16- BENI VERAS 

LEtiSLAÇAU CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL OA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

--------------·----------------------------------------
Art .220. A manifestação do pensamento, a criação, a ex-pressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição. 
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§ 12 Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informa~ o jornalística em qualquer veículo de comunicação social. 
observado o disposto no àrt. 52 , IV: V: X, XIII e XIV. 

§ 2!! É vedada toda e qualquer censura de· natureza política, ideológica e 
artística. 

§_ 32 Compete f! lei federal: 

I- regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público 
informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e 
televisão que contrariem o disposto no art. 221, !Y!m como da propaganda de 
produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

§ 42 A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 
II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre 
os maleflcios decorrentes de seu uso. 

§ 52 Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, 
ser objeto de monopólio ou oligopólio. 

§ 62 A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença 
de autoridade. 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 
atenderão aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artística·s, culturais e 
informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 
independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e Jornalística, 
conforme percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. . -
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.. -. -· 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

. - o p~ .de J.ei. da Câmara rf' 50, de 1997 (rf' 
· 1.521196, na Casa àe origem), aJjo parecer foi'fldo ante
. rionnente, está agendado pasa a sessão deliberaliva de 

amanhã, nos tennos da urgência aprovada na presente 
sessão, ~ poderão ser oferecidas emec ldas.'alé o 
et 10E111a1a 1to da diSCIISSão. 

O SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Plesi:fência comunica ao Plenário que os Projetos 
de Lei do Senado nlls 7 e 219, de 1995-Compiementa
leS, e 53, de 1997, que tratam do sigilo bancário, ante
rionnenle agendados pSm amanhã. ficam tJansferidos 
pasa a próxima tetça-feira. dia 3 de fevereiro. 

O SR. WALDECK ORNElAS (PFL- BA)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao SenadorWaldeck Omelas. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, é com 
satisfação que registro o lànçamento, na última sexta
feim, em Recife, do Plano de Safra para o Nordeste. 
Na verdade, é a primeira vez em que se faz um plano 
de safra específico para a RegiãÓ. Os planos de safra 
no BlaSI têm significado sempre planos de safra de 
sequeiro no sul e sudeste do Pafs. Agom, trata-se de 
uma primeira aproximação sobre esta assunto. 

Embora não esteja definido o valor global a ser 
aplicado, estima-se em R$1 bilhão a disponibilidade 
de reansos nos próximos três meses. Corno se 
sabe, o Nordeste é responsável por 20% da área, 
plantada de grãos, apesar de representar apenas 

· 9% da produção nacional 
É preciso, para que isso venha a se concreti

zar, que o Banco do Brasil se sensibifiZe e volte a ope
rar mais ativamente na questão do financiamento agrí
cola no Nacdeste. Desde que o furldo constitucional foi 
criado na Constituinte de 1988, o Banco do Brasil vem 
diminuindo- a sua presença na Região. Com isso, 

· aqueles recursos que deveriam ser adicionais aos inte
leSSeS económicos da região vêm-se transformando 
em recursos subslitutivos do que antes se fazia. 

Outra questão importante a considerar diz res
peito ao Proagro, cujo seguro agrícola cobrirá so
mente as operações do Pronaf, que são importan
tes, e aquelas. financiadas dentro do zoneamento 
agrícola. Entretanto, o zoneamento agrícola no Nor
deste ainda não está completo. Há apenas o zonea
mento para o algodão heibáceo de sequeiro, que 
abrange toda a Região Nordeste. Arroz de sequeiro, 
milho e soja estão zoneados somente no sul do Ma-

ranhão, no sul do Piauí e no sudoeste da Bahia, 
área que chamamos de cerrado nordestino; paía o 
qual a Bancada do Nordeste no Senado pleiteia, in- • 
clusive, prioridade absoluta como forma de ocupar a 
fronteira agrícola e, com isso, gerar emprego e asse
gurar renda aos nordestinos. 

Em relação ao feijão de sequeiro, o zoneamento 
agricoJa existe unicamente no sudoeste da Bahia, o que 
prejudica, por exemplo, as regiões de Ribeira do Pombal 
e· de Tucano, no referido Estado, que são grandes pro
dutoras e cuja safra ocorre no mesmo período das ou
tras do Nomeste. Trata-se de uma área agrícola que se 
estende tani>ém panl o Estado de Sergipe. 

Desse roodo, é preciso que a Enilrapaacelere o zo
neamento agricoJa do Nordeste, reoonhecendo essas es
pecificidades que a região apresenta. a fim de que o pEr 
queno produtor possa ter o Proagro e não veja afelados os 
seus i1le!esses, já que, periodicamente e, em alguns ca
sos, freqüenlemente, sofre com o problema das secas. 

No que tange ao arroz irrigado, toda a Região 
Nordeste estará contemplada com o Progro, a partir 
de fevereiro de 1998. 

É importante assinalar, Sr. PleSiderlte, Sf!'s. e Srs. 
SenadoleS, que o local escolhido para o anúncio do lan
çamento do plano de safra também tem sua significa
ção. O anúncio foi feito no plenário da Sudene, retoman
do-se, assim, uma prática salutar. As autoridades fede
rais costumavam ir com freqüência àquele órgão, pasa 
anunciar seus programas e projetes para a região. 

Desta vez, o Ministro da Agricultura Allindo 
Porto, aliás, um Senador da República, membro des
ta Casa, que, corno V~ovemador de Minas Gerais, 
freqüentou, muitas vezes, aquele plenário, repre
sentando o seu Estado, teve a iniciativa de, junto com ' 
o VK:e-Presidente Marco Maciel- que também compa
receu ao evento-, retomar essa prática salutar. 

Não apenas a prática de freqüentar o plenário da 
Sudene, mas, sobretudo, a in!ciativa de definir uma po
lítica especifica para o Nordeste é o que desejamos. 
Fazemos voto, desta tribuna do Senado, que isso con
tamine os demais Ministérios da República, a fim de 
que entendam que este é um País heterogêneo, que 
tem realidades desiguais não só do ponto de vista eco
nómico e social, corno também de suas condições na
turais; não somente com relação ao aspecto negativo 
da ocorrência das secas, mas no que se refere às am
plas possi:lilidades de desenvolvimento que precisam 
ser tomadas oportunidades efetivas. 

Faço, portanto, o registro da alegria e satisfa
ção que nos dá essa iniciativa e a recomendação, a 
sugestão, a proposta de que os outros Ministérios da 
República tomem igual providência 
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O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Presi
derde, peço a palavTÍ!:pma urria t:omuni::ação inadiãvel. 

o SR. PRESI>ENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, por cinco rrinutos, ao Senador 

• Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- AR. Para uma 

· comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srts. e Srs. Senadores, inúmeras ve

. zes tenho denunciado, neste plenário, os abusos, a 
corrupção, a irresponsabilidade do Governador do 
Estado de Roraima, Sr. Neudo Campos. 

O Governador tem usado, indiscriminadamente, a 
máquina adr'rinistrativ do Estado, pala buscar, de to
das as formas, pe!peluar-se no poder, apesar das pes
quisas de opirião pública indicarem que o povo de Ao
rama não agüenta mais o seu desgoverno. o Governa
dor, inclusive, é o úllmo colocado nas pesquisas, exala
mBnte pela má administração que tem feito no Estado. 

Sr. Presidente, trago um fato extremamente 
grave. Esta semana, filiou-se ao PSDB o Prefeito Vi
CEinte AdoHo Brasil, até então do PPB, Partido do 
Governador. O Prefeito deixou o Governo e veio 
compor os quadros da Oposição, por entender que , ' .. . 
ela Oposição tem melhor proposta e compromisso 
com o desenvolvimento do Estado. 

Hoje, pela manhã, recebi ofício do Sr. Prefeito, 
que diz o seguinte: 

"Comunico a V. Ex'l que, um dia após 
minha decisão de filiação ao PSDB, começo 
a receber pressões inaceitáveis do'Govemo 
de Roraima, que promoverá amanhã um ar
rastão com i:arros da Secretaria de Educa
ção e Setrabes, em ação precursora do que 
chamam de desagravo e apoio ao Governa
dor Neudo Campos, que estará presente à 
visita a todas as casas da cidade, tentando 
convencer que ele foi traído. • 

Há um clima que insinua práticas de violência, 
pondo em risco minha integridade físi:a e de minha fa
mllia, razão pela qual solicito do ilustre Senador provi
dências junto ao Exm". Sr. Ministro da Justiça e à Polícia 
Federal, a fim, inclusive, de manter a autonomia munici
pal e respeito ao meu direito de, democraticament, de
cidir pelo melhor para a Normandia e Rorainla. 

Ainda hoje constatei a presença da Secretaria 
de Educação do Governo do Estado, com vários car
ros oficiais, pressionando humildes moradores do 
meu Município. 

Normandia, 26 de janeiro de 1998. 

Vicente AdoHo Brasil 
Prefeito Municipal. 

Sr. Presidente, estou encaminhando soliCitação 
à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça para qu9 
dêem garantias de vida ao prefeito, já qtJe o Gover- . 
nador tem um passado de violência que pode, efetl- : 
vamente, desaguar em qualquer agressão a essa 
autoridade municiPal. 

Também estou encaminhando cópia destacar
ta ao Presidente do PSDB, Senador TeotOnio Vilela, 
já que o referido prefeito filiou-se à Oposição, ingres
sando no PSDB. 

Fsci portanto, o nosso repúdio ao tratamento e 
às ameaças ao Prefeito VICente AdoHo Brasil e tam
bém a certeza de que o Governo Federal, por meio 
do Ministério da Justiça, dará garantias ao prefeito 
para que ele possa exercer o seu direito democrático 
de sair do Partido do Governador e vir para es hos
tes da Oposição, porque sabe que a Oposição é o 
caminho para o desenvolvimento do nosso Estado. 

Muitó obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, em 1993 o 
Congresso Nacional criou uma comissão parlamen
tar mista de inquérito para investigar as causas do 
endividamento do setor agrfcola. 

Após um profundo e exaustivo trabalho, essa 
CPMI apresentou o seu relatório final e, desde então, 
representantes do Congresso Nacional, das entidades 
representativas da agriculbJra e do Governo Federal 
vêm mantendo intensas negociações com o objetiYo de 
conigir as distorções que levaram os agricullores brasi
·leiros a uma situação de endMdamento insuportável e 
sem qualquer expectativa de solução a curto prazo. 

A opção do alongamento do prazo de liquidação 
das dívidas, mediante sua securitização, que foi ~ 
mentada a partir de 1995, abrangeu as opemções de 
crédito rural até o linite de R$200 rm. Para essas dfvi.. 
das, foi alongado o prazo de pagamento para sete anos 
ou até dez anos e asseguradas condições favoráveis de 
encargos. com equivalência-produ e juros de 3o/o ao 
ano. Sem dúvida, uma opção equilibrada que deu me
lhores perspectivas aos agricultores de poderem pagar 
as suas dívidas feitas junto ao sistema financeiro. 

Entretanto, as dívidas rurais acima de R$200 
mil tiveram seu prazo alongado com encargos de 
12% a 17"/o ao ano, mais a correção pela Taxa R5r
erencial- TR. Esses encargos tão elevados :;'=:.,re a 
dívida levaram os agricultores a situa~->·- Irregular 
perante os agentes financeiros, !"'- <ez que seus 
bens perrr'lnecem como ga.::-- ~ da dfvida, e a sua 
capacidade de produc-'!~· ~ ... mprometua. Na rea11ua-
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· de, essas condições de alongamento do prazo e os 
' encargos são absolutamente incompatrveis com a 

capacidade de ,pagamento dos agriculto~. e as df
: vidas tomam-se impagáveis. 

Com o objetivo de adequar as dívidas desses 
agricultores à real capacidade de geração de receita 

. das atividades rurais, os representantes da Frente Par
lamentar da Agricultura, este Senador, pessoalmente 
representando o Senado Federal, juntamente com as 
entidades representativas do setor agrícola, mantive-

. mos intensa negociação ·com representantes do Minis

. tério da Agricultura e da Fazenda, bem como com rep
resentantes do Banco Central e do Banco do Brasil 

Após diversas rodadas de entendimentos, os 
representantes do Congresso Nacional, da Confede
ração Nacional da Agricultura, da Organização das 

. Cooperativas Brasileiras, da Sociedade Rural Brasi
leira e do Governo Federal, firmaram, na última quin
ta-feira, dia 23 de janeiro, um acordo que objetiva 
viabilizar a renegociação das dfvidas acima de 
R$200 mil, oriundas de operações de crédito rural e 
aqueles créditos que não foram securitizados. 

A sistemática acordada dispõe que os devedo
res adquiram, com desãgio, Tftulos do Tesouro Na
ciom::l em valor igual ao da sua dívida atualizada, os 

. quais serão cedidos ao agente financeiro, com prazo 
de vencimento de 20 anos. No caso, esses títulos 
poderão ser adquiridos por 10,37"/o do seu valor de 
face, ou seja, do valor da dívida apurado. 

O valor dos títulos serão corrigidos atualmente 
pelo fndice Geral de Preços -IGP, e sobre esse va
lor deverão, pelo prazo de 20 anos, incidir juros de 
8% ao ano para dívidas até R$500 mil, 9% para dfvi
das que variam de R$500 mil a .R$1 milhão, e 10% 
para as dfvidas acima de R$1 milhão. Esses juros 
serão pagos em parcelas anuais. 

Em contrapartida, Sr. Presidente, serão libera
das todas as garantias que se excederem em 50"k 
do montante da dívida. Assim, o principal da dívida 

· ficará garantido pelos tftulos cedidos ao agente fi
nanceiro, e os juros, pelos 50% das parcelas retidas, 
quando será admitida, ainda, a inclusão de títulos fe
derais, corno o TOA, desde que registrados no Cetip. 

Um ponto inlJO!tante, Sr. Presidente, é que o deve
dor poderá, a qualquer terT1JO, ~ esses paga
mentos, mediante rer regociaçã<> com o agente financeiro. 

Em um primeiro momento estão asseguradas 
essas renegociações apenas para as operações 
contratadas com o Banco do Brasil. As contratadas 
com outros bancos ficam na dependência do interes-

. se de cada agente financeiro em aderir a esse novo 
programa de renegociação. 

Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores. acredito 
que esse acordo lliabilizará a" solução do grave probfe
ma decorrente do elevado estoque de dívidas agríco
las ainda pendentes e possibilitará que se proceda a 
~ revisão do sistema de financiamento rural, com 
vistas a lançar as bãses para um sistema-perinanente 
e auto-sustentável de recursos para o setor rural. · 

Dessa maneira, serão atendidos cert:a de 40 n"i pro
dutores rurais que têm dívidas dessa natureza com o Ban
co do Brasil, mas que, juntos. são responsáveis por ex
pressiva pan:ela da produção" agrícola brasileira. No Esta
do de Mato Grosso, por 8Xflfl1llo. serão atendidos apenas 
cert:a de 20% dos produtores rurais, os quais são respon
sáveis, no entanto, por SOO/o da produção do Estado. 

Sr. Presidente, SIGs. e Srs. Senadores, tive a opor
tunilade de ~ intensamente dessas negociaçõ
es. Pude avaliar o esforço e o grande interesse de todos 
os envolvidos em viabilizar uma condição mais favorável 
para os agricultores saldarem seus comprorrissos. 

Ao dar ciência a esta Casa dessas negociações 
e do acordo finnado, gostaria de destacar o empenho 
dos membros da Frente Parlamentar da Agricultura do 
Congresso Nacional, dos representantes das entida
des representativas do setor agrícola e, em particular, 
do nosso colega, Senador da Repúbflca, Arlindo Porto, 
Ministro da Agricultura, e do Secretário-Executivo do 
Ministério da Fazenda, Dr. Pedro Parente. Além des- . 
sas autoridades, contamos também nas negociações 
com a participação efetiva do Dr. Biramar Nunes de 
Uma, Superintendente-Executivo da Unidade de Ne
gócios Rurais e Agroindustriais do Banco do Brasil. 

Devo ainda esclarecer que para essas nego
ciações não será despendido nenhum centavo do · 
Tesouro Nacional; todos os ajustes que vêm benefi
ciar os produtores rurais são de responsabilidade do 
Banco do Brasil. · 

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

Durante o discutso do Sr. Jonas Pi
nheiro. o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidencia, que 
é ocupada pelo Sr. Rona/do Cunha Uma, 1" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento 
Interno. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, realmente não precisarei 
de mais do que cinco minutos. Minha intenção inicial 
era inscrever-me para discutir a reforma administrati
va, mas amanhã tentarei deixar clara minha opinião 
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· sobre tema tão complexo e que merece a aprecia
ção de cada um dos Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadora;;, o Minis
tério da Fazenda acaba de revelar os dados da arre
cadação tributária federal em 1997, mais um recorde 
na história econõmica do País. Foram nada menos 
de R$115,5 bühões, computada a CPMF, que contri
buiu com mais de R$7 bilhões. O aumento não se de
veu só a essa contribuição que, a títulO de imposto ex
traordinário, já tinha sido arrecadada até o ano de 
1994, inclusive. O crescimento real da receita foi de 

· 9,77% acima da inflação, o que significa que o poder 
público se apropria, a cada ano que passa, de uma 
parcela cada vez maior dos rendimentos privados. 

Essa parcela de maior extração fiscal, lamenta
velmente, incide, cada vez mais, sobre os rendimen
tos do trabalho e cada vez menos sobre os rendi
mentos do capital. Os assalariados responderam em' 
1997 com mais de R$1 bilhão sobre o ano anterior, 
contribuindo com R$15,7 bilhões contra a arrecadação 
das pessoas jurfdicas de apenas R$13, 1 bilhões. Essa 
rubrica foi menor em R$1,1 bilhão de reais, compen
sando virtualmente o aumento que tiveram as contri
buições das pessoas ffsicas. Em outras palavras, Sr. 
Presidente, os assalariados pagam mais e as em
presas pagam menos a cada ano que passa. 

Em 1998, a carga tributária vai ser ainda maior 
em face do pacote fiscal de outubro que aumentou 
em 10% o desconto dos rendimentos do 5;!.lário e 
em 50% o das aplicações financeiras. - . 

Tudo isso mostra como é urgente e inacfJável a 
reforma tributária, pois a remessa de lucros é taxada 
com 25% de imposto de renda, enquanto a reinver
são dos lucros sofre um gravame de 35%. 

O IBGE mudou recentemente a metodologia 
para o cálculo da carga fiSCal que, pelos novos crité
rios, baixou de mais de 31,4% para 30%. Mas isso 
não elide o fato de que temos uma das maiores car
gas fiscais do mundo, superior às do Japão e dos 
Estados Unidos, que se situam em tomo de 30%. Em 
termos efetivos, no entanto, nossa carga tributária já 
atinge 33% do PIB, significando que, no Brasil, para 
cada ano de trabalho, os empregados - contribuintes 
assalariados - dedicam um terço desse período, ou 
seja, quatro meses, ao pagamento de tributos. 

Chamo a atenção da Casa para esses números 
dmmáticos e espero que o Executivo e o Legislativo 
unam seus esforços para pôr fim a uma das maiores 
injustiças fiscais de que somos todos vítimas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lina) - · 
Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva pam 
uma comunicação inaãlável pelo prazi> de cinco mnutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BioccYPT- RJ. 
Para uma comunicação inadiável Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, estou 
inscrita para falar e iria fazê-lo sobre a reforma adminis
trativa. Os jornais de hoje chamaram minha a atenção 
sobre a questão do meio ambiente, além disso a Câma
ra dos Deputados está examinando o Código Ambiental 
Brasileiro e o Governo brasileiro pretende enxugar essa • 
legislação. De sorte que, vou me ater a esses pontos. 

Preocupei-me com essa intenção governamen
taL A legislação sobre o meio ambiente possui 90 ar
tigos, e o Governo Fernando Henrique Cardoso ob
jetiva a retirada de aproximadamente 35 artigos. En
tretanto, ao examiná-los, cheguei à conclusão de 
que são exatamente esses que impedem a aplica
ção de penas pelos crimes de desmatamento. 

O jornal O Globo publicou uma matéria em que 
a Embrapa não sou eu que estou afirmando isso -
responsabiliza o real por esses desmatamentos. 

Quero lamentar, profundamente, o fato de a 
Casa Civil da Presidência ela República e o Ministé- . 
rio do Meio Ambiente negociarem a redução das pe
nas para os crimes contra o meio ambiente com vá
rias instituições e representantes ruralistas. 

Ora, Sr. Presidente, isso não é justo. Temos visto 
apontarem o Movimento dos Sem-Terra como respon
sável por desmatamentos querendo com isso dizer que, 
durante o atuaJ governo, houve o aumento da destruição 
do meio ambiente que vai dG /lae ao Maramão. 

Gostaria, nesta oportunidade, de destacar o 
comentário Destruição pode ser maior publicado no 
Correio Brazllienae de hoje: 

"A destruição ela Aoresta Amazõnica 
pela ação do homem é muito maior do que 
apontam os números do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (lnpe) - a degrada
ção pode chegar ao dobro. As imagens do 
satélite usado pelo lnpe, o Landsat, mos
tram apenas a derrubada de florestas. Ou 
seja, o corte de todas as árvores de determi
nada região para a plantação de lavouras ou 
para a criação de gado. 

A ação dos madeireiros, por exeiJ1llo, 
não é detectada. Para explorar madeira não é 
necessário derrubar todas as árvores. São reti
radas da floresla só as áJvores de valor comercial 
-não mais de 20 esp9 :ies, no mais das vezes. 

Vista pelo satélite, a floresta de onde 
se retirou madeira tem o mesmo aspecto da 
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mata virgem. O erro é drástico. Alterada 
dessa maneira, a floresta se empobrece. 
Embora a maioria das áJVores fique de pé, a 
biodiversidade se perde. -

Nas imagens de 1997, segundo os téc
nicos, foi posslvel detectar variações de cor 
que poderiam indicar áreas degradadas pe
los madeireiros. 

O fogo rasteiro, que queima sob a 
copa das áiVores, também passa desperce
bido aos ot1os do satélite - e é mais extenso 
do que se imagina Estimativas das organizaçõ
es não governamentais indicam que esse q,o 
de queimada atinge cerca de 9 mil quilómetros 
quadrados de floresta por ano - a maior parte 
em áreas já. exploradas para madeira. 

Os números anunciados ontem tam
bémocolllProvam ~tese de que os pequenos 
proprietáriOs da Amazônia ·são só maiores· 
consumidores de floresta. Os motivos são 
óbvios: falta de assistência técnica, de finan
ciamentos, de máquinas. 

Entre,as medidas, a transformação de 
10% da área da Amazônia em unidade de 
conservação se destaca como uma das mais 
importantes. Segundo o presidente do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (lbama), Eduardo Mar
tins, 9,5% da floresta já. estão protegidos. Fal
tariam 5 milhões de hectares: · 

É natural que o Governo tente tapar o sol com 
a peneira. anunciandQ a criação de novas áreas de. 
proteyão ambiental para amenizar o impacto do 
acréscimo dos desmatamentos na Amazônia. 

Tenho cer1eza de que a Senadoca Marina Silva e 
tan1os outros que têm estado atentos nesta Casa e têm 
se pronunciado, cattamente, faJão - melhor do que eu -
niio uma denúncia, não apenas o registro de uma cons
taração, mas poderão, como sempre têm feito nesta 
Casa, contribuir. para que possamos garantir que a Lei 
do Meio Alrtliente, que demorou tanto lenllO para ser 
apmvada, não seja altamente prejudicada para atender 
a irtere s se s pollticos ou a interesses de rr:adeireiras. 

·Neste momento, o Governo, que havia concor
dado com aquela posição, está recuando. Para que 
esta lei fosse aprovada, houve vários debates, dis
cussões e acordos. Não é ·possível que, neste exato 
momento, haja um recuo desta natureza. 

Faço este registro na esperança de que outros 
que detãm, melhor do que eu, não só as argumentações 
mas também as experiências estejam juntos. para que 
CCI'IiJatamos qualquer iniciativa desta natureza. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC)- Sr. 
Presidente, peço permissão para falar sentada. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
V. ExA tem a permissão. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoJPT -AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sróls. e Srs. Senadores, primei
ramente, parabenizo a Senadora Benedita da Silva 
pela solidariedade com que trata os problemas refe
rentes ao desflorestamento da Amazônia, que é do 
interesse desta Casa, do Brasil e do mundo. 

Ontem, o INPE apresentou à sociedade brasi
leira e ao mundo os dados referentes ao desfloresta
mento da Amazônia nos anos de 1995 e 1996. Esses 
dados foram obtidos por meio da análise de 229 ima
gens de satélites. Está de parabéns a equipe de com
petentes pesquisadores que realizou esse trabalho. · 
Estou de pleno acordo com a avaliação do Ministro da 
Ciência e Tecnologia porque se existe algo a ser co
memorado é o trabalho primoroso dos cientistas do 
INPE, que, repito, acabam de apresentar à sociedade 
e ao mundo, os dados referentes ao desflorastament 
da Amazônia nesses anos. Houve dois meses de atra
so, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, em · 
função de problemas financeiros da ordem de R$2,5 
milhões, porque o Banco do Brasil, que era o a{f9nte fi
nanciador, teve problemas cem este financiamento. · 

É bom que se registre, desde o inicio, que um tra
balho dessa magnitude não poderia sofrer qualquer q,o 
de atraso em função de uma cifra que, para o desafio de 
preservar a Amazônia, é insignificante: R$2, 5 mihões. 

Sr. Presidente, o ano de 1995 foi recorde em 
devastação da Floresta Amazônica. Segundo os da
dos dos INPE, 29.059 km2 de floresta foram destruC
dos na região que tem 5.000.000 krTf!. No ano de 
1996, 18.160km2 de floresta foram devastados. 

Sr. Presidente, no Governo Collor houve um 
desmatamento de 12.062krrf; no Govemo Itamar 
Franco, 14.896 km2 foram desmatados e no atual 
Governo, estamos apre!:entando para o mundo e 
para a sociedade a cifra de 23.6001an2 de florestas 
devastadas em nossa região. 

As fotografias dos satélites só alcançam o cor
te raso, pois a tecnologia de que dispomos não nos 
permite avaliar o corte seletivo de madeira. Se pu
déssemos avaliar todos os cortes. constataríamos . 
que a devastação na Amazônia é muito maior. Há 
um investimento no sentido de aumentar a capacida-: 
de de fotografia dos satélites para que possam, tam
bém, alcançar o corte de madeira. 
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Os dados disponililizados fizeram com que alguns 
jamais do Pafs pubicassem algumas~- Um 

' jomal publicou: Neste Govemo, houve uma devastação 
da AmazOnia equivalente a 11% do total desmatado 
desde o descobrimentO até agora Esse número não é 
il891ificante. SegW1do A Fol1a de S.PauJo. nesses 
dois anos, 1995 e 1996, desmatou-se na Amazônia uma . 
áJea equivalente ao Estado do Espfrilo Santo, ou seja, 

. mais de 45.000 km2. Segundo O Globo, houve 
60.2571cm2 de desmatamenlo nesses três anos. Nessa 
qu&l1ia está inclufda 1ambém a projeção de 1997, por
que, anaisando quarenta fotografias, poda se estimar o 
desftoreslament que oconetá em 19!i17. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Nobre 
Senadora Marina Silva, V. ex- permite-me um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC) -
Concederei o aparte a V. Ex& assim que concluir 
meu raciQcfnio. 
. O jomal que puQfJCa os dados referentes a esses 
três anos-eo.257knf-- <fiZ que essa área equivale a 

· uma SuCça e meia - para onde foi o Presidente Fer
nando Henrique Cerdoso- ou então, à Bélgica. 

Neste século já penfemos 469.00Cll<rrf de florestas 
tropicais nativas. Os dados mostram que cen:a de 50% 
das áJeas desniSiadas coe acentram 1111a espécie floreslal 
de alo i11Btassa econõmico. Isso pode ser all1llfOVlldo 
por meio do perii de oalpaçáo da'região, com um papel 
dee'!!t :arto para as ~ madeireiras no processo 

. de desl!uição tJoreslaL o próprio Presidente do lbama, 
Dr. Eduan:lo Marti1s, reconheceu esse 110110 perli no pnr 
cesso de devaslação da Floresla.Arnazônica. 

Concedo o aparte ao Senador Emandes Amorim. 
O Sr. Emandes Amorim (PPB- RO) - Nobre 

Senadora Marina Silva, também eu, dia a dia, que 
sou de Rond6nia, tenho acompanhado esse probl~r 

· ma do desmatamento. FICO alegre ao ver que essas 
estatfsticas dizem que de 30 caiu para 20, de 20 
para 12 e de 12 para 10. Na verdade, devemos nos 
lembrar de que há um interesse muito grande, por 
parte das organizações internacionais e das pessoas 
que querem interferir na Amazônia, em fazer publici
dade negativa, até porque, quando fafam nesses 
desmatamentos e nessas queimadas, não subtraem 
da derrubada da mata aquelas que são feitas pelas 
queimadas de pastagens. E sempre, todos os anos, 
contabilizam os mesmos números e falam, com 
grande alarde, desse desmatamento que não existe. 
O próprio Plano Real não permitiu que houvesse 
derrubadas de âiVOres nas fazendas, porque os fa
zendeiros e a população estão empobrecidos com a 
falta de apoio governamental. Na maioria das vazas, 
é bom que se faça a ressalva, porque esses interes
ses escusos .existem. A denúncia que fazemos das 
madeireiras asiâticas ainda não repercutiram ·no Go
verno Federal. No entanto, ~ queimadas na Amazô-

nia têm diminufdo constantemente, haja vista o novo · 
modelo económico, que se encamaga disso. Esse 
eriCOihirnento da agricultura não é bom para o povo 
brasileiro. Contudo, é o que ocorre naquela região. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC) -
Agradeço o aparte de V. Ex". Gostaria de esclarecer . 
que essa avafia~o foi feita não por ONGs, não por 
entidades intemacic?nais, mas pelo INPE, que é liga
do ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse do
cumento, assinado pelo Ministro Gustavo Krause, pelo 
Ministro da Ciência e Tecnologia, pelo Presidente do 
lbama e pelo Presidente do INPE, não trata do proble- . 
ma de queimadas, mas do desllorestarnento na Ama- · 
zõnia. As queimadas constituem outro problema. Não 
podemos avaliar para fazer a diferenciação entre o que 
está sendú queimado em termo de florestas n;mvas e 
o que está sendo queimado de pastagens. Está-se 
tentando fazer isso, inclusive o IPAN fez esse levanta
mento. O que se está sendo disponibilizado é a ~. 
dá desllorestamento na Amazônia. Portanto, o que- V: 
ex- está colocando é uma preocupação, mas não é · 
disso que trata o processo de discussão em curso. 

Sr. Presidente, o Ministro Gustavo Krause dis
se que os resultados apresentados são bons e mos
tram que o Governo está agindo, mas a primeira evi
dência que os números trazem é a de que o Gover
no não tem assumido uma política de desenvolvi
mento na Amazônia compatrvel com a conservação. 
Essa é apenas uma observação preliminar. 

Estou apontando os dados ainda de maneira fria, 
sem fazer jufzo de valor, porque, assim como a socie
dade brasileira, deles tornei conhecimento ontem. Não 
queremos agir precipitadamente, vamos previamente 
analisá-los. Essa é a primeira vez que estão sendo co
lhidos dados de 100% do território da Amazônia, ou 
seja, dos 5 milhões de quilõmetros quadrados. Ant':_S. 
era feita apenas uma amostragem. Agora, em funçao 
disso, precisamos digerir esses dados antes de atirar 
qualquer pedra, até porque alguma parte da pedra 
também .se voltaria contra todos nós, porque somos 
responsáveis pela Amazônia corno um todo. Mas é 
claro que cabe ao Governo a maior responsabilidade. 

Sr. Presidente, medidas meramente punitivas e 
de contenção, com leis ou o que quer que seja, sem 
levar em conta o processo de desenvoMmento incor
porando novas práticas econômicas e sociais na Amazô
nia, não são capazes de fazer frente a esse problema da 
devastação. As experiêrcias positivas que estão dando 
certo na Amazônia precisariam ser potenciafiZadas pe1o· 
Governo corno um mecanismo de bairar o processo de 
desmatamento, que é algo muito grave. 

O crescimento da atividade madeireira nos 
preocupa e, com certeza, contribui muito para esse 
processo que estamos analisando. 

O problema do direcionamento da reforma agrá
ria para a Região Amazõnica também é preocupante. 
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O Gaverrio tem gua fazer o assentamento onde na 
pressão por térra. e- não deslocá-lo para a Amazônia 
O Senador Ademir Andrade sabe muito bem que já 
temos uma demanda reprimida por terra na própria 
região. Não podemos aceitar esse processo de se 
retirar sam-terra de detenninadas regiões elo Pais, 
onde há uma grande concentração de terras na mão 
de poucos, numa tentativa da resolver o problema · 
na Amazônia Os proíeios de assentamentos são 
práticas elo Governo; portanto, não se pode atribuir 
qualquer atividade que está sendo feita pelos proje
tas de colonização aos próprios colonizacloles, que 
seriam os colonos e, sim, no caso, a quem orientou 
essa nova fronteira agrícola, que é, em última instân-
cia, o Governo. · 

O Governo Federal anunciou tieze medidas - in
clusive, um número bastante sugestivo, que é o número 
elo meu Partido - mas de irnec1iato.s6 selá possível en-

. caminhar apenas duas medidas. Uma diz respeito à im
plantação de programas de florestas nacionais e a outra, 
à proteção de 100% de áR!as na Amazônia; as demais 
precisam de regulamenlação e de criação de leis. 

Eu áris. que o Governo esqlleceiJ de acentuar al
guns pontos - pelo menos no pacote de medidas que 
ainda não tive tempo de analisar. Numa leitura rápida, 
assmo alguns programas que considero fundamentais. 
fulcrais para esse pi acesso, como o Programa Amazônia 
Solidária, que, muito errilora tenha sido IIJlfOWdo pelo 
Governo, não consta elo Orçamento da União para 1997, 

· com os recursos necessários para a sua i~. 
Esse programa teria enonne repercussão po1q119 vai di

. rato ao problema dos pequenos exbatlvislas. 
Ontam, o próprio Ministério do Meio Ambiente, 

na pessoa do Dr. Eduardo Martins, avaliou que há um 
crescimento exagerado das cidades na Amazônia 
Sessenta por cento da sua população está vivendo em 
cidades, segundo dados oficiais, onde há uma cresci
mento de 4% ao ano da população, em contraposição 
ao resto elo País, cujo crescimento anual é de 2,7%. 

É grave imaginarmos programas como esse, 
. que foram discutidos com os próprios extrativistas, 
frutos da experiência local de quem sabe que uma das 
saídas para a Amazônia é fazer com que a sua voca
ção agrollorestal seja levada a cabo. Essa vocação 
acontece por intennéá10 da implementação elos siste
mas agroflorestais, de uma parceria entre os cientistas, 
pesquisadonis, que podem dar assistência técnica 
para esse 00110 processo produtivo em vez de incenti
vo a qualquer outra atividade que causa devastação. É 
claro que as áR!as que já toram devastadas precisam 
ser potencializadas, tanto Para a agricuhura como para 
a agropecuária, mas não podemos abrir novas frentes 

porque, . ~o contrano, es1aremos incentiwndo esse 
processo de devaStação. 

A análise que estou fazendo é muito rápida, Sr. · 
Presidente. Um dos primeiros testes que o Governo ' 
está enfrentando, a partir de agora - não sei se a 
matéria já foi votada na Câmara - é a lei do crime 
ambiental, sobre a qual foi feito um trabalho muito 
sério no Senado, com a participação da comunidade 
científica, juristas renornados, o próprio Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô
nia Legal, o Ministério da Justiça. O Senador Lúcio 
Alcântara e eu debruçamo-nos durante meses para 
chegarmos a um substitutivo, que foi votado e apro- . · 
vado por unanimidade nesta Casa. Lamentavelmen
te, na Câmara dos Deputados ele está sofrendo urna 
alteração em 36 dos seus artigos, o que considero 
um prejuízo para a Lei Ambiental. O próprio Presi
dente do lbama diz que, das multas que aplicou, 
num total de R$2 milhões, só pôde arrecadar R$800 
mil, em função da ausência desse instrumento legaL 

Sr. Presidente, quero retomar a esta tnbuna 
para fazer urna avaliação e algumas sugestões, 
mas, de pronto, estou apresentando um requerimen
to à Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo 
Senador Ademir Andrade, convocando para uma au
diência pública o Ministro da Ciência e Tecnologia, o 
Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal alguns representantes de ONGs 
e da comunidade científica. O objetivo dessa au
diência é que o Congresso Nacional possa digerir, 
num debate de alto nível, o que está sendo posto 
para a sociedade, que é a taxa de desflorestamen-

. to da Amazônia, e para que se construa com res
ponsabilidade as sugestões a serem apresentadas 
ao Governo pelo Congresso Nacional e pela socie
dade, pois a responsabilidade de preservar a Ama
zônia é de todos os brasileiros, mas, acima de 
tudo, de quem está no Governo e pode, com medi
das concretas, evitar que a nossa floresta continue 
a ser devastada. 

Sr. Presidente, quero anexar ao meu pronun
ciamento a nota expedida pelas entidades não-go
vernamentais, apontando uma avaliação preliminar e 
alguns dados que não poderiam ser analisados ago
ra, pela exigüidade do tempo. 

Sr. Presidente
2 

o meu Estado contribuiu com 
urna taxa de 433km e o vizinho, o Estado do Sena
dor Emandes Amorim, contribuiu com 2.432km2 no 
total dessa devastação. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARINA SILVA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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0 PR ODES é con~idí:taclo :'5~~rJ~~Si~:!~ ~larg: est forestmonitoring 
de monitoramento de florestas do mundo utilizando - orbital remate sensmg. 
técnicas de sensoriamente remoto por satélite. O years INPE interprets images from the 
INPE há vários anos analisa as imagens do satélite Landsat s:ilcl!ite. to monitor the evolution of 
Lan~at para acompanhar a evolução âo des- gross·defoJ:eS!!rtion in Amazonia. This effort has 
florestarnento bruto da Amazônia. Este esforço generated results for the period from 1974 to 1994. 
gerouresultadoscobrindooperiodode 1974a 1994. The present study, covering the years of 

O presente estudo, relativo aos anos 1995, 1996 and ~997 brings up to date a historical 
de 1995, 1996 e 1997, atualiza a série histórica da series on theextentand rate ofgross deforestation 
extensão e taxa de desflorestamento bruto da in Amazonia. It provides an updated insight on the 
Amazônia e fornece uma visão mais atualizada que deforestation issue and allows to explore the origins 
permite explorar as origens do desflorestarnento e of deforestation offering indicators to gnide the 
oferecer indicadores para orientar as diversas public policies in the region. In addition to the extent 
politicas públicas na região. Pela primeira vez, o and rate of gross deforestation for the nine 
INPE disponibiliza, além das estimativas da individualstates, thepresentstudymakesavailable 
extensão e taxa de desflorestamento bruto por information by large vegetation classes and by size 
Unidade da Federação, a distribuição das alterações ofindividual plots. 
por grandes tipos de vegetação e por tamanho de The work required 45.000 person-hours 
áreadesflorestada. /_tf /e_ and 14.000 machine-hours, ata cost of US$ 2,5 

O traba!liõ ora apresentado consumiu million. 
o esforço de 45.000 pessoas-hora, 14.000 .horas
máquina e investimentos da ordem de R$ 2,5 
milhões. Com isso, o INPE colabora de maneira 
fundamental com os órgãos de fiscalização 
ambiental ao fornecer- informações sistemáticas 
sobre as áreas criticas, o que permite aumentar a 
eficiência da ilção do IBAMA. 

A divulgação destes dados evidencia 
o compromisso do Governo Federal em tratar com 
absoluta transparência as informações relativas ao 
desflorestamento da Amazônia. Além disso, explora 
importantes meios de interpretação para entender 
as causas e agir sobre o desflorestamento. 

Mareio Nogueira Barbosa 
Diietor- INPE 

Eduardo de Souza Martins 
Presidente- IBAMA 

Estados compreendidos na 
States comprehended in Brazi/ion Amtizonia 

The provision of systematic information 
ovj!r critica! areas in Amazonia is a direct 
contribution of INPE to environmental contrai 
agencies, allowing for an increased efficiency of 
IBAMA's actions. 

The presentation of these results 
clearly indicates the commitroent of the Brazilian 
Government to treat with absolute transparency tbe 
issue of deforestation in Amazonia. Moreover, it 
explores important analytical tools to· help 
understand the causes and to react to deforestation. 
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Monitortmdo a 
Floresta ... JNPE 

A Amazônia abrange os estados do . 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso~ 
Rondônia, Roraima, TocantinS e parte dos estados 
do Maranhão e Goiás, correspondendo a uma área 
de aproximadamente 5 tnilhões de Jan2. Desse 
total, a floresta cobre cerca de 4 tnilhões de km'. 
Para efeito de visualização, a área da 
Europa Ocidental cabe, com folga, dentro 
da área da Amazônia, que ocupa 
parte importante do território 
nacional. 
O comprotnisso com uma boa 
gestão territorial tem levado 
o governo a preocupar-se 
com o monitoramento da 
ação do homem nessa 
região, com vistas a 
melhor orientá-la, 
inclnindo sustentabilidade, bom 
uso dos recursos naturais e bem-estar da 
população local. 

Um aspecto fundamental das ações 
do governo refere-se à geração de estimativas 
periódicas da extensão e taxa do desflorestamento 
bruto na Amazónia. A vasta extensão geQgl'l\fica 
requer o emprego de tecnologia espacial e 
aplicação de técnicas de sensoriamente remoto. 
Isso é feito a partir da anàlise das imagens do 
satélite Landsat dos Estados Unidos, recebidas e 
processadas pelolNPE desde 1974. 

O primeiro levantamento feito pelo 
INPE correspondeu aos anos 1974 e 1978. A 
partir de I 988, foram feitos levantamentos anuais. 
Este projeto do INPE é conhecido como PRODES 
(Projeto de Desflorestamento ). 

Fores~ 
Monitoring -INPE 

The Brazilian Amazonia comprises the 
states of Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato 

Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins and 
portions ofMaranhão and Goiás, corresponding 

to an area of approximately 5 tnillion square 
kilometers, 4 tnillion of which coveredby forests. 

Forvisualization pmposes, Westero Europe fits 
confortably within the Brazilian 

Amazoniaregion. Amazonia 
covers an important 

portion of til e 
BraiZili:an territory. To 

ensure an adequate 
management, the 

Brazilian 
Goveroment directs 

efforts to monitor the 
anthropic activities in 

the region. The 
objective is to provide a 

better gnidance for the -
sustainable use ofnatural resources 

and the we!l-being of the local 
population. A fundamental aspect ofthe 

Government actions concerns the generation of 
periodic estimates ofthe extent and rate of gross 

deforestation in Amazonia. A task of this 
magnitude could never be conducted without the 

use of space technology. This is dane based on the 
analysis ofLandsat irnages acquired and 

processed by INPE sine e 197 4 

The f!I'St complete assessment conducted 
by INPE corresponded to years 1974 and 1978. 
Annual assessments have been conducted by the 

lnstitute since 1988, under a project known as 
PRODES (Deforestation Project). 

Ãil.dJ 
r?Antena 

fuiabá 
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Monüorando a 
Floresta -INPE 

As imagens de satélite, em composições 
coloridas na escala 1:250.000, permitem 
identificar alterações em área de lr.'F--=F-=il;;li~ 
floresta a partir de 6,25 hectares 
(0,0625 km2). 

A Amazônia é 
coberta por 229 dessas 
imagens, que, 
visualmente 
interpretadas, 
fornecem os 
limites entre a 

Forest 
Monüoring -INPE 

Tbe colour composite satelüte images at 
a scale of I :250.000 allow lhe identification of 

changes in forest cover of 6.25ba. and 
!arger. Tbe Legal Amazonia is 
covered by 229 of such images, 

which are interpreted for lhe 
between lhe 

f+..!Pril~imilly forested area 
aod other natural 
vegetation. At each 

assessment, lhe areas 
of new deforestation 
are delimited. área de floresta 

original e outros 
i.ipos de vegetação. 

A cada levantamento são ;~~~t.~~~~~~~~~~~ delimitadas as áreas de novos 
Preto: Imagens Lamisat 

.desflorestamentos, que são decalcadas Black: Landsat lmages 
em papel vegetal ( overlays ), e sofrem uma 
rigorosa auditoria Quando aprovados, os overlrros Vermelho: Cartas Topográficas 

-J· Red: Topographic Charts 
são digitalizados, e a extensão e localização de cada 
área desflorestada são computadas com o uso de The deforested areas are drawn in 
um Sistema de Informação Geográfica overlays, which are subject to a rigorous quality 

Para calcular a extensão das áreas control. When approved, lhe overlays are scanned 
alteradas, os dados digitais são convertidos para o and a proprietary software is used te convert lhe 
formato apropriado (vetorial), utilizando um ~ter files into vector format. Tbese digital data 
software especialmente desenvolvido para este fim. are lhen used to calculate lhe areas associated wilh 
Este formato permite também a apresentação do change in vegetation cover. 
desflorestamento em qualquer divisão geográfica, . This vector format a!so a!lows the 
por exemplo, por grandes classes florestais, presentation of deforestation in any geographical 
municípios etc. division, for instance, largc vegetation classes, 

municipies etc. 

Desenho no overlay 
Overlay drawing 

Plotagem do overlay 
Plotted overlay 
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Cada levantamento envolve aproxi
madamente 45.000 homens-hora, 14.000 horas
máqllÍII!l e várias empresas nacionais especializadas 
cm sensoriamente remoto, subcontratadas pela 
FUNCATE, umaFtmdação associada ao INPE. Aos 
mais de 153 especialistas envolvidos diretamente no 
projeto, soma-se uma equipe de 1 S profissionais do 
INPE, que acompanha todas as fases do projeto, 
assegurando um rigoroso controle de qualidade. 

O PRODES, alémdefomé:cerestimativas 
da extensão e da taxa do desflorestamento bruto, 
indica geograficamente as áreas mais críticas. Por 
exemplo, em 1996, mais de 75% dodesflorestamento 
bruto na Amazônia concentrou-se em 47 das 
imagens de satélite analisadas. 

Adicionalmente, os dados do PRODES 
são sobrepostos ao mapa de vegetação do mGE 
(RADAM) para identificar os tipos de floresta 
alterados. A distribuição dos novos desfloresta
mentos, por classe de tamanho, é utilizada pelo 
mAMA como um indicador das possíveis causas 
do desflorestamento na Amazônia. 

Each assessment involves approxímately 
45.000 man-hours, 14.000 machine-hours, and a 
number of qualified companíes sub-contracted by 
FUNCATE, a Fotmdation aSsocíated to INPE. ln 
addition tolhe 153 specialists involvedinlheproject, 
a team of 1 S researchers from INPE accompaníes 
all phases of PRODES, ensuring its high quality 
centro!. 

PRODES, in addition to lhe extent and 
rate of gross deforestation, provides lhe spatial 
distribution of critica! areas in Amazonia. For 
instance, in 1996, more lhan 7 S% of lhe gross 
deforestation concentrated in 4 7 of lhe sate!Iite 
images analysed. The PRODES data are overlayed 
on the vegetation map of IBGE (RADAM) to 
identífy the types offorest affected by change. The 
distribution of lhe deforested areas, by classes of 
size, is used by mAMA as an indicator of the 
possible causes of deforestation in Amazonia. 

ESTADOS - Allr/88- Ago/90 &JI Ago/92 fil1 Ago/95-

ACRE 

AMAPÁ 

AMAZONAS 

MARANHÃO 

MATO GROSSO 

PARÁ 

RONDÔNIA 

RORAIMA· 

TOCANTINS 
-r<: •. =.:~=:= 

AMAZÔNIA LEGAL 
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Tsxa Média de Desjlorestamento Bruto (lmr21ano) 

Média década 
•• Biênio 92/94 te&W~--r.;yNQ 88/89 ;~9z.y~2 90/91 ~~ • 92. 92/94"";;_ · - .. 9st96 

ACRE 540 380 482 

AMAPÁ 130 410 

AMAZONAS 1180 980 370 

MARANHÃO 1420 670 372 

MATO GROSSO 5960' 2840 6220 

PARÁ 5750 3780 4:c!84 

RONDÔNIA 1430 1110 

RORAIMA 630 420 240 

TOCANTINS 730 440 333 

AMAZÔNIA LEGAL - 17860 ~ 11130 ~ 14896 - 18161 

30000 

~ 25000 
:=: -.g 20000 
IS ... .. 

15000 ti .. 
.! -• 10000 11 
A 
IS 
11 5000 .Jc 

o 

l"ig. 1 

78------88 89 90 

* Os dados de 93 e 94 são uma 
estimativa da taxa média de 
desflorcstamento bruto ocorrido no 
período 92194 

91 92 93 941* 

.. O dado de 97 é liiJill estimativa da 
taxa de desflorcstamento bruto 
baseada na 811álise de 47 imagens 
Landsat 
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<15ha 15-50ha 50-lOOha 100-200ha 200-500ha 500-lOOOha > lOOOha 
• As classes não se referem a tamanho de propriedade. mas a tamanho de desflorestamento. 

--------------
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Fig." 
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Fig. 5 
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* Selecionadas de forma a cobrir as áreas onde, no [XlSSado recente foi 
observado ap-oxinradamente 75% da Taxa de Desflorestamento Bruto. 

Fig. 6 

O Cerrodão 
- Campinarana 
1111J Ombrófila densa 
O Ombrófila aberto 

-

Pioneiras 

-

Contoto 
Estaáonal 

O Não Roresta 
1!11!3 Água 

DUFLORUTAMINTO 
ANO ÁRIAS CRÍTICAS ,_ ..... , 
1995 21.136 

1996 13.939 

1997 10.007 

%DO 
DISFLORISTAMENTO DISFLORIS'I'AAUNTO 

TOTAL TOTAL ASSOCIADO ÁS 
,_lcm2) ÁRIAS CRÍTICAS 

29.059 72,7 

1'8.161 76,8 

13.037** 

** Estimativa baseada em projeção linear, relativa 
a 1996 
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O uso dos dados 

As informações fornecidas 1Jelo INPE 
permitem ao mAMA e aos órgãos estaduais de Meio 
Ambiente realizar o levantamento das caus"as, da 
dinâmica e das conseqüências do processo de 
desflorestamento na Amazônia. As imagens do 
PRODES são remetidas imediatamente ao· Centro 
de Sensoriamente Remoto do mAMA- CSR, que 
classifica por tamanho as áreas alteradas e as envia 
à fiscalização para as ações pertinentes. 

A estratégia de fiscalização integrada 
executada pelo mAMA é baseada nos seguintes 
pontos: 

• uso intensivo de sensores aerotrans
portados para identificação de corte 
seletivo de madeira; 

• adoção de sistemas de comunicação via 
satélite, instalados nos veículos da 
fiscalização do mAMA para a consulta 
de cadastros. Isso possibilita a veri
ficação da documentação e a existência 
de irregularidades; 

• a identificação, difusão e aplicação de 
tecnologias para o uso sustentado da 
floresta visando a substituir práticas 
agricolas e florestais agressivas ao meio 
ambiente. 

Como resultado, é possível o controle na 
emissão de autos de infração, autorizações de 
transporte de produtos florestais e laudos de vistoria, 
além de permitir o acompanbamento do trabalho dos 
fiscais, uma v~z que cada veículo é monitorado. 

Use ofdata 

The ínformation provided by the INPE 
allows IBAMA and other state environmental 
agencies to carry out a survey of the main causes, 
the dynamics and the consequences of deforestation 
in Amazonia. PRODES' digital data are sent to the 
Centro de Sensoriamente Remoto - CSR- (Remete 
Sensing Center) of mAMA, which classifies the 
deforested plots by size, and guides the surveillance 
agents in their fiscalization and centro! activities. 

The strategy of concerted surveillance 
conducted by the mAMA is based on the following 
points: 

• intensive use of airbome equipment 
(sensors) to identify the selective 
logging; 

• introduction of a communicatiOn 
system via satelli;e in lBAMA's 
surveillance vehicles, to facilitate access 
to the cadastro files. This allows the 
prompt verificatiõn of the relevant 
documentation and the identification of 
possible irregularities; 

• the identification, dissemination and 
application of technologies for the 
sustainable use of the forest, seeking 
alternatives to replace agricultura! and 
forestry practices that are hazardous to 
the environment. 

As a result, it is possible to control the 
issuing of fines, authorizations to transpor! forest 
products and inspection records, apart from allowing 
the follow the inspectors' job, since each vehicle is 
monitored. 
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Análise das causas 

Para compreender a lógica-do desflo
restamento na Amazônia é indispensável partir do 
pressuposto de que ninguém desmata sem pers
pectiva de retomo financeiro no menor espaço de 
tempo possível, e da identificação da área de maior 
ocorrência. O desflorestamento na região se 
concentra ao longo de uma faixa denominada "arco 
de desmatamento, que compreende vários tipos de 
vegetação e de solo e varia entre 200 e 600 km de 
largura, conforme sua localização. 

Esta análise focaliza a área compreendida 
por este arco que tem início no Nordeste do Pará, 
segue em direção ao Sul, margeando o Noroeste do 
Maranhão e Tocantins; entra pelo Nordeste de Mato 
Gross9 e prossegue pelo Norte, em direção ao Estado 
de Rondônia, atravessando-<J por inteiro, no sentido 
Leste-Oeste, até atingir o meio-Leste do Acre. 
Entretanto, não são desprezadas outras áreas onde 
tenha ocorrido desflorestamento significativo nos 
últimos anos. Admitem-se as seguintes hipóteses: 

Agro pecuária 

A principal causa identificada do des
florestamento na região está na conversão da floresta 
para produção de pastagens e lavouras temporárias. 
As estatisticas disponíveis indicam um crescimento 
da área utilizada para produção de grãos e uma 
expansão significativa do rebanho bovino nos 
últimos anos. As maiores expansões têm se 
concentrado nos Estados de Mato Grosso, Pará, 
Rondônia e To"cantins. Crescimento mais discreto 
foi verificado com culturas permanentes. 

O futuro da connibnição da agropecnária 
para o desflorestamento dependerá, de um lado, da 
capacidade das políticas públicas orientar as 
expansões da demanda de mercado por carne e grãos 
para as áreas já desflorestadas, e pela capacidade 
•ecnológicaedecapitalparamaioresprodutividades. 

Segurança alimentar 

Com quase 20 ntilbões de habitantes, a 
Amazônia se abastece de alimentos básicos dos 
pequenos agricultores, que remetem para as cidades 
os seus excedentes. Os pequenos agricultores 
produzem baseado nos nutrientes dispotúveis no solo 
floreStal e naqueles que são transferidos da biomassa 
da floresta ao solo pelas queimadas. 

Produzindo para subsistência, a pequena 
produção é descapitalízada e adota a força de 
trabalho familiar. 

Analysis of causes 

To understand the deforestation process in 
Amazonia, it is importantto keep inmindthatnobody 
deforests without the prospect of a financial retum in 
the shortest time possible; and theknowledgeof where 
deforestation occurs more frequency. Deforestation in 
Amazonia concentrates alongside a beltknown as the 
"deforestation arch", which encompasses a variety of 
vegetation types and different soils and ranges from 
200 to 600 km, according to its Iocation. 

This analysis concentrates in the area 
comptised by these Iimits. The area originates in the 
Northeast of Pará State, stretchs southward, runs 
alongside the northwest ofMaranhão and Tocantins 
States; stretcbes into the northeast of Mato Grosso 
State and continues to the North, towards the State of 
Rondonia, fully crossing it in the East-West direction, 
up to the mid-east of the Acre State. However, other 
areas where significant deforestation has been 
occurring in the last years were not discarded. The 
analysis is carriedont underthe following assumptions: 

Crop and livestock 

The major cause of deforestation in the 
region is related to the conversibn of lhe forest into 
grazing Iand and temporary cultivation. The 
statistics available indicate an increase in the area 

• used for the production of grains, anda significant 
expansion of the bovine tlock in the Iast years. The 
largest growths occurin the States ofMato Grosso, 
Pará, Rondônia and Tocantins. A more discx . ' 
growth has been observed in areas of perene 
cultivations. 

The contribution of farming and cattle 
raising activities to deforestation, in the future, will 
depend firstly on the ability ofthe public policies to 
increase the demand for beef and grains in areas 
that have been a!ready deforested, and secondly on 
the technological potential and capital to ensure 
increased productivity. 

Food security 

Inhabited by approximately 20 ntillion 
people, the Amazon region gets its basic food supply 
from small fanners, who commercialize their excess 
productions. Small farmers base their production 
on the available soil nutrients and on those which 
are transferred to the soil by means ofburning. 

Producing for their ownsubsistence, small 
farmers have no capital and rely solely ou their 
familywork force. 
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A reversão da contribuição dos pequenos 
é um desafio de grande monta, pois envolve criar as 
bases de maior intensidade de uso do solo, o que 
depende de tecnologia e retorno econômico 
compensador. 

Outro fator de prpssão do desfloresta
mento é o crescimento da população urbana, que 
demanda mais alimentos. A Amazônia apresenta os 
maiores índices de migração rural-urbana do Brasil 
da atualidade. 

Preço da terra 

De acordo com levantamentos feitos pelo 
Centro de Estudos Agrícolas da Fllildação Getúlio 
Vargas, houve nos últimos dois anos uma desva
lorização vertiginosa nos preços da terra em todo o 
país, principalmente na região Norte, seja pelo 
endividamento dos produtores, seja pela ameaça de 
invasão de propriedades rurais. Essa outra causa 
para o aumento do desflorestamento ao longo do 
arco, na medida em que estimula a aquisição de 
novas áreas, inibe o emprego de técnicas intensivas 
para agropecuária e a produção mÍlde~ira em base 
sustentáveis. 

É preciso levar em conta que a preferência 
pela implantação de projé<OS agropecuários em áreas 
de floresta primária sempre acobertou outra 
fmalidade lucra ti v a: a venda de madeira de valor 
comercial (em média 40 m 3/ha); oriunda da 
derrubada dessas matas, gerando renda imediata 
capaz de cobrir as despesas de implantação do 
projeto. O empresário sai favorecido, mas se 
acumulam os prejuízos ambientais para a região e 
seus habitantes. 

Já a questão agrária merece atenção 
especial, dado a dimensão social do problema aliada 
ao potencial fator indutor de novos desflo
restamentos. O atual processo de invasão e ocupação 
de grandes propriedades rurais, consideradas 
improdutivas pelos movimentos de sem terras, leva 
os proprietários a realizar derrubadas em áreas de 
floresta primária remanescentes, pelo receio de 
serem identificados como potenciais alvos de 
invasões ou desapropriações. 

Isso é fruto do ainda não entendimento da 
nova lei do Imposto Territorial Rural, que representa 
um avanço ao equiparar a floresta natural a uma 
unidade produtiva, e ao isentar de pagamento a 
reserva legal, as áreas de preservação permanente e 
aquelas defmidas pelo órgão ambiental competente 
como de relevãocia ambiental. 

To change this scenario is a major 
challange sínce it is related to a more mtensive use 
of the soil which, in tum, depends on technology 
and on an adequate economic return. 

Another factor that pro motes deforestation 
relates t~ the urban population growth, with its 
consequent demand foi: more food. Currently, 
Amazonia accounts for the highest rates of rural
u~ban migration ín Brazil. 

Price ofthe land 

According to studies conducted by the 
Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio 
Vargas (Center for Agricultura! Studies ofGetúlio 
Vargas Foundation), there has been a vertigínous 
devaluation in the ppce of Iand throughout the 
country during the last two years. This is especially 
the case ín the North Region, due either to the 
producers' indebtedness o r by the threat ofínvasions 
ín rural properties. This is another reason to explaín 
the increased deforestation along the "deforestation 
arch", since it stimulates the acquisition of new areas, 
inhibits the use ofintensive technology forcrop and 
livestock, as well as the production oftimber under 
sustainable basis. 

One has to take into account that the choice 
to implement crop and livestock projects ín areas of 
primary forest has always concealed another 
profitable activity: the safe of timber with high 
commercial value (in average 40 m3/ha), resulting 
from the felling of trees, generating an imrnediate 
íncome that covers the projecfs implementation costs 
The businessman is favored at the cost of íncreased 
environmental hazards which affect the region and 
its people. 

The agrarian issue deserves special 
attention, due to the social dimension of the 
problem and the potential inducer factor for new 
deflorestaíons. The current process ofínvasion and 
occupation oflarge rural properties considered non
productive by the Iandless people, pushes the land 
owners to fell trees ín areas covered hy remais of 
primary forest, sínce they fear to be identified as 
potential targets for invasions or expropriations. 

This results from misínterpretation ofthe 
new law about the Imposto Territorial Rural (Rural 
Territorial Tax). In fact, this Iaw represents an 
improvement, since it relates the natural forest 
with a productive unit and exempts from any 
payments the the legal reserves areas, the areas of 
p=anent preservation, and those defined by the 
authorized environment agency as impartant to the 
environment. 
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Explo1;ação de Madeira 

A atividade madeireira não produz 
diretamente o desflorestamento. A exploração 
seletiva de madeira - que não é detectada pela 
metodologia empregada neste trabalho - é indu
tora do processo, uma vez que os recursos obtidos 
pela venda de madeira e as estradas abertas para 
a exploração financiam, em parte, o desfloresta
mento. De. qualquer forma, o consumo de madeira 
no mercado interno cresceu nos últimos anos, devido 
ao incrementos do setor da construção civil e 90% 
da madeira que abastece o país sai da Amazônia. 

Conclusão 
As principais causas relacionadas ao 

amnento recente do desflorestamento na Amazônia 
Legal, quando o baixo valor da terra reduz a especu
lação e os custos agricolas continuam crescendo, 
estão afetas ao avanço das . monoculturas 

, à pecuária extensiva e à produção de 
alimentos, que trazem no seu rastro outras atividades 
produtivas, como a exploração madeireira. 

A complexidade da questão exige ações 
integradas e a adoção de uma série de medidas que 
são propostas como tentativa de superar as causas da 
retomadadodesflorestamentonaAmazôniaLega!. 

Timber Extractwn 

Tliilber extraction does not lead directly to 
deforesting. The selective timber extraction- which ís 
not detected by íhe set of melhods used in thiS srudy -
ís inductive oflhe process, granted that lhe resources 
obtained wilh lhesaleoftimber, and lheroads thatare 
open to make lhe extraction viable, partially provide 
lhe funds for lhe deforesting. Anyhow, theconsumption 
of timber in lhe domes ti c rilarket has grown for lhe 
last years, as a result of an jncrease in tbe civil 
construction sector andalso because 90"/o oftbe timber 
that supplies the country comes from tbe Amazon. 

Conclusion 

Although the low.value ofthe land reduces 
speculation, agriculrural costs keep raísing. The 
main causes related to the recent growth of 
deforesting in the Legal Amazon are related to the 
advance of monocrops, to the extensive 
canle breeding and to the production of food, that 
brings in its track other productive activities, such 
as tirnber extraction. 

The mattercomplexity demands combined 
actions and the adoption of measures, proposed as 
a mean to overcome the causes of deforestation 
retake in Amazonia. 

O mAMA está utilizando, 
em caráter experimental, 
o sistema OmniSat/ Autotrac 

The system OmniSat/ 
Autotrac is being tested by 
IBAMA 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

MEDIDAS PROPOSTAS 

1. Definição de critérios ambientais para o 
PRONAF (agroflorestaerecuperação de áreas 
degradadas) ' 

2. Regulamentação do uso das queimadas 
3. Readequação dos critérios àmbientais para a 

classificação de imóveis para ·efeito da 
desapropriação · 

4. Ação conjunta IBAMAIINCRA - sistema de 
informações compartilhado; campanha 
educativa para esclarecimento dos novos 
critérios e procedimentos do ITR; operações de 
fiScalização conjunta; e implementação de 
associações florestais de reposição florestal 

5. Legislação específica para o sistema de 
concessões florestais em áreas públicas 
(nacionais, estaduais e municipais) 

6. Implantação do Programa de FLONAS 
7. Criação de uma rede de florestas públicas 

abertas ao acesso da iniciativa privada 
8. Ampliar até ano 2000 as áreas legalmente 

protegidas, em até I 0% do território da 
Amazônia (unidades de conservação de uso 
indireto e corredores ecológicos) 

9. Implantação do programa de treinamento e 
capacitação de recursos humanos para o setor 
florestal (exploração florestal e processamento 
de madeira) 

10. Elaboração de norma para o manefo ·florestal 
comunitário de produtos madeireiros e não 
madeireiros 

Medidas em Estudo 

11. Plano de desenvolvimento agrícola para 
reconversão de áreas degradadas da Amazônia 

12. Reorientação dos assentamentos para as áreas 
já convertidas 

13. Aceitação da regularização de imóveis 
exclusivamente para a posse de pequenos 
agricultores de subsistência 

PROPOSED MEASURES 

1. Definition of e,nvironmental criteria for 
PRO~AF (agroforestly and recovery of 
degraded areas) 

2. Regulation for the use of Controlled Fires 
3. Re-adaptionofenvironmentalcriteriatoclassify 

properties for expropriation purposes 
4. Concerted action IBAMAIINCRA - shared 

information system; educational campaign to 
explain the new criteria and procedures ofthe 
ITR (Rural Territorial Tax); concerted 
surveíllance operations; and implementation of 
tree planting associations 

S. Specific Iegislation for the system of forest 
concession in public areas (local, state and 
federal leveis) 

6. Implementation of the FLONAS Program 
(National Forests Program) 

7. Creation of a network of pubiic forests open to 
the private initiative 

8. Increase of 10% oftheareas legallyprotected 
in Amazonia, until the year 2000 
(conservation units of indirect use and 
ecological corridors) 

9. Implementation of a training prograrn and 
human resources for the forestry sector ( wood 
processing and logging activities) 

10. Setting up the rules for communiry forest 
managementofwood andnon-wood products 

Under Analysis 

11. Agricultura! Development Plan to reconvert 
degraded areas in Amazonia 

12. Settlers reorientation to already converted areas 
13. Proprietyregularizationacceptanceexclusively 

for small farmers subsistence possession 
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Novos Cenários 

Na busca de soluções parao problema do 
desflorestamento na Amazônia, estão sendo 
estabelecidas parcerias em âmbito nacional e 
internacional. O Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais (PPG-7), aprovou o Px:ojeto de 
Monitoramento e Controle de Desflorestamentos e 
Queimadas - Prodesque, com o objetivo principal 
de reduzir as taxas de desfi crestamento e queimadas 
em áreas piloto. 

Ainda dentro do PPG-7, o Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
AmazÇinia Legal fliillOU acordos com os estados da 
região para repasse de recursos a serem utilizados 
no monitoramento, controle e fiscalização do 
desflorestamento e queimadas. E, no desafio de dar 
continuidade a uma política de desenvolvimento da 
região. a~ônica, sem o comprometimento dos 
recursos natuniis, o IBAMA se prepara para ser o 
principal usuário dos sistemas ambientais do 
SIVAM. 

New Scenarios 

National and international partnerships 
are being established to search solutions for the 
deforesting problems in the Amazoo. The Programa 
Piloto para Proreção das Florestas Tropicais (PPG-
7) (Pilot program to protect the rain forests) 
approved the Prodesque-Projeto de Monitoramento 
e Controle de Desflorestamentos e Queimadas 
(Project to monitor and contrai deforesting and 
fires), with the main object of reducing the 
deforesting and fires rates in pilot areas. 

Yet, within the PPG-7, the Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal (Ministry ofEnvironment, Water 
Supply and Legal Amazon) concluded agreements 
with the state governop; in the region to pass on 
resources to be used in the monitoring, controlling 
and surveillance of deforested areas and fires. And 
in arder to meet the challenge to continue and 
implement a developing policy for the Amazon 
region, without compromising the natoral resources, 
IBAMA is getting prepared to be the major user of 
the environmental systems ofthe Projeto Sivam. 

Tecnologias_ de Sensorillmento Remoto 
no Controle Ambiental da AmawnÚI 
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Principais perguntas e respostas sobre 
o desjlorestamento da Amazônia 

I. O desflorestamento da Amazonia 
aumentou? 

No período de 1995 a 97 o desflores
lamento aumentou e depois diminuiu. Para entender 
o comportamento do desflorestamento analise a 
Figura I. Em 1997, a estimativa de desflorestamento 
aponta para a segunda menor taxa já registrada, de 
13.037km',confirmandoumatendênciainiciadaem 
96, quando o índice caiu cerca de 40%. Em 95, o 
desflorestamento atingiu seu pico, com 29 .059km2, 

contra a menor marca registrada na década, em 
1991, de 11.200km2• Na série histórica, desde 1978, 
o desflorestamento teve altas taxas até 1989. 

2. Por que o desjlorestamento apresenta 
essas variações? 

As causas são diversas e estão relacio
nadas com a dinâmica sócio-econômica da região, 
como as seguintes hipóteses: 

aumento do consumo de alimentos 
básicos pressionado tanto pela migração rural
urbana, como pelo aumc;nto do poder aquisitivo; 

expansão da agricultura, incentivada 
pela redução do valor da terra e disponibilização de 
tecnologia e demanda de mercado; 

aumento do consumo de madeira 
dura devido ao crescimento da construção civil 
e de reformas de residências. No Brasil, o consumo 
desta madeira é dependente da Amazônia; com o 
aumento do consumo no Centro-Sul são injetados 
recursos fmanceiros que alimentam novos des
florestamentos; 

invasão de áreas florestais praticada por 
sem-terras e posseiros. 

Há também as reduções do desflores
lamento associadas à ação do governo, que envolve 
medidas de restrição da conversão da floresta para 
agropecuária, como o fim da concessão de incentivos 
fiscais para o desflorestamento em I 989; a Medida 
Provisória 1511 que reduziu a área de corte raso de 
50% para 20% das propriedades na Amazônia e a 
moratória do mogno (Decreto 1963), em 1996. 
Nesses períodos o governo também intensificou a 
fiscalização na· região com grandes operações de 
controle e repressão, a exemplo da "Operação 
Macauã" que no ano de 1996 ·alcançou resultados 
recordes de apreensões e multas. 

3. Quais são as conseqüências do 
desjlorestamento? 

A retirada da floresta produz uma série 
de efeitos negativos, a perda da biodiversidade, o 
aumento da erosão, o comprometimento dos cursos 
d'água são os mais imediatos. Podem ocorres, 
segundo alguns estudos cientificas, alterações mais 
amplas no clima e no regime de chuvas. Em termo 
econômico, ocorre um empobrecimento da floresta 
eliminando a possibilidade de usos sustentáveis. 

4. Quais foram as regiões da Amazónia 
onde a taxa de desjlorestamento mais 
cresceu? 

Como pode ser observado nas Figuras 4 e 
5 o desflorestamento ocorre numa fuixa denominada 
"arco de desflorestamento". Este arco tem início no 
Nordeste do Estado do Pará, seguindo em direçãc 
ao Sul, margeando o Noroeste "dos Estados do 
Maranhão e Tocantins, entrando pelo Nordeste do 
Estado do Mato Grosso e prosseguindo pelo Norte 
desse Estado em direção a Rondônia, atravessando
o por inteiro no sentido Leste-Oeste até atingir o 
Estado do Acre. 

No periodo de 94-96 os estados de Mato 
Grosso e Pará contribulram com mais de 60% de 
todo o desflorestamento da Amazônia, seguidos por 

• Rondônia e Amazonas com 20% do total. 

5. Qual a verdade sobre quem desjloresta 
mais? São os grandes ou os pequenos? 

A questão mais importante não deve ser 
uma competição sobre quem desfloresta mais ou 
menos, mas entender porque os diferentes atares 
necessitam cortar a floresta. Primeiro é fimdamentaJ 
lembrar que o esforço necessário para derrubar a 
Floresta Amazónica é enorme, por isso ninguém 
desfloresta se não tiver uma expectativa de retomo. 

Temos duas situações:proprietário rural 
que dispões de algum capital, investe e espera 
retomo econômico. Como a terra não serve mais 
como património especulativo devido à estabilidade 
da economia, resta ao capital ser remunerado com a 
produção e comercialização do qÜe for colhido. A 
outra situação refere-se ao agricultor desca
pitalizado que vive da agricultura de subsistência. 
Aqui a maior preocupação se concentra na 
sobrevivência e na comercialização dos excedentes 
de produção de alimentos básicos nas cidades. 
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As duas situações são bem diferentes, 
conforme as Figuras 2 e 3; no periodo 95-96 as áreas 
desflorestadas de até I OOha contribníram com mais 
de 50% do total, sendo que as áreas maior~ que 
l.OOOha contribuíram com menos de 15%: Esses 
dados, apesar de se referirem ao tamanho dos , 
desflorestamentos, apontam no mesmo sentido de 
outros estudos realizados, que associam o desflo
restamento com o tamanho das propriedades rurais; 

Pode-se com segurança aÍmnar que, 
enquanto nas décadas de 70 e 80 o desflorestamento 
era associado a grandes conversões financiadas pelos 
incentivos fiscais e pelos assentamentos fundiários 
em Rondônia, nos anos 90 apresenta um novo perfil 
com conversões menores e mais difusas. 

Esta análise, antes de apontar"culpados", 
contribui tanto para orientar a formulação de 
politicas públicas com maior efetividade, como 
informar a sociedade sobre a realidade social e 
econômicadaAmazônia. 

6. Com a situação verificada até 97 quais 
serão as iniciativas do governo? 

O governo não medirá esforços para 
manter o compromisso de redução do desfloresta
mento da Amazônia. Pára tanto, além de intensificar 
os esforços nas ações de monitoramento, controle e 
fiscalização com a adoção de novas tecnologias, 
associando a gestão ambiental com o SIVAM, atuará 
nas causas do desflorestamento integrando as 
políticas setoriais ,para a região. • 

O compromisso de controle da destruição 
da floresta não pode relegar para plano inferior o 
desenvolvimento da região e a qualidade de vida 
dos cerca de 20 milhões de brasileiros que habitam 
a Amazônia. Dessa forma, as diretrizes são: 

• manter e aperfeiçoar o esforço de moni
toramento da cobertura florestal conduzido pelo 
INPE; 

• orientar a expansão da fronteira agrícola 
para as áreas já desflorestadas; 

• aumentar a assistência aos pequenos 
produtores rurais, diminuindo a dependência do ciclo 
corte raso-queimada; 

• excluir o desflorestamento dos critérios 
fundiários de reconhecimento de direito de posse; 

• incluir a possibilidade de exploração 
florestal nos assentamentos fundiários; 

• aumentar os estoques de florestas públicas 
e organizar a exploração sustentável da madeira; 

• potencializar a gestão ambiental com 
instrumentos de sanção e punição eficazes; 

• garantir a proteção de pelo menos 10% da 
área da Amazônia através da criação de unidades 
de conservação, até o ano 2000. 

7. Seria possível adotar a moratória para o 
desjlorestamento? 

Paralisar o desflorestamento no curto
prazo pode até ser desejável do ponto de vista 
ambiental, porém seria no mínimo irresponsável por 
não considerar a realidade sócio-econõmica. 
Suspender o desflorestamento, hoje, significa 
paralisar a produção de alimentos básicos e 
comprometer a segurança alimentar da região, 
mantida pelos pequenos produtores. 

. Uma decisão dessa natureza deve ser 
precedida de uma preparação de longo prazo, com 
a implementação de medidas já apontadas, que 
permita uma alteração das bases de produção 
primária na região. 

8. A chegada das madeireiras asiáticas está 
contribuindo para o desmatamento? 

Até o momento, o capital asiático investido 
na Amazônia se orientou para a aquisição de 
indústrias de compensados, que consomem, 
tradicionalmente, madeira de várzea. Estima-se a 
injeção de cerca deUS$ I 00 milhões neste setor. O 
aumento da atividade econõmica gerado pela 
indústria madeireira disponibiliza recursos ao meio 
rural, que podem ser orientados para o desflo
restamento de novas áreas. 

Apesar dessa contribuição indireta ao 
desflorestamento, a presença do capital asiático é 
<preocupante e tem merecido do Governo todo o 
esforço de controle. No que cabe ao mAMA, em 
1997 essas empresas sofreram uma revisão completa 
nas autorizações de exploração florestal. Foram 
multadas em cerca deUS$ 1 milhão e tiveram quase 
80.000m' de matéria-prima apreendidos. 

9. A ação da fiscalização pode resolver o 
problema? 

A fiscalização é parte importante da 
solução, mas sua ação se faz sobre os efeitos e 
necessita ser complementada com uma intervenção 
sobre as causas. Em 1997, na Amazônia, o mAMA 
promoveu uma grande ação de fiscalização e 
repressão à ilegalidade, com a Operação Macauã. 
Os resultados, além da apreensão recorde de cerca 
de 600.000m' de madeira e da emissão de autos de 
infração na casa dos R$ 9,8 milhões marcaram a 
presença do Governo na região amazônica. 

O Governo continuará a reforçar a 
fiscalização com a adoção de novas tecnologias e a 
associação com o SIVAM; com o fortalecimento 
institucional da gestão ambiental e o apoio do 
Congresso Nacional na aprovação de leis que 
desestimulem as infrações ambientais. 
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10:. CQuais são as" diferenças entre o 
desflorestamento, queimada e explo-
ração de madeira? -

Muita confusão é feita com esses pro
cessos; para explicá-los é tão fundamental separá
los como compreender que eles acontecen:!DD Ínesmo 
contexto rural daAmaz9nia. Existem três principais 
motivações para o desf!orestamento: primeiro, a 
agropecuária depende do sol incidindo sobre a 
cultura de grãos ou p'lStagem-é necessário eiimioar 
o sombreamenro da floresta; segundo, é fimdamental 
"limpar a terra'', retirar os troncos, restos de galbos 
e núzes-a terra limpa é mais tãcil de ser trabalhada 
e rende mais e, finalmente, o agricultor se esforça 
para transferir os nutrientes contidos na floresta para 
o solo para reduzir custos de produção e usufruir 
dos fertilizantes naturais existentes. Entendido o 
contexto, pode-se diferenciar: 

exploração de madeira- ela geralmente 
ocorre antes do desflorestamento sendo muitas vezes 
uma de suas etapas. A retirada seletiva da madeira, 
apesar de geralmente predatória, não muda a feição 
de floresta. A madeira cumpre wn papel fundamental 
como financiadora do desflorestamento, ao gerar os 
recursos que pagam os custos da conversão da 
floresta em área agrícola. Não existe, hoje, 
monitoramento sistemático da área comprometida 
pela exploração seletiva de madeira, sua detecção 
depende de sensores que só poderão operar em larga 
escala como SIVAM; 

desjlorestamento ou corte raso pode ser 
definido como a conversão rotai da floresta para 
aproveitamento agrícola do solo. Pode ser detectado 
com sensores ode satélites dispeníveis e sua avaliação 
é o principal objeto desta publicação; 

queimada é o uso do fogo como ins
trumento de manejo de produção rural. Na Amazônia 
esta técnica é utilizada principalmente em duas 
circunstãocias: depois do corte da flo~esta para 

'reduzir o c volume de biomassa e transferir .nutrientes 
para o solo; c no IIUiilejo das pastagens e culturas já 
estabelecidàs. Avaliações de campo confirmam que 
a maioria das ljueimadas tem origem no manejo de 
pastagens. No monítoramento das queimadas são 
utilizados satélites meteorológicos que detectam 
focos de calor. Isto explica as razões de o 
moiútoramento ser feito com satélites notwnos, uma 
vez. que é mais fácil identificar focos de calor 
provocados por queimadas neste horário do que 
durante o dia, quando a posição do sol pode 
confundir outros focos de calor com queimadas. 
Devido ãs características do satélite meteorológico 
não é possível estimar a área queimada, mas o 
número de focos. 

11. O qu~ podemos esperar para o fUturo? 

O Brasil tem o compromisso de promover 
a proteção do maior remanescente de floresta tropical 
do mundo e de encontrar os caminhos do desen
volvimento sUstentável para atender à população da 
Amazônía. 

Nem todas as causas do desflorestamento 
podem ser removidas no curto prazo. O governo 

·federal está determinado a prosseguir num esforço 
abrangente e coordenado para lograr este objetivo. 
Está certo de que contará, como vem contando, com 
a ação convergente das autoridades estaduais, assim 
como das organizações da sociedade. E espera poder 
contar também com a comunidade c a ampliação da 
cooperação internacionaL 

OBS.: Para consultar uma ampla e atualizada 
revisão bibliográfica sobre desflorestamento: 

- http://yabae,cptec.inpe.br/lba 

- Glantz,M.H., Brook, T. & Parisi, P (1997) Rates 
and Processes of Amazon Deforestation. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
V. Ex& será atend!da na forma regimental. 

Antes de conceder a palavra ao Senador José 
Sena, próximo inscrito, tem a palavra a Senadora 
Marluce Pinto, para uma comunicação inadiável, por 
cinco minutos. 

A S~ MARLUCE PINTO (PMDB-RR. Para 
uma comunicação urgente. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srlls. e Srs. Senadores, o Esta
do de Roraima, no momento, paf!sa pela situação 
mais difícil de todos os tempos. A seca está assolan
do aquele Estado, e os Prefeitos da Capital e do in
terior já decretaram estado de emergência. 

Ainda há pouco, retomei do Ministério do De
senvolvimento Regional, juntamente com o Deputa
do Federal Francisco Rodrigues e um prefeito da lo
calidade do Cantar, - onde a situação é mais emer
gencial, para solicitar do Dr. Gatão providências ur
gentes, a fim de que se possa salvar ainda parte do 
gado naquele Estado. 

Prezados colegas Senadores e Senadoras, 
não se trata apenas de uma informação. Rquei de 
sexta-feira até ontem à noite visitando as localida
des, cuja situação é realmente precária: pessoas ti· 
rando água de poços já quase vazios; nos baldes, 
mais barro do que água. 

Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, há ne
cessidade de uma solução imecftata. Solicito ao nosso 
nobre colega que está no momento presidindo esta 
sessão, o Senador .Ronaldo Cunha Uma, que interfira 
junto ao Dr. Gatão para que a situação daquelàS crian
ças e daqueles produtores seja resolvida num breve 
espaço de tempo. Infelizmente, não foram tomadas 
providências necessárias por parte do Governo do Es
tado antes que o problema chegasse a esse ponto. 

Uso agora a tribuna do Senado para fazer este 
apelo, porque pude sentir a aflição daquele povo 
com o qual estive nesses quatro dias. Se nós, como 
Parlamentares, não procurarmos as autoridades 
competentes para que a solução seja emergencial
mente atendida, tenho certeza que muitas pessoas 
vão adoecer e até morrer, por estarem ingerindo 
aquela água 

Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente, por me ter 
concedido, quase ao final da sessão, esses cinco 
minutos, e conto com V. Ex& e com os meus outros 
colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
_V, _Ex& será atendida na forma regimental. · 

A Presidência agradece a compreensão de V. 
Ex& por respeitar o prazo regimental, permitindo que 
possamos dar continuidade aos oradores inscritos. • 

Concedo a palavra ao Senador José SeÍra, por · 
permuta com o Senador Ramez Tebel · 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em economia, 
tamanho costuma ser documento, mas, infelizmente, 
para o Brasil, tamanho não é tudo. A economia bra
sileira situa-se como a décima economia do mundo. 
No entanto, o nosso Produto Interno Bruto por habi
tante é o quadragésimo sexto 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, o Brasil é só
cio fundador e emérito do clube dos países subde
senvolvidos ou países em desenvolviméntà, países 
atrasados, países retardatários e países menos de
senvolvidos, ou países emergentes, segundo o gos
to e a época de que estejamos tratando. 

Qual a origem do atraso brasileiro? Há muitas 
controvérsias a esse respeito, mas uma coisa é ine
gável: o atraso brasileiro foi gerado durante o século 
passado. Entre 1800 e 1913, segundo estimativas, 
naturalmente muito aproximadas, o Produto Interno 
Bruto brasileiro por habitante permaneceu o mesmo, 
ou seja, durante mais de um século o Brasil fiCou es
tacionado. No mesmo período, os Estados Unidos 
aumentaram sua renda por habitante em cerca de 
seis vezes. No começo do século XIX, o Brasil e os 
Estados Unidos, por incrível que pareça, tinham 
aproximadamente o mesmo produto por habitante. 
Um século e treze anos depois, a distãncia entre Es
tados Unidos e Brasil era de seis a sete vezes. Foi 
exatamente nesse período, mais particularmente no 
período do Império, que se gerou o atraso brasileiro 
-no contexto mundial e no nosso próprio contexto, 
olhando em termos absolutos nossa realidade. Digo 
do Império, porque no começo do século XX o Brasil 
começou a crescer, e ó crescimento, embora mo
desto, foi mais significativo. 

Sr. Presidente, também é interessante obser
var que essa estagnação no século passado não se 
distribuiu igualmente por todo o Brasil. Grande parte 
dela decorreu do atraso relativo de uma região: o 
Nordeste brasileiro. 

Alguns historiadores econômicos estimaram 
que a renda por habitante no Nordeste caiu em cer
ca de 30% entre ·a Independência e as vésperas da 
Primeira Guena Mundial. Portanto, dentro do nosso 
País, a estagnação foi um resultado perverso do 
~nto de '!'ista reg!9J!al. 

Se me perguntassem qual o foco, a origem do 
atraso relativo do Nordeste dentro do Brasil, eu men.: 
clonaria o século XIX. Nesse periodo, o Nordeste so
freu uma violenta regressão do seu setor exportador, 
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que consistia basicamente de algodão e de cana-de
açúcar. Em 1822, 49% das exportações brasileiras 
eram de açúcar e algodão. Em 1913, isso tinha sido 
reduzido para 3%, e o Nordeste perdeu o seu dina
mismo econômico. 

Houve um fenômeno interessante, qual seja, a 
expansão dinâmica de café favoreceu, também, uma · 

. certa apreciação da moeda brasileira, circunstância 
que prejudicou os outros setores exportadores, parti
cularmente do Nordeste. Além do que a região per
deu uma parte da sua força de trabalho escravo na 
época, que foi trazida para o sul antes da imigração 
externa para a lavoura de café. 

De toda maneira, Sr. Presidente, não é minha 
pretensão aqui analisar a dinâmica do crescimento 
da renda brasileira por regiões no século passado. A 
ênfase, no caso, é para o conjunto da nossa econo-
mia 

No século XX. o Brasil teve uma performance 
econômica brilhante: A economia brasileira, de 1900 
a 1980, foi a que mais cresceu no mundo, incluídas 
todas as economias consideradas mais dinâmicas, 
como a alemã, a japonesa. Inclusive se desconta
mos o crescimento demográfiCO, muito alto no caso 
brasileiro, continuamos na linha de frente. Apenas o 
Japão, entre 1900 e 1980, superou o Brasil em ma
téria de crescimento do produto por habitante. 

Por tudo, apontar o equivoco de alguns econo
mistas norte-americanos da moda, como é o caso 
dos professores Paul Krugman* e Lester Thurow*, 
ambos do MIT*, que, em análises diferentes, afir
mam que o brilhante desempenho econômico brasi
leiro nos anos 60 e 70 foi uma anomalia na nossa 
histó.ria econômica e que estão equiVocados: o declí
nio econômico, posterior a 1980, neste século é que 
representou uma anomalia. De fato tínhamos uma 
economia que, durante quase todo o século, apre
sentou o desempenho mais dinâmico do mundo. 

O problema agora é evitarmos que essa con
tração se prolongue por muito mais tempo. Posso 
até fazer um exercício masoquista: se o Brasil tives
se crescido, a partir de 1981; no ritmo que cresceu 
no período do após-guerra, até 1980, o nosso Pro
duto Interno Bruto hoje seria cerca de US$340 bilhõ
es mais aHo. Estaríamos produzindo, para que se te
nha uma idéia, o PIB argentino a mais. E nossa ren
da por habitante seria US$2 mil mais aHa do que 
atualmente. 

Qual foi o principal fator dessa inflexão, desse 
declínio? Na minha opinião, foi um fator que hoje fe
lizmente está ausente: a inflação. Na verdade, a su
perinflação que vivemos a partir do começo dos 

anos 80 condensou um conjunto de problemas eco- . 
nômicos, sociais e políticos: a crise externa, a aber
tura política da forma como ocorreu, orientação e er
ros de política econômica. Mas o principal fator des
sa inflexão foi, sem a menor dúvida, a superinflação. 

Eliminar a superinflação foi uma conquista ex
traordinária. Aliás, foi por essa razão que a partir de 
1993-1994 a economia retomou uma trajetória de 
crescimento, trajetória essa, no entanto, situação 
bem abaixo da nossa média histórica 

Vou acrescentar, Sr. Presidente, números que 
demostram a situação com clareza Entre 1980 e 
1989, o PIB por habitante cresceu apenas 0,96"k ao 
ano. E entre 1990 e 1998 - supondo que a taxa de 
crescimento de 1998 seja de 3%, que é otimista -
cerca de 0,63%. Para que se tenha uma idéia, entre 
1970 e 1979, o crescimento foi de 6% per caplta ao 
ano; e, entre 1960 e 1969, foi de 3,1%. 

Estas duas décadas, a passada e a atual, fo
ram as piores deste século, de maneira disparada 

Qual é o problema agora, que não temos a su
perinflação? O freio desta vez vem do setor externo, 
do câmbio sobrevalorizado, que há mais de três 
anos vem impondo juros elevadíssimos como condi
ção para o financiamento do déficit crescente em 
conta corrente, do balanço de pagamentos e, assim, 
pressionando tanto o défiCit público para cima, pela 
conta de juros, quanto os investimentos e os investi
mentos para baixo. A taxa de juros tem efeito de
pressivo sobre o investimento privado. E o aumento 
dos gastos públicos com juros comprime o investi
mento público. Além disso, essa situação ampliou 
nossa vulnerabilidade a eventuais transtornos da 
economia internacional. 

A sobrevalorização foi um erro gerado pelo ím
peto, natural, de afirmação do Plano Real, no segun
do semestre de 1994, pela relativa confusão na polí
tica econômica advinda das eleições nesse período 
e pela súbita troca, de Ministro da Fazenda em se
tembro, bem como pela hesitàção do atual Governo 
em corrigir o erro anterior, quando o risco e o custo 
dessa correção ainda eram pequenos. 

Nos dias atuais, Sr. Presidente, no entanto, o 
custo e o risco seriam excessivamente. Promover 
uma maxidesvalorização agora, em minha opinião, 
seria cometer um erro ao quadrado. Não há no con
texto atual como decidir revogar o equrvoco anterior 
mediante uma simples maxi. 

Não tenhamos dúvidas, porém, de que repor 
nosso ritmo histórico de crescimento vai exigir acer
tos de bom tamanho no setor externo. E essa é a 
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grande tarefa do País e da política econômica no 
umbral do próximo século. 

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de. deixar 
aqui registrado que não me situo entre os que acre
ditam que basta o crescimento econômico para re
solver os problemas sociais de uma nação. Creio, no 
entanto, que o crescimento econômico é, pelo me
nos, uma condição necessária. Ter crescimento não 
resolve os problemas sociais, mas é uma condição 
para haja mais empregos, mais produto:;, bens e 
serviços de consumo para nossa população. 

O caso brasileiro, nesse aspecto, é extrema
mente perverso, Sr. Presidente. E essa é uma ques
tão de longo prazo. Essa perversidade pode ser sin
tetizada por um indicador muito simples: a nossa 
renda por habitante é a 46a. do mundo; mas a nossa 
mortalidade infantil, calculada sobre os nascidos vi
vos até um ano de idade, é a 77g do mundo. A mor
talidade infantil que é o melhor indicador síntese das 
condições de vida sociais de um povo. 

Portanto, a nossa condição social de vida está 
aquém do nosso desenvolvimento econômico. Isso 
mostra que desenvolvimento não é tudo - que é a 
minha tese. 

Sem dúvida, porém, fJCa muito mais fácil- pois 
as condições objetivas são muito melhores - resol
ver os problemas sociais mediante o crescimento de 
que necessitamos. Se Deus quiser, vamos conse
guir obtê-lo de voHa repetindo o desempenho bri
lhante das primeiras oito décadas deste século na 
sociedade, vamos inaugurar uma nova época em 
que os frutos do crescimento econômico efetivamen
te se voHem para beneficiar a maioria da nossa po
pulação. 

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

Não há mais oradores inscritos. 
Os Srs. Senadores Gilberto Miranda, Roberto 

Freire, Lúcio Alcântara, Odacir Soares e Emandes 
Amorim enviaram áiSCursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Exls serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, S~. e Srs. Senadores, desde meninos, 
em casa ou nos bancos escolares, aprendemos a 
amar e a admirar a Amazônia região onde se en
contram a maior floresta tropical, a maior bacia hi
drográfica e a maior reserva de biodiversidade do 
planeta. Por tudo isso, mas também pelo sentimento 
de nacionalidade, pela fraternidade, pela capacidade 
de trabalho e pelo espírito cívico de seu povo, a 

Amazônia sempre foi motivo de justo orgulho da Na
ção brasileira. -

Sendo um território pouco explorado, dada sua 
vastidão, a Amazônia possui ainda incontáveis rique
zas minerais sob o manto. verde de suas florestas. 
Não admira que, verdadeira dádiva da natureza, 
desperte a cobiça internacional; não espanta que, 
santuário ecológico de inexprimível valor, mereça 
especial atenção de quantos se preocupam em pre
servar suas características. 

Apenas surpreende que a Nação brasileira, 
que mostra tanto empenho em defender a Amazônia 
e em promover a população local, não dê à região, 
na prática, qualquer tratamento privilegiado; antes, 
discrimina-a na repartição de recursos que visem ao 
desenvolvimento social, econômico e cuHural. 

Há décadas, vem o povo amazônico, por inter
médio de seus representantes no Congresso Nacio
nal e mis Assembléias Legislativas, ou por outros 
meios, alertando as autoridades para suas inóspitas 
condições de vida. Há décadas, sucessivos gover
nantes incluem o desenvolvimento da região. entre 
as prioridades de seus governos. No entanto, ale
gando escassez de recursos, acabam por discrimi
nar a Amazônia em favor de regiões mais desenvol
vidas. 

Assim tem sido, por exemplo, a execução orça
mentária dos úffimos anos. Vejamos alguns dados 
recentes, tomando por base o Orçamento fiscal e de 
seguridade. Em 1995, a região foi contemplada com 
3 bilhões 178 milhões de reais, entre recursos desti
nados a cada um dos Estados 2 bilhões 165 milhõ
es e a projetas de interesse geral 1 bilhão e 13 mi
lhões. Dessa úffima rubrica foram efetivamente exe
cutados 145 milhões 843 mil reais, que representam 
apenas 14,39% do valor autorizado. 

Os ·Estados, individualmente, tiveram índices 
melhores de execução orçamentária. A média de to
dos os recursos destinados à região, porém, fiCOu 
em apenas 64,12% muito baixa, se considerarmos 
as carências e as vicissitudes da Amazônia. 

No ano passado, excetuados ainda os investi
mentos das estatais, o total de recursos destinados 
à região cresceu para 3 bilhões 763 milhões de 
reais, mas a média das verbas executadas manteve 
o nível do ano anterior 63:42%. Os projetas de inte
resse regional, aquinhoados com 1 bilhão 371 milhõ
es de reais na peça orçamentária, receberiam 449 
milhões de reais, ou 32,76"k do volume inicialmente 
previsto. 

Para este ano, está o Govemo autorizado a 
aplicar, na Amazônia, 3 bilhões 954 mil reais. Ao que 
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parece, o riivel de aplicação não uHrapassará os dos 
anos anto;!rioràs, eSpecialmente se levannos etn con
ta que os projetos de interesse regional, historica
mente relegados a segundo plano, somam 738 mi
lhões de reais. 

A análise setorial revela, igualmente, forte 'desi
gualdade. Na função educação e cultura, a região 
deve receber, conforme prevê a dotação do ano em 
curso, 451 milhões 138 mil. Juntos, os seis estados 
da Amazônia não receberão, ao final do ano, sequer 
4% do. volume de recursos destinados a essa rubri
ca, que é de 11 bilhões 576 milhões de reais. 

Na área de saúde e saneamento, a previsão 
para a Região Norte, no corrente ano, é de 565 mi
lhões 511 mil reais, que correspondem a 2,SOk do to
tal autorizado para a rubrica Na função transporte, 
finalmente,_ª· Região Norte abocanha, pelo menos 
na previsão- orçamentária, 7,42% dos recursos, o 
que se explica pelos investimentos federais nessa 
área, mas também por su~ próprias características: 
sendo seu território muito vasto, requerem-se gran
des inversões financeiras para vencer as distâncias 
e promover sua integração intra e jnter-regional. 

Sob qualquer aspecto que se discuta o desen
volvimento da Amazônia, é preciso ter em mente 
que a região tem características muito peculiares; 
que as dificuldades de acesso e a baixa densidade 
populacional não podem justifiCar o seu abandono; 
que seu desenvolvimento, sendo antiga e legítima 
aspiração do povo, é também fator ~ proteção do 
meio ambiente e dà soberania nacional; e, ainda, 
que os investimentos não se fazem a fundo perdido. 
A Amazônia tem respondido de forma altamente po
sitiva às aplicações de recursos, o que prova a pu
jança de sua economia, a determinação da classe 
empresarial e a capacidade produtiva do seu povo. 

A potencialidade da Amazônia se completa 
com sua natureza soberba. Ali, calcula-se, está um 
terço de toda a biodiversidade do planeta, com cen
tenas de espécies de anfibios, répteis e mamfferos, 
milhares de espécies de pássaros e peixes e milhõ
es de espécies de invertebrados. Sua flora, espeta
cular, reúne centenas de espécies de árvores de 
grande valor, e suas riquezas minerais não foram 
ainda minimamente inventariadas. Com o desenvol
vimento planejado da região, podemos explorar toda 
essa riqueza, evitando a biopirataria e a exploração 
predatória Hoje, a extração de madeira se faz com 
gigantesco desperdício, e a agropecuária, por falta 
de planejamento e fiscalização efiCiente, vem provo
cando a devastação da floresta. 

No entanto, a.perspectiva histórica nos mostra 
que cada centavo aplicado na Amazônia tem retomo
líqüido e certo, bastando, para isso, planejar a ativi
dade económica, visando ao desenvolvimento sus
tentável. 

Assim, vemos, no curso de nossa história, um 
período de elevado desenvolvimento da região, com 
base no extrativismo vegetal, especialmente do látex 
da,seringueira. Detínhamos a hegemonia da produ
ção da borracha e a perdemos para os asiáticos, 
não porque ~ seringueiras tivessem parado de pro
duzir, mas porque não investimos em tecnologia, em 
manejo e em outras técnicas para otimizar nossa 
produção. A Amazônia viveu, então, um período de 
completa estagnação económica. 

A instalação da Zona Franca de Manaus, em 
1967, viria a provar que desenvolvimento e cresci
mento económico dependem, fundamentalmente, de 
planejamento estratégico; e provaria, também e mais 
uma vez, a potencialidade amazónica. Afinal, sem 
que houvesse devastação florestal ou poluição, en
fim, sem qualquer agressão ao meio ambiente, a 
Zona Franca mudou o cenário da região. Seu distrito 
industrial não ocupa mais do que 7 mil e 400 hecta
res, e, no entanto, seu faturamento bruto, no ano 
passado, foi de 13 bilhões e 222 milhões de dólares. 

Esse dado é salientado pelo ex-Deputado e jor
nalista Herbert Levy, presidente do Conselho de Ad
ministração da Gazeta Mercantil, em recente artigo 
de opinião publicado por aquele periódico. Comen
tando o balanço anual do Estado do Amazonas, pu
blicação do grupo que preside, Herbert Levy saúda a 
conclusão, por acontecer, do asfaltamento da BR-
174, que ligará Manaus a Caracas, numa extensão 
de 2 mil 331 quilómetros, passando por Boa Vista, 
em Roraima, e Santa Helena, na área fronteiriÇa; já 
em território venezuelano. 

Ele destaca também a importância da BR-317 
para romper o crónico isolamento de Manaus no 
sentido lestEH>este, rodovia que ligará o Brasil aos 
portos peruanos de llo e Matarani, com suas gran
des jazidas de fosfato e potássio. 

Apesar de sua . potencialidade, a Amazônia é 
uma Região extremamente carente. O desenvolvi
mento propiciado pela Zona Franca é incontestável, 
mas não beneficiou o interior do Estado e as unida
des federativas vizinhas. A Região Norte dispõe, 
hoje, de apenas 23 mil leitos hospitalares; conta com 
6 médicos para cada grupo de 10 mil habitantes, e 
um único dentista para 3 mil e 300 pessoas. 

Com todas essas carências, e na conáiÇáo de 
região que mais cresce no País, a Amazônia merece 
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de nossas autoridades·uma atenção especial. Estou 
certo de que, num Muro muito breve, esse cenãrio · 
será outro. 

Ao apt;~lar às autoridades federais para que 
acreditem na região, e ·assim abreviem o seu cami
nho para o crescimento econõmico e para o progres
so, quero dizer que a pobreza, o narcotráfiCO, a de
vastação ambiental e o garimpo predató.rio, em curto 
prazo, farão parte do passado. A Amazônia, respon
dendo aos estímulos governamentais e confiando na 
força de trabalho do seu povo, estará apta, em pou
co tempo, para multiplicar riquezas nos moldes do 
desenvolvimento sustentável. 

Muito obrigado! 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS.PE) - Sr. 

Pr.esidente, SrBs. e Srs. Senadores, com a implanta
~o do novo Código de Trânsito temos assistido a 
unia curiosa cruzada em favor-da transgressão de 
~ras e pela impunidade nas ruas. Alguns jornalis
tas incautos e urna população permissiva e leniente 
vasculham argumentos que chegam a ser infantis, 
de tão inconsistentes. A falta de debate- urna recor
rente argumentação, sempre presente• em nossas 
discussões polfticas entre aqueles que buscam tergi
versar, e não assumir uma posição contrária -, ao 
lado da falta de informação da sociedade e a incapa
cidade de fiscalização por parte do Estado são ape
nas algumas das justificativas para se atacar o Códi~ 
go de Trânsito e transformá-lo no mais nõvo bode 
expiatório. O que estã em jogo, entretanto, é a possi
birldade de construção de uma sociedade mais civili
zada e baseada no respeito à pessoa e à vida. Uma 
sociedade intrinsecamente democrática, em que to
dos sejam iguais perante as leis, sem favorecimen
tos ou concessões - porque é a partir de concessõ
es que surgem os apadrinhados, os jeitinhos, a cor
rupção e outras mazelas. Por isso fiquei satisfeito 
em ler o lúcido ensaio de Roberto Pompeu de Tole
do, publicado na revista Veja desta semana, e que 
solicito seja transcrito nos Anais da Casa. Intitulado 
A lei da selva tenta uma cartada, é uma critica con
tundente à tolerância excessiva com que tratamos o 
desrespeito às leis e à proteção quase paternal que 
devotamos a infratores em geral. 

É alentador, para nós brasileiros, que detemos 
a trágica estatística de em um ano matar mais no 
trânsito do que as baixas norte-americanas na Guer
ra do Vietnã em quase um decênio, assistinnos, em 
tão poucos dias, à queda do número de acidentes, 
com ou sem vítimas. Um único exemplo basta para 
ilustrar: em Santos, São Paulo, a queda no número 
de acidentes, em 3 dias, foi de 50%. Isso representa 

uma economia: dos gastos públiéos - iii que parte . 
não-desprezfvel dos atendimentos hospitalares sãc5 
motivados por acidentes de trânsito-, mas principal 
e fundamentalmente uma economia de vidas. 

O Brasil precisa construir urna civilização res
peitosa consigo, e o acatamento e obseNãncia ao 
novo Código é uma trilha importante nesse objetivo 
maior. Nesse sentido, não podemos ser brandos, 
sob pena. de nos tomarmos bãrbaros. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROBERTO FREIRE EM SEU DISCURSO: 

A LEI DA SELVA TENTA 
UMA CARTADA 

Roberto Pompeu de Toledo Enalo 

Uma coligação pela lmpunldllde moblnzoc-
nas últimas ..-nanas contra o Código de Trlnsllo. 

Coitados dos bêbados - e os seus cirnitos? E o dir9i1o de 
Ir e vir. do bonacho ao volanlll? 

Quem tinha dúvidas sobre a exislência, no Brasil, de um 
partido da lei da selva. peR1eu-as nas discussões que pruc:ede
ram a en1rada em vigor do 110110 Código de Trãnsito. Contm ele 
desenc:adeou-se wna ofensiva ~ de bacharéis e 
jomalislas a an6nlrnos que nessas homs a televisão costuma ce
çar nos c:ruzamentos. 

O código era pintado como abusado. assustador talvez. 
VendetHie a Idéia de que entrava em cena num clima de confu. 
sliD e Insegurança. Sobre1udo. mesmo nas mauifeslações faVIIIá
vels, quase sernpra p8J9Cia que a questão se rasooia a regras de 

trAnsito - digamos, uma eliquela sobre rodas. Não se ll1inaw 
pma qual é, no fundo, a ceusa. 

Sobre qual é a causa se lalatá adianta. Antes. sintetizemos 
os argumentos maJs cornoos contra o 110110 código: 

- A popultlçalo nio foi devlclámenta lulounada. Como 

se ningÚém soubesse o que é sinal vennelho ou limita de Vlllocl
dade. O código não Inova nas regras, mesmo porque elas sliD In
ternacionais. Inova nas ptri;6es, tomadas mals-. A popu
lação não está igualmenl9 lnfonnada sobre as penas do Código 
Penal. Pela mesma l6glce. o Código Penal deveria ser revogado, 

ou ter sua vigência suspensa. até que todos se ilformaa sem. 

- Deveria ter havido mais clebaa. Seria bom que -
arg1.1119111o, tão comum no Bnlsil, viesse ~do que se 
entende por "debate". O 110110 código c:omeçou a ser elaborado há 
dez anos. Havia quatro, estava no Congresso. Alguns contest

arão a eficácia de nossas lnslilulç6es representativaS Quenrio 

plebisci!o. Outros entenderão por debale a dremallzaÇêo do as
sunto pela lmpransa e I9Ciarn8Jiio que Isso. em l8glll, só accntô

ça na última ham. Selá um avanço definir que--é debala e, tam

bém. o ponto em que ele se toma suficleniB. 
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-As mull;!!s ÃO piBB<IIIL Tomá-las-pesadas foi a razão . 
de ser do novo c:óclgo. Por prevê-las suaves, considerou-sa que 

o valho estimulava o deslespeilo. 

- Multas •lias Incitam • corrupção do gwmiiL A cons
trução de estradaS por empreltalras, pelos valores envolvidos, n
clta mais corrupção ainda. E que dizer do controle do sistema fi
nanceiro pelo Banco Centml, caso em que os valonls sobem aos 

céus? Nos três mu:implos, cujo ponto comum li a relaçi!o entre 
particulares e agentes do Estado, a lógica aconselha o combate à 
c:onupção. Não parace viável a alternativa de I"!MlgSt, não só as 

multas de tránsito, mas as estradas e o Banco Centml. 

- O código favontce • lnclllslrla cg multL Desde que o 
Bmsil é Brasil, este é um dos mais diletos argumenlos em fmlor a 

i~. Se as multas são aplicadas maciçamente, estaria ca· 
racterizada a má·fli ele autoridades a.;a verdadeira Intenção seria 
reforçar suas receitas. Admita-se a existência de governantes 

que, normalmente relaxados. acordam para a aplicaçãO da lei 
com esse lnbikJ. O ponto, ponim, li~1XXt1efaiHI8 ou não a infla
ção? se se comeleU, não há do que reclamar. Se não, recorra-se, 
denuncie-se, esperneie se. 

- DtiWI-M llduear, nio punir. A humanidade ainda pro
cura um m6todo bem-sucedido de educação dlsooclado de p..-.1-
ção. Na escola viga um sistema de notas. Summettllll, a famosa 

escola sem castigo dos anos 60, li apenas um sonho, ou, seg...
do alguns, um pesadelo. Nilo há estfmuio à bOa condu1a que não 
suponha a ccntrapartlda da pena. 

-Faltam condições para • bcNI flsc:.Jizaçlo do trAMito. 

E tL"Ilbém da sonegação, e do contraiJando, e do proxene
tismo, e do tréficO ele drogas, e ... Aconselha-Se a lutar pela me
lhoria das condições de flscailzaçilo. É mais prudente que a alter· 

nativa de legaizar as lrifrações de tránsito, a sonegação. o con
trabando, o proxooetlsmo à o tráfico. 

O novo C6clgo ele Tr4nslto convida os brasileiros a logms

sar num novo patamar ele cMIIzaçíio. É mais que uma atiqueiB 

sobra rodas. Nlio que não tenha fal1as. Mas dasaaedi1á-lo por
que, por e~. li dffcil miAiar pedestres é, nas palavras does

peciaisiB em transpcKte José Carlos Meilo, "desmoralizar a cau-
sa•. 

A causa li o respeitO entra as pessoas e, no rmite, à vida. 

Morreram no tránsito, no Brasil, somados os anos de 1996 e 
1996, 52.416 pessoas. É mais do que os americanos mortos no 

V"18!nã- 47.36!1. Por isso, o doulor Aloyslo campos da Paz. dire
tcr dos hospitais do apemiho locomolot da Rede Sarah, cosloo1a 

compararsuainstituiçãoaoshospi1alsparamutiladosdeguena 

do Veterans Admnisbalion Medical Cantar dos Estados Unidos. 
Das 45.332 pessoas admitidas nos quatro hospilals Sarah no ano 
passado, 15.853 eram acidentadas de tn1nsilo. Consideradas só 
as lesões QIIM!S, como as medulanls ou as cranioencefállc. as 

(JIO!lOIÇÕBS são de 49% de vitimas do tránsito no pdmeiro caso e 

72,3% no segl.lldo. 

Ouba pesquisa, 101aiizando dados do Delran em quatro ci

dades (Brasiiia, Recife, Curitiba e Salvador), no ano passado, 

concluiu que em 61% dos acidentes o moiOrlsiB eslava alc:OOII

zado. Será razoável condoer-se dos que dirigem de 'J)ileque ~ · • 
que agora fBfão ele pegar mui1a ele 865 reais? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -Sr. 
Presidente, Sr*s. e Srs. Senadores, o Instituto do 
Patrimõnio Histórico e Artfstico Nacional IPHAN 
atingiu, ano passado, a marca de 60 anos de sua 
fundação. Idealizado originalmente pelo grande inte
lectual paulistano Mário de Andrade, o IPHAN, com 
sua atuação, vem sendo, nesses seis decênios, o 
grande responsável pela conseMIÇão de alguns te
souros monumentais de nossa arquitetura colonial, 
come as cidades do ciclo do ouro de Minas Gerais 
ou os arredores do Pelourinho, em Salvador. Apesar 
das dificuldades que sempre teve de enfrentar, com 
a mfngua de verbas ~-Ç!)Ill o descaso de muitos seg
mentos da Nação pári:t com a necessidade de pre
servação dos marcos de nossa cultura, o IPHAN é 
hoje, sem qualquer dúvida, uma das mais respeita
das de nossas instituições governamentais. 

Entre as atividades comemorativas da efeméri
de, deStaca-se a realização, entre os dias 10 e 14 de 
novembro último, na bela capital cearense, do semi
nário Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de 
Proteção. Com a participação.de Secretários de Cul
tura de diversos Estados brasileiros, polfticos, soció
logos, antropólogos, técnicos e dirigentes de órgãos 
dedicados à defesa do patrimõnio cultural, especia
listas de todo o Brasil e do exterior, o seminário teve 
por objetivo o debate sobre a criação de instJUmen
tos legais e sobre o estabelecimento de diretrizes de 
ação para esses órgãos, no sentido da preservação 
desse patrimõnio. 

Os mais- ablados, entre os meus ilustres Pares 
que me honram com sua atenção neste momento, 
talvez hajam percebido e estranhado a expressão 
patrimõnio imaterial. Que significa isso? Ocorre que 
o palrimônio cultural de um povo não se limita a 
suas realizações materiais monumentos, cidades, 
igrejas , mas inclui também uma série de saberes e 
fazeres: o artesanato, os cantares, as danças, os fol
guedos, os mitos, o costume de se contarem cau
sas, as histórias infantis e cantigas de roda e de ni
nar, os provérbios e modos de dizer, enfim, o con
junto de atividades a que damos geralmente o nome 
de folclore.. Todos esses conhecimentos, transmiti
dos de geração a geração, correm o risco de desa
parecer, face à progressiva integração dos povQS 
tradicionais de nossas regiões à economia e à cultu
ra globalizadas. 
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À primeira vista, a preocupação com a preser
vação do patrii'TlÕnio imaterial parece uma forte gui
nada na orientação do IPHAN, que sempre temos 
reconhecido como voltada para a conservação de 
monumentos e objetos de valor artfstico. Na verda
de, o anteprojeto original de Mário de Andrade, para 
a criação do então chamado Serviço do Patrimônio 
Artfstico Nacional, embrião do atual Instituto, já in
clufa a perspectiva de 5e trabalhar corri esse tipo de 
manifestação cultural, e não somente com as edifi
cações e obras de arte materiais. Outras ações fo
ram encetadas nos anos 70, durante a gestão de 
Alufsio Magalhães, e 80, por intermédio da Funda
ção Nacional Pró-Memória. Assim explicou, em en
trevista à jornalista Eleuda de Carvalho, do jornal O 
Povo, de Fortaleza, a Coordenadora Regional do IP
HAN no Ceará, Márcia SantAnna, uma das princi
pais responsá~ pela organização do evento. 

A entrada dos anos 90 viu esse trabalho ser 
desmantelado. O seminário realizado em Fortaleza, 
assim, marca uma retomada dessa preocupação, 
agora voltada para o estabelecimento de parcerias 
com entidades da sociedade civil. Alguns relatos de 
experiências bem-sucedidas, realizad8s em vários 
Estados brasileiros, foram apresentados durante o 
seninário, dentre os quais eu gostaria de destacar 
os dos cearenses Oswald Barroso, dramaturgo que 
estuda os reisados, -e Alemberg Quindins, que apre
sentou o Memorial do Homem Cariri. ExperiênCias 
internacionais também foram expostas, pelo repre
sentante da UNESCO, Laurent lévi-Strauss, e pela 
professora da Unicamp.Regina Márcia Moura Tava
res. 

A abertura do seminário foi marcada pela emo
cionante apresentação do balé Kõi-Guêra - o que 
será morto, no Theatro José de Alencar. Relatando 
uma história que tematiza a perda de identidade pe
los fndios, esse espetáculo é uma realização admirá
vel dos alunos da Escola de Dança e Integração So
cial para Crianças e Adolescentes Carentes Edisca, 
extraordinária obra social mantida por duas irmãs, 
DOra e Cláudia Andrade. 

Quero dizer, abrindo um parêntese, que üma 
ação social como essa, que integra à sociedade.for
mal as crianças carentes, engajarÍdo-as na produção 
de arte e beleza, deve servir como exemplo para 
todo o Pafs, nesse tempo em que o problema da in
fância e da adolescência desassistidas exige soluçõ
es urgentes. Os participantes do seminário, prove
nientes do Brasil e do exterior, puderam apreciar um 
espetáculo de grande efeito plástico e dramático, 

conscientes também dos efeitos sociais da iniciativa 
que o propiciou. 

Paralelamente à realização do seminário, dois 
importantes eventos especiais ligados à preservação 
do patrimônio cultural ocorreram em espaços públi
cos de Fortaleza: na Central de Artesanalo do Ceará 
Ceart, a exposição O artesanato cearense Madeira
Matriz: a xilograwra cearense; e, na Coordenação 
Regional do IPHAN, a mostra Ceará a mão livre -
arquitetos desenham o patrimônio cultural. 

Gostaria de mencionar, rapidamente, os nomes 
dos arquitetos cearenses participantes desSa mos
tra, citando também os objetos de sua atenção docu
mentadora. Domingos Cruz Unheiro, o organizador 
da mostra, trouxe paisagens das cidades de lcó, do 
Crato e de Sobral; Antônio Carlos Campelo Costa. 
cenas do Engenho Tupinambá e do Estoril; Nfcia 
Bonnann e lvaldo Roland Filho, a praia de Iracema; 
Nearco Barroso Guedes de Araújo, ediffcios art-nou
veau do centro de Fortaleza, criminosamente enco
bertos por letreiros e fios; Mauricio Cais e Romeu 
Duarte Júnior, desenhos retratando aspectos de For
taleza; José Uberal de Castro, um desenho repre
sentando lcó; além de Ricardo Bezerra. AntOnio Car
valho Neto, Carlos Alberto Faria Costa. Totonho La
provitera e João Marques Melo. 

Como resultado do seminário, foi elaborada e 
divulgada a Carta de Fortaleza, que, entre suas pro
postas, inclui a atribuição, ao IPHAN, das seguintes 
responsabilidades: promoção de uma reflexão sobre 
Q. conceito de bem cuHural imaterial, com a colabora
ção de consuHores do meio universitário e de institui
ções de pesquisa; realização do inventário desses 
bens culturais em âmbito nacional, em parceria com 
instituições estaduais e municipais de cuHura, órgã
os de comunicação e a sociedade em geral, inte
grando esse inventário no Sistema Nacional de Infor
mações Culturais; finalmente, coordenação de um 
grupo de trabalho a ser criado pelo Ministério da Cul
tura, para desenvolver e propor um instrumento legal 
que disponha sobre a preservação dos bens cultu
rais de natureza imaterial. 

Outras recomendações genéricas inscritas na 
Carta de Fortaleza propõem: a abordagem global da 
preservação do patrimônio cuHural, abrangendo to
das as formas de produção simbólica e cognitiva; a 
constituição de um banco de dados acerca das rllR

nifestações culturais passfveis de proteção, tom<dldo 
mais ágil a difusão das informações; a bu .. _.:t de par
cerias entre entidadGs públicas e mi'.adas para a 
preservação das informações jt coletadas; a regula~ 
mentação de um relatório de impacto patrimonial cul-
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tural, a ser apresentado juntamente com os relató
rios de impacto ambiental pelos responsáveis por 
quaisquer intervenções sérias, como conStrução de 
estradas ou barragens, por exemplo; o· desenvoM
mento de um programa nacional de educação patri
monial, para conscientizar as crianças para o proble
ma;· o estabelecimento de uma pol[tica nacional de 
preservação do patrimõnio cultural, com metas clara
mente definidas; e a atuação do Ministério da Cultu
ra no sentido de influir para que as questões cultu
rais sejam levadas em consideração na formulação 
das polfticas púbrK:aS em geral. 

Não gostaria de finalizar sem voltar a ressaltar 
o valor extraordinário desse patrimônio cultural ima
terial de que se tratou no seminário de novembro em 
Fortaleza. Trata-se de uma riqueza e variedade de 
que poucos pafses se podem orgulhar de ter como o 
Erras ii. 

De fato, o patrimõnio cultural, que é a marca da 
identidade de um povo, está talvez mais profunda
mente expresso nas manifestações folclóricas e nos 
conhecimentos tradicionais populares que nos ediff-

- cios e monumentos. Preservar esses usos e costu
. mes é tão importante quanto conservar as marcas 

arquitetõnicas, escultóricas e pictóricas de nosso 
passado, porque conhecer a si mesmo é uma exi
gência a que tem de satisfazer qualquer povo com 
pretensões ele ocupar um lugar de destaque no con
certo das nações. cabe a nós, legisladores, fazer 
nosso papel de tomar a iniciativa de procurar os es
pecialistas do .setor para promover as discussões 
necessárias à COnst?lidação de um ~nso sobre 
as caracterfsticas desejáveis para uma futÍJra regula
mentação legal. ·Devemos isso às gerações futuras 
de brasileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO)- Sr. Pre

sidente, St-s. e Srs. Senadores, em meu discurso do 
dia 21 de janeiro discorri sobre o documento do Mi
nistro ExtraordináriO de Polftica Fundiária, Reforma 
Agrária·em Ação: Terra Prometida, Missão Cumprida 
e sobre a matéria diwlgada na revista TIME, edição 
latino-americana da semana de 19 a 25 de janeiro, 
sobre o MST - Movimento dos Trabalhadores Sem-
Terra. · .. 

Hoje, analiso o documento,do Pontiffcio Conse
lho Justiça e Paz , intitulado Para uma Melhor Distri
buição da Terra: o Desalio da Reforma Agrária. O 
documento é produto de cinco anos de discussões 
do Pontiffcio Conselho JUstiça e Paz, órgão de as
sessoria do Papa João Paulo 11 para assuntos so
ciais presidido pelo cardeal Rogar Etchegaray.O do-

cumento critica a concentração da terra nas mãos de. 
um reduzido grupo de proprietários, condena os láii
fúndios improdutivos e defende a redistribuição das 
tenras ociosas pelos governos. 

Antes de adiantar a discussão do importante 
documento, permitir-me-ai transcrever, na fntegra, a 
apresentação do documento: 

O presente documento Para uma Melhor Distri
buição da Terra: o DesafiO da Reforma Agrária, pro
põe-se. a alertar, aos mais diferentes nfveis, para 
uma profunda tomada de consciência relativamente 
aos dramáticos problemas humanos, sociais e éti
cos, que o fenômeno da concentração e apropriação 
indevidas da terra levanta. 

Trata-se de um problema que atinge a dignida
de de milhões de seres humanos e priva o nosso 
mundo de uma perspectiva de paz. 

Diante da situações marcadas por tantas e ina
ceitáveis injustiças, o Pontiffcio Conselho Justiça e 
Paz oferece este documento para reflexão e orienta
ção, fazendo-se intérprete de uma dupla pergunta: a 
dos próprios pobres e a dos pastores. Assim, o Pon
tiffcio Conselho Justiça e Paz deve pronunciar, ur
gentemente e de forma corajosa e evangélica, uma 
palavra acerca das situações escandalosas no que 
se refere ao domfnio da terra, situação que se aplica 
à maior parte dos continentes. 

O Pontiffcio Conselho, servindo-se do rico pa
trimônio da doutrina social da Igreja, considera seu 

. dever irrevogável, chamar a atenção de todos, espe
cialmente daqueles que têm responsabilidades polfti
cas e econõmicas, para empreenderem reformas 
apropriadas no domfnio agrário em ordem a iniciar 
uma fase de crescimento e desenvoMmento. 

Não se deve deixar passar o tempo em vão. O 
Grande Jubileu do ano 2.000, proclamado pelo San
to Padre o Papa Paulo 11, para comemorar Jesus 
Cristo como o Único Salvador, é um desafio à con
versão, também no plano social e politico. A conver
são, aqui mencionada, destina-se a restabelecer o 
direito dos pobres e marginalizados, de forma a que 
possam, também eles, gozar da terra e dos seus 
bens, bens que o Senhor deu a todos e a cada um 
dos seus filhos e filhas. 

Em primeiro lugar, é- preciso deixar claro que o 
documento não faz referência explfcita a nenhbm 
pafs, mas também não era necessário. Todos os 
possíveis alvos da crítica de Roma sabem muito 
bem a quem ela se dirige. O Brasil obviamente é um 
dos países inspiradores do documente. 
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Uma publicação do INCRA, de agosto de 1996, 
Atlas Fundiário do Brasil definia a estrutura fundiá
ria· brasileira assim: 

Classe ela Área Tolal 

de Imóveis de lmóYIIIs Toe.J(ha) 

Minifúndio 1.938.441 62,3 26..184.660 
7,9 

Pequenas Propried 839.440 
26,9 51.453.538 15,5 

Médias Propriedades 249.423 8,0 65.963.185 
19,9 

Grandes Propriedades 87.594 2,8 

187.762.629 56,7 
Total 3.114.898 100,0 331.364.012 

As grandes propriedades ou latifúndios, que 
em número total atinge 87.594 imóveis, ou seja 2,8% 
do número total abrangem uma área de 187.762.629 
hectares, ou seja. 56,7"k da área total dos imóveis 
cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural, 
do INCRA. Por outro lado, os minifúndios que perfa
zem 1.938.441 imóveis com 62,3% do total, somam 
uma áJea de 26.184.660 hectares o que correspon
de a apenas 7,9% da área total dos imóveis cadas
trados. 

A iniquidade da distribuição de terras no Brasil 
fica evidenciada Apenas 2,8% das propriedades 
representam mais da metade das terras brasileiras. 
Enquanto isso 62,3% das propriedades representam 
apenas 7,9% das terras do Brasil. 

O documento Para uma Malho~ Distribuição da 
Terra: o Desafio da Reforma Agrária é surpreenden
te, posto que pela primeira vez, em séculos, define 
uma posição oficiai da Igreja Católica sobre a Refor
ma Agrária. 

As sociedades industrializadas foram organiza
das sob um modelo capaz de produzir enonnes 
quantidades de riqueza. mas, invariavelmente, apre
sentam graves insuficiências quando se trata de re
distribuir, de forma eqüitativa. os frutos e favorecer o 
crescimento de áreas e de países menos desenvol
vidos. Essa constatação oco~ nas próprias econo
mias desenvolvidas, mas é nas economias de par
ses em via de desenvolvimento que a .gravidade 
desta situação atinge dramáticas dimensões. 

Isso pode ser constatado no fenOmeno da· 
apropriação indevida e da concentração da terra, 
isto é, do bem que, dado o caráter predominante-

mente agrícola da economia dos países em vias de 
desenvolvimento, constitui, ao lado do trabalho, o fa
tor fundamental de produção e a principal riqueza 
nacional. O Conselho Pontifício Justiça e Paz, pre
tende enfrentar o .qramático problema da apropria
ção indevida e da coi)Centração da terra no latifún
dio, solicitando uma solução e indicando o espírito e 
os objetivos que a devem orientar. 

Julgo interessante transmitir a conceituação 
esposada no documento, para Latifúndio: .• _é uma 
grande propriedade rural, cujos recursos são gerai
mente insuficientemente utilizados e pertencente ha
bitualmente a um proprietário sistematicamente au
sente, que emprega trabalho assalariado e utiliza 
tecnologias agrfcolas atrasadas. 

O documento apresenta em forma sintética: 
- uma descrição do processo de concentração 

da propriedade da terra onde não está equitativa
mente distribufda; 

- os princípios que devem inspirar as soluções 
de tal questão grave, segundo a mensagem bíblica e 
eclesial; 

- a solicitação de uma eficaz reforma agrária. 
conãlção indispensável para um futuro de maior jus-
tiça. 

Recorro a um artigo de Dom Luciano Mendes 
de Almeida, publicado no jornal Folha de São Paulo 
de 17 de janeiro para sistematizar a apreciação do 
documento sob análise, transcrevendo-o, por vezes. 

A primeira parte do documento, (itens n2 4 a 
41) apresenta a triste realidade da apropriação inde
vida e da exagerada concentração da terra, apontan
do as consequências negativas da ausência da re
forma agrária. Essa situação verifJCa-se em várias 
regiões do· mundo, atinge milhões de seres humanos 
e, infelizmente, é grave no Brasil, onde os conflitos 
pela posse da tena (Corumbiara, Rondônia e Eldora
do do Carajás, Pará) constituem um capftulo de nos
sa história recente. 

A segunda parte do documento (itens n2s 22 a 
41) recorda o ensinamento da Sagrada Escritura e 
do magistério da Igreja sobre questões sociais e, em 
especial, a propriedade da terra. Nunca é demais in
sistir sobre o princípio da destinação un~ersal.dos 
bens, segundo a vontade de DeÜs. O ... direito à vida 
e à subsistência pessoal e familiar antecede qual
quer direito à propriedade privada 

É importante comentar a condenação que o 
documento Para uma Melhor Distrjbuição da Terra: o 
Desafio da reforma agrária faz ao latifúndio. A doutri
na social da Igreja. com base no princípio da subor
dinação da propriedade particular à destinação uni-
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versai dos .bens, analisa as modalidade de exercício 
do direito de propiiedade da terra como espaço culti
vável e condena o latifúndio como intrinsecamente 
ilegítimo. -

Assim, a grande propriedade de terra é, muitas 
vezes, mal cultivada, ou mesmo protegida como re
serva de valor, sem ser cultivada, enquanto se deve- . 
ria aumentar a produção agrícola para satisfazer a 
crescente procura de alimentos pela maior parte da 
população, desprovida de terras para cultivar ou com 
terras muito limitadas à sua disposição. 

Para a doutrina social da Igreja, •.. o latifúndio 
contrasta nitidamente com o princfpio que a terra foi 
dada a todos e não apenas aos ricos, de tal modo 
que ninguém tem o direito de reservar para seu uso 
exclusivo aquilo que é supérfluo, quando a outros 
falta o necessário. 

O latifúndio, de fato, nega a uma multidão de 
pessoas o direito de participar, com o seu trabalho, 
do processo produtivo e de satisfazer as necessida
des próprias, da famRia, da comunidade e da nação 
de que fazem parte. Os privilégios assegurados pelo 
latifúndio são causa de lutas escandalosas e de si
tuações de dependência e de opressão, tanto à es
cala nacional quanto internacional 

Na terceira parte do documeirto (Itens n"s 42 a 59) 
são propostos os critérios éticos que deyem orientar 
a reforma agrária no pleno respeito às exigências da 
justiça das pessoas e povos e à promoção do de
senvolvimento de cada pafs. 

O texto revela preocupação com o atraso injus
tificável de uma conveniente reforma que, ao tardar, 
acarreta fome, miséria, violência e males sociais. 
Daí a necessidade de decisões políticas, em nível 
nacional e internacional, que assegurem a inteligen
te articulação de fatores: semente, adubo, máquinas, 
crédito, pesquisa, assistência técnica, escoamento 
da produção, comercialização, etc. Somente dessa 
forma a distnbuição da terra resultará proveitosa de 
forma a diminuir, e até mesmo superar, o drama dos 
excluídos sociais. Espero que o pretexto da ausên
cia de recursos não deixe os nossos agricultores 
sem terras. 

Entre as questões mais relevantes o documen
to indica: 

a) Uma adequada oferta de tecnologias apro
priadas: a pesquisa e experimentação agrícolas são 
uma componente essencial de uma reforma agrária 
efetiva e eficaz. Isso porque permite conciliar três 
objetivos essenciais: tecnologias apropriadas, cresci
mento da produção e proteção ambiental. 

b) Assistência técnica: a prestação de um ser
viço de assistência técnica não é menos essencial 
para a reforma agrária efetiva. A assistência técnica 
representa o necessário complemento das ativida
des de pesquisa e experimentação, porque os seus 
resultados podem ser difundidos, democratizados e 
introduzidos na prática corrente somente se os pro
dutores agrícolas forem informados da sua existên
cia e convencidos da sua eficácia. 

A atividade de informação e educação toma-se 
necessária e deve ser constante - sem sofrer des
continuidàde - para adequar o nível dos conheci
mentos profissionais dos produtores às exigências 
da reforma agrária. É sumamente indispensável a 
capacitação dos agricultores para o ingresso no mer
cado, de forma organizada, via associativismo como 
a única forma capaz de lhes dar um efetivo poder de 
mercado e de orientar as. escolhas dos produtos a 
cultivar. 

c) Infra-estruturas rurais: é necessário que, 
além da pesquisa e experimentação e da assistência 
técnica, os programas de reforma agrária prevejam 
recursos para o desenvolvimento das infra-estrutu
ras rurais. É decisiva essa terceira área de interven
ção para o sucesso da reforma agrária. Uma agricul
tura dinâmica, em const$nte desenvolvimento, leva 
consigo um contínuo aumento da necessidade de 
estradas para o escoamento da produção, de ener
gia para a transformação dos produtos (agrcrindustria
riZSçáo), água para irrigação, de telecomunicações 

d) Acesso ao crédito: o acesso concreto ao 
crédito oficial, em tempo hábil, e a taxa de juros in
centivadora da produção é indispensável. Aos pro
dutores que receberem terras deve ser garantida a 
possibilidade de dispor dos modernos fatores de pro
dução a preços razoáveis. Se considerannos que os 
sem-terra são descapitalizados, a aquisição dos fa
tores somente poderá ser feita com o crédito. 

e) O papel da mulher: as políticas de favoreci
mento do acesso das modernas tecnologias e aos 
serviços públicos devem prestar atenção particular à 
posição relevante que a mulher ocupa na produção 
agrícola e na economia alimentar dos países em 
vias de desenvolvimento. As mulheres, via de regra, 
contribuem com a metade da força de trabalho do 
conjunto familiar. Além disso, é SObre ela que recai a 
maior responsabilidade da produção de alimentos 
para o consumo familiar. 

Na maioria das sociedades dos países caren
tes de reforma agrária, as mulheres são considera
das pelo trabalho doméstico que desempenham, e 
não como ativas produtoras de bens agrícolas. As 
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leis privilegiam o homem ao conferir-lhe o direito de 
propriedade da terra Por outro lado, o sistema edu
cativo tende a antepor a formação dos homens à for-
mação das mulheres. -

Face a essa realidade é essencial, também, 
para o sucesso da reforma agrária, a preocupação 
em garantir à mulher um direito efetivo à terra, uma 
atenção concreta às suas exigêneias por parte dos 
serviços de assistência técnica, uma maior educa
ção escolar, mais fácil acesso ao crédito, com vistas 
a melhorar a qualidade do seu trabalho, reduzir a 
sua vulnerabilidade às mudanças na tecnologia, eco
nomia e na sociedade. 

A temática do uso social da terra de parte da 
Igreja Católica, se insere na perspectiva do Jubileu 
do Ano 2.000, que proclama a restauração da justi
ça, com especial referência aos pobres, marginaliza
dos e a uma· convivência fraterna, na qual possam 
usufruir da terra e dos bens que Deus a todos desti
nou. 

A posição corajosa assumida pela Igreja Católi
ca P9r eerto trará resultados práticos admiráveis. 
Não somente pela autoridade da palavra do Papa 
João Paulo 11, mas pela presença e manifestação 
que todos os bispos, os.sacerdotes em suas paró
quias e os grupos eclesiais, farão multiplicar pelos 
recantos da terra bmsileira a mensagem papal. So
mando-se a inequívoca posição da Igreja Católica, 
com vistas ao Jubileu do Ano 2.000, teremos, com 
certeza, a continuidade dos esforços do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que se evidenciarão 
com mais força no muito provável segundo mandato 
presidencial, período 1999-2002. 

É o que desejo com todo o vigor e com toda a 
consciência cristã que sempre me indicam os cami
nhos da redistribuição da terra 

Muito obrigado. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. 

Presidente, S~. e Srs. Senadores, nesta breve co
municação, gostaria de cumprimentar o nosso cole
ga Senador Ar1indo Porto, competente Ministro da 
Agricultura, que esteve ontem no Município de Hu
maitá, no Estado do Amazonas, acompanhando o 
início da safra de arroz e soja, naquela região, 
acompanhado pelo Governador Amazonino Mendes. 

Esta visita se reveste da mais alta importância, 
tendo em vista o terminal graneleiro de Porto Velho, 
construído pelo Grupo Hermasa- capitaneado pelo 
empresário e suplente do eminente Senador Jonas 
Pinheiro, o Engenheiro Blairo Maggi, que, com recur
sos próprios e financiamentos do Governo Federal, 
construiu esta obra da maior envergadura para o de-

senvoiVimento ec.onõmico do meu·Estado e de toda 
a nossa região. 

Quero .também destacar a importância da Hi
drovia Madeira-Amazonas, que somente foi possível 
sua viabilização, pelo empenho do grande estadista 
da Amazônia, o Governador Amazonino Mendes, 
que.com sua equipe dedicou todos os seus esforços 
na consecução da obra. 

Preocupado que é éom o desenvolviménfo da 
nossa região, Sua Excelência, o Sr. Governador do 
Amazonas, não tem poupado esforços para a raali
zação dessa grande obra, sonho de todos nós, ama
zônidas. 

Destaco também, na oportunidade, que apesar 
da importância dessas obras para a economia de 
Rondônia, o Governo Valdir Raupp nada fez. não in
vestiu um centavo sequer, apesar de hoje usar as fo
tos ·-do· terminal graneleiro para promoção pessoal;
como se fora obra do seu desgoverno, tentando com 
isso continuar sua farsa junto ao nosso povo, que 
-hoje não se engana mais com suas mentiras. 

Na edição de hoje do Jornal do Brasil, o dire
tor de infra-estrutura do BNDES, Fernando Perrone, 
declara que o desembolso do Banco para infra-es
trutura cresceu 1.058% (hum mil e cinqüenta e oito 
por cento), o que nos chamou atenção nesses nú
meros é que nada mudou em nossa infra-estrutura, 
pois como todos sabemos esses valores na sua 
maioria foram aplicados em privatizações, em espe
cial na área de energia elétrica para compra de con
cessionárias estaduais de energia, que em muitos 
estados, o serviço de fornecimento de energia pio
rou, como é o caso da Light, no Rio de Janeiro. 

É necéssário que o BNDES invista em novos 
projetas e não em usinas já em funcionamento, que 
nada acrescenta ao mercado de demanda de ener
gia tão necessária ao nosso desenvolvimento. 

Pois senão vejamos os números aprasentados 
pelo Diretor do BNDES, que são os seguintes: 

2.9% (vinte e nove) por cento, para o sefor elé-
trico; 

• 22% (vinte e dois por cento), petróleo e gás; 
• 14% (quatorze porcento), saneamento básico; 
• 12% (doze por cento), transportes urbanos; 
• 8% (oito por cento), telecomunicações; 
• 7% (sete porcento), marinha mercante, e 
• 2o/o (dois por cento), portos. 
Como V. Ex"s. poderão constatar, os investi

mentos em sua totalidade foram dirigidos aos gran
des emprasários, que tudo têm e. tudo podem, e ·os 
pequenos e médios empresários que geram empre-
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gos e movimentam a ecoriômia local e regional, es-
ses nadá te111 e ·cpm !)ada são paneficiados. · 

Précisámos inverter o fluxo desses recursos, e 
para isso é necessário que o BNDES volte os seus 
olhos para o pequeno empresário, crie facilidades de 
acesso aos créditos, e que seus agentes repasSado
res, sejam remunerados com taxas diferenciadas, 
para estimularem investimentos nas pequenas em
presas, que a continuar com essa política brevemen
te desaparecerão. 

Invista também na agricuHura financiando os 
nossos pequenos e médios agricuHores, que neces
sitam de tratares, arados e todos os tipos de imple
mentes agrícolas, assim como armazéns, silos e es
tradas Vicinais para o escoamento da produção. 

Não acredito em desenvolvimento econômico e 
social, se os nossos produtores agrícolas não tive
rem condições .mínimas de plantarem e benefiCiarem 
os seus produtos. Urge que o BNDES volte sua 
atenção para a nossa região e seja realmente para 
nós uma agência de desenvolvimento voHada para 
os setores produtivos de pequena e média escala. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando às Senhoras Senado
ras e Senhores Senadores que constará da Ordem 
do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, 
a realizar-se às 14h30min, a seguinte: 

O-:tDEM DO DIA 

-1-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N2 101, DE 1996- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 40, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno (inico, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n2 101, de 
1996 - Complementar (n2 147/97 - Complementar, 
naquela Casa), de autoria dos Senadores lris Re
zende e José Roberto Alruda, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvi
mento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento dO Entomo do 
Distrito Federal, e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n11 38, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela· 
tor: Senador Lúcio Alcântara, com abstenções dos 
Senadores Josaphat Marinho e José Eduardo Outra. 

-2- •." 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 50,DE 1.007 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 50, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno Onico, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 50, de 1997 (n11 1.521/96, na Casa de 
origem), que institui o Serviço de Radiodifusão Co
munitária e dá outras providências, tendo 

Pareceres favóráveis, sob nlls 45 e 46, de 
1998, de Comissão 

- de Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Sena
dOr José Agripino; e 

-de Educação, Relator: Senador Sergio Machado. 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 41, DE 1997 

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nll 41, de 
1997 (n2 173/95, na Câmara dos DeputadOs}, de ini
ciativa do Presidente da Rep(iblica, que modifica o 
regime e dispõe sobre princfpios e normas da Admi
nistração Pública, servidores e agentes políticos, 
controle de despesas e finanças p(iblicas, e custeio 
de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob n2 24, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romero Jucã, favorável à Proposta, com votos con
trários dos Senadores Josaphat Marinho, Anton;:> 
Carlos Valadares e José Eduardo Outra. 

Declaradas prejudicadas pelo Plenário as altera
ções. promovidas pelos arts. 13 e 14 da Proposta, ao§ 
311 c:IO art. 73 e ao inciso VI c:IO art. 93 da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h4{Jmin.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGLHAÃES 

%111198 
Terça--feira 

10h-Despacho 
15h30min -Sessão Delibellifiva Ortflllárii do Senado 
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Ata da 16!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de janeiro de 1998 

6ª Sessão Legislativa Extraordinária da .50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Cartas Valadares -
Artur da Tavola- Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Cartas Bezerra -
Cartas Patrocínio - Cartas Wilson - Casildo Malda
ner-Coutinho Jorge'~ Ecl[son Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo- Gerson Cainata- Gilberto Miranda
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jeffer
son Peres - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Saad - José Samey - José Serra - Júlio Campos -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha 

- Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella - Lú
cio Alcãntara- Lúdio Coelho - Marina Silva - Martu
ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Otoniel 
Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina 
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire -
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sergio 
Machado- Teotônio Vilela Filho- Vilson Kleinubing 
- Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM No 61, DE 1998-CN 
(N° 103/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional~ 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da :União, em favor do Ministério de Minas e Energia, .. 
crédito suplementar no valor de R$ 64. 784.121,00, para os fms que especifica". 

Brasília, 27 de janeiro de 1998. 

Fernando Henrique Cardoso 
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EM ne 009 /MPO 
Brasília, 21 de janeiro de 1998. 

Excelentíssimo Senhor Pre~idente da República, 

O Ministério de Minas e Energia solicita a abertura de crédito suplementar no valor 
de R$ 64.784.121,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento c; vinte e 
um reais), em favor da Agência Nacional do Petróleo- ANP. 

2. O crédito pleiteado objetiva atender a despesas rela..:ionadas com a implementação da 
Agência Nacional do Petróleo - ANP, conforme itens principais a seguir relacionados: 

Pessoal e Encargos Sociais . 
Outras Despesas Com:ntes 

Investimentos 

Total:. 

6.801.868 
54.177.253 

3.805.000 

64.784.121 

R$1,00 

3. Os recursos necessários à abertura do crédito solicitado são oriundos do excesso de 
am:cadação da cota-parte dos .~os de realização dos combustíveis automotivos e de receitas 
novas, provenientes de paniciplÍções governamentais pela outorga de concessões para exploração e 
produção de petróleo, determinadas pela Lei n2 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

4. O crédito viabilizar-se-á mediante projeto de lei, a ser submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, por não estar incluído entre as autorizações para abertura de . créditos 
suplementares estabelecidas pela Lei n2 9.598, de 30 de dezembro de 1997, estando o mesmo em 
consonância com as prescrições contidas no art. 167, inciso V, da Constituição, e de conformidade 
com o disposto no art. 43, § 1 !!., inciso II, da Lei nl!. 4.320, de 17 de março de 1964. 

S. Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da 
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o 
correspondente Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar. 

Resp~?itosamente, 

"' 

. Ad1 0.:f 
·<::.!. ANTONiO iwnlm 

Mfuistro de Estado do 
Planejamento e Orçamento 
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E-ORÇAMENTO N!:. 009 DE 21 I 01 I 98. 

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 
Insuficiência de dotações orçamentárias para atender a despesas do Ministério de Minas e Energia, 
relacionadas com a implementação da Agência Nacional do Petróleo. 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta: 
Abertura de crédito suplementar, mediante projeto de lei, em favor da Agência Nacional do 
Petróleo, para atendimento das despesas acima referidas. 

3. Alternativas existentes às medidas ou atas ro ostos: 
Tecnicamente, é a alternativa viável. 

4. Custos: 
Não há custos adicionais para o Tesouro Nacional, pois os recursos são oriundos de excesso de 
arrecadação, no valor de R$ 64.784.121,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro 
mil, cento e vinte e um reais). 

5. Razões que justifiquem a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

I Nada a registrar. 

7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias) 
Texto Atual Texto Proposto 

8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 

115 
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PROJETO DE LEI No l,_DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério de Minas e 
Energia, crédito suplementar no valor de R$ 
64.784.121,00, para os fins que especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União (Lei n° 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério de 
Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 64.784.121,00 (sessenta e quatro milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e um reais), para atender à programação constarlte do 
Anexo I desta Lei. 

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
da incorporação de excesso de arrecadação. 

Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 1 o e 2°, fica alterada a receita da 
Agência Nacional' do Petróleo - ANP, na forma indicada no Anexo II desta Lei, no montante 
especificado. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 
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32265 • AGÊNCI~, NACIONAL DE PETRÓLEO· ANP 
ANEXO I 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPI.EMENTAÇÃO) 

ESPECIFICAÇXO EIM s o IID·IFTE 
F D VSO 

ENERGIA E liiECrRSOS MINERAIS 

ADMI~ISTRAÇ (O 

AD~II~ISTR.\ÇAOGER..\L 

09.007.00!1..4900 
COORDESAÇA.O E 1\IANUTE="i'ÇA.O CEiiAL 

ASSEGURAR AS CO~DIÇOES NECESS4RIAS PARI\ A 
MA~t U:NÇAO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇO 00 
ÓRC:,O, VOLTAD,\S .\S .4Ç0ES DE PESSOAt..ADtiUNISTRAÇ.\0, 
MODERSIZAÇ.\(JI, ASSESSORAMEN'(O SUPERIOR, 
OOCDIENTAÇ.\iD, PATRIMONIO, PLANEJ..\MENTO, 
ORÇ\\IENTO E CO~TROLE, ASSUNTOS JURIOICOS, 
CO~IlSICAÇAO SOCI..U.. INFMM.4.TICA. TRANSfORTE. 
IU:P,ROS, RE'fiORMAS E ADAPTAÇOES DE IMÓVEIS. 
TELECOMliNICAÇOF.S, ETC. 
·SER\ IÇO OE INFORMÁ 11CA CONTIA TA DO (UNIDADE) • 2 
·SER\ IÇO DE INIFORMÁTICA IMJ'U.NTADO (IJNID) • 5 

O'.oi.OOJ,0011.4~.0001 I' 
M 'SUTENÇAO OOS SERVIÇOS OE ADMISimtAÇAO GERAL I 90 

09.MJ.OOJI.UOO.~ 
A('Ots PE INfiDR~fÁTICA 

·SER\ IÇO PE INFOJif.tÁ TICA CONU..\TADO (UNIDAOEI•l 
·SER\ fÇO DE INFORM4ncA IMI'l.AHTADO(U(ID) • 5 

09.007.0011.4907 
CUMPRIMENTO DE SENTESÇA JUDICUL 

Cl"\lrRJIIt O rAGAMENTO OE PRECAlÓIUOS DE SENJE.NÇAS 
JUDICl\lS TRANSITADAS EM JULGADO, EM aJMPIUMENTO AO 
OliPOSTO NO ,1\RT. 100. DA CONmTUiç:AO FEDERAL; O 
rAC"ltNTO PiE VA~TACENS I'ECUNIÁRL4.S CONCEDIDAS 
ISDI\WUAL Ol'l COI.ETIVAMENTE,. MEDIANTE DECISOES 
JUDICLUS AL'\E),, N.,O tNCOJif'ORAD.U EM CARATER 
OEFL\In\'0 As ; lltEMUSERAÇOES DOS IENtflCIÁRIOS. fOR 
FORÇ., DO MtRrro TRANSfrADA EM JULGADO; E. 
rAC,\It:NTO DE SENTENÇAS JUDK:IAIS 11ANSITADAS EM 
JlllG'DO DE\'IDAS rELAS EMPRESAS rúJUC\S E SOCIEDADES 
DE ECONOMIA MISTA. 

09.001.0CU 1.4901.0001 
Cl'\lrRIMt:NTO DE SENTENÇA JUDK:IALNAO TRANSITADA 
E\1 JIILCADO 

F.btJCAÇÁO 0\ fAIANÇA nt:O A6 ANOS 

t:PtJ.CAÇAO pat.f.SCOJ,,. 

O'#,o.ti.IIIIY\1.4500 
ASSISlÜfiA l'Kt·I·:SfOI,.\M 

I'IOI''UM('IUN.\M C'CINUIÇ0t:S UE AU:NIIINan'O INU:f:MAL 
AOS llt:rt:rmt:NliF.S ltUS St:II\'ITHIIIES PÍIIJ.H'OS ... :tn•:IIAI!i, NA 

.. 

.. 

131 
llO 

"' u• 

llO 

TOTAL 

M.114.UI 

6UU.III 

6-f.to.lll 

6J.IMIII 

4i!JUIII 
49JUIII 
4'JU.IIJ 
II.JOUU 
li.OJOJS6 

IUID.OOO 
IUIIOO(I 
14.411.000 
4.001.000 

10.411.000 ... .., 

... .,. ....,. ...... 
"'"" 
IOUOO 

111UM 

"'-'"' 

RS 1,00 

CRtDITO SUJ'I.EMEf:lTÃR 
RECURSOS DE TODAS AS FONTa E TRANSFERtNCJAS 

PESSOAL E I JUROS E ENC.IOUTRAS DESP.IJNVESTIMENTOSIIN\'ERSÕES IAMORTIZAÇÃO(OUTRAS OESP. 
ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES fiNANCEIRAS DA DiVIDA I DE CAPITAL 

6.10U6f 

uoua 

6.801.161 

6.16UM 

6.161.161 
1.161.161 
6.161.~ 
tll.m 

S.5JO.S1J 

....... 

.... 000 

"'-"" ..._.,. ....... 

I I 

sun.m J.JD5.000 

SU.l& ... \U HOS.OOCl 

5J.Il6.Jil J.!fiS.OOO 

5).136.31) J.MIHNIO 

0.161.JU 
4J.I6J.JU 
4l.I61.Jil 
IQ.611.S.'O 
,11.419.71) 

IUU.OM J.lllS.OOO 
10.615.000 uuoon 
ID.6UOOO J.IM.OOO 
J.OOO.OOO 1.000.000 
1.615.000 uos.ooo 

IOUI'IO 

11111.600 

IOUM 

~ 
13 
t:1 
til 
::;:; 
~ 

~ 
"' o 
o 
"' ~ ;.,. 
o o 
~ o 
til 

~ 

:::; 
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ANEXO I 
PROGRAMA DE TRADAI.IIO (SUJ•J.EMENTAÇÃO) 

ESPECIFICAÇÃO 'I M s o IID·IFTE 
F o uso 

FAIXA ETÁ'kL\ DE O A 6 A~OS E AOS EXCEPCIONAIS, CUJO 
DESESVOLVIMENTO COARESPOND~ A lD~DE MENTAL • 
REU.nYA A FAIXA ETÁRIA tSTA!ELECIDA. 
.CRIASÇA ATENDIDAiCRIASÇ..\)•60 

09.o.II.OI'10.4Sfl0.0001 F 
ASSISlÍNCIA PRt·ESCOL,I,R "' • CRU.NÇ.\ ATENDIDA tCRnSÇA) • ~ o 

IJ1 

SAÚDE 

ASSISTt,..CJ\ .\ltUICA E 5.-\SIT.J.RI>\ 

09.015.0,111.1~ 
ASSJSTÍ.SCIA MtDIC.-\ E OPOS10LÓCICA A SEit\'ltJ.ORES 

.-.sSEGURAR A S:\ÚDE FJSI('.\ E MENTAL POS SERVIDORES 
p(iliiLIC"OS CIVIS E MILITARES. I~AUVOS E P~SIONISTAS, BEM 
cm-10 OE SEUS DEPENDEh"TfS. EM Co\RÁTER COMPl-EMENTAR 
E A .\1.\SVTtNÇÁODE JJOSPJHIS PRÓPRIOS. 
• DEf'ESDENlE BESEFICL\00 ,n;SSOA) • 3SO 
• SER\ I DOR !ENEFICIAPO tPtsSOA) • 170 

O'i.CI15.t>UI.1004.0005 
.. s 

.USISTt!'iC:JA Mi:mc .. E 000.\TOI.ÓCJCA. ASUVWOJIES .. 
• DEPENDENTE BENEFICIADO tPESSOA) •350 o 
• SER\'IDOR IIESEFICIADO •1ESSOA)•I7D "' 

PROTEÇ),O AO TRAIMI.IIADOR 

ASSIST.tSCI\ SOCIA.LCER.\L 

O'I.Ol8.~~r::T 'Ç (O DE DESEFICIOS AO SER\'IDOR PÚBLICO 

PROPORCIONAR AOS SER\"IDORF.S PÚBLICOS Cl'o'lS E 
MIUT\RES, O RECEBIME~"TO DOS AUX(LIOS REFERENTES AO 
YALE-TRAf'o'SPORTE t ALI\IESTAÇA.ontEFEIÇ..\0, AÚM DE 
orlROS BE~"f.FIC'IOS SOCIAIS ESTA&ELECIDOS EM 
I.EGISLAÇAO PRÓrRIA.. 
·SUl.\ IPOR 8ENEFICIAD0tf'LSS0A)- 3-10 

1·1 .. 101 
09.071.c.H&6.-t[l.!l9.fl0(1.1 

CO.SCJ::SS..\0 DE \'ALE·TR'r. 'SPORTE 
• SER\'IDOR BE!'OEFICIADO•f'ESSO.\)• 110 

"' 
09.0'JI.OU6.40i9.(1()(16 

rH. I"' Al'XJUORt:U:If;.-'O!ALJMnTAÇÁO 
.S[.R\"IDOR I!IE~EfiCJADOtf'ESSO.\)• 170 

TOTAL 
FISCAl, 
SECURUIADE 

TOTAL 

101.600 
rouoo 
101.600 
IOUM 

10.000 

70.000 

'""" 

'"""' ,.000 ,..,. 
'"""' 

16&.340 

"'""" 
168.3-{0 

7o.JOO 
7o.JOO ,.,., 
lOJOO 

9&.0-fO ..... ..... ..... 

I M.uuuf 
6-t,TIUJI 

'"""' 

lt$1.00 

CRtDJTO SllrJ,EMt:FlT . .\R 

RECURSOS DE TODAS AS FO~TES E ntANSFERt:NCL\S 

PESSOAL E jJVROS E ENC.,OVTRASJ>ESP.,,N\'ESTlMENTosj INVERSÕES IAMORTil.,\ÇAolomRAS DE.SP 
ENC,SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DI\'IDA I DE CAPITAL 

IOUlO 
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ANEXO 11 

A.CRESCIMO 

32000 a MINISTERIO OE MINAS E ENERGIA 
32265 ~A GeNe lA. NACIONAL OE PETROL.EO • ANP. 

RECEITA 

ESPECI-FICAÇÃO 

(RS 1.001 
RECURSOS DE TOCAS AS FONTES E mANSFEA~NCIAS 

ESF. DESCOBRAMENTC FONTE CATEGORIA 
ECONOMICA. 

1000.00.00 AECErTAS CORRENTES 64.784.121 

FIS 
SJG 
~·· 

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL .. FIS 49.140.356 

1330.00.00" AECElTA DE CONCESSOES E PERMlSSOES FIS 49.140.356 

1334.00.00 RECEITA DE OUTORGA OE SERVIÇOS OE EXPLORAÇÃO E FIS 49.140.355 

PROOUçAO OE PETROLEO EGAS NATURAL 

1334.01.00 BONuS OE ASSINATURA OE CONTRATO DE CONCEssÃO FIS 11.481.392 

1334.02.00 PAGAMENTO PELA AETENc;AO OE AREA PARA FlS 37.858.964 

EXPLORAÇÃO OU PRODUÇÃO 

1700.00.00 TRANSFERENCtAS CORRENTES 1!5.643.76!!j 

FIS 1!5..573.765 

SEG 70.ll00 

1770.00.00 TRANSFEReNCtAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1!5.843.715!5 

FIS 15.573.765 

SEG 70.000 

1T11.01,gg TRANSFERENCIA OE OUTROS RECURSOS DO TESOURO 1S.8&3.7~ 

FIS 15.573.765 

NACIONAL SEG 70.000 

TOTAL 
FISCAL 
SEGURIOAOE 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI W 9.598. DE 30 DE DEZEMBRO DE !997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financei}"o de !998. 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) 

64.714.121 

70.000 

64.784.121 
64.714.121 

70.000 
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MEN~AGEM No 62, DE 1998-CN 
(N° 104/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso.Nacional, 

JANEIRO DE 1998 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada defiberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Pianejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito especial a~ o 

limite de R$ 58.905.272,00, para os fins que especifica". 

Brasília, 27 de janeiro de 1998. 

~~),. 
Fernando Henrique Cardoso 

EM D"- 010 /MPO 
Brasília, 21 de· janeiro de 1998. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Ministério de Minas e Energia solicita a abertura de crédito especial até o limite de 
R$ 58.905.272,00 (cinqüenta e oito milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois 
reais), em favor da Agência Nacional do Petróleo- ANP. 

2. O crédito pleiteado objetiva atender a despesas relacionadas com a implementação da 
Agência Nacional do Petróleo - ANP, alcançando novas categorias de programação, onde se destaca 
a atividade de Regulação e Fiscalização do Setor Petróleo, conforme itens principais a seguir 
relacionados: 

Regulação e Fiscalização do Setor Petróleo 
Coordenação e Manutenção Geral 

Total 

46.252.000 
12.653.272 

58.905.272 

. ' 
R$1,00 
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3. Os recursos necessários à aberrura do crédito solicitado são oriundos do excesso de 
arrecadação da cota-pane dos preços cje realização dos combustíveis automotivos e de receitas 
novas, provenientes de panicipações governamentais pela outorga de concessões para exploração e 
produção de petróleo, determinadas pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

4. O crédito em questão encontra-se em consonância com o que prescreve o an. 167, 
inciso V, da Constituição, e de conformidade com o an. 43, § l º, inciso II. da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, sendo indispensável o seu encaminhamento à deliberação do Congresso Nacional, 
mediante projeto de lei, por se tratar de crédito especial, tendo em vista o atendimento de despesas 
para as quais não constam categorias de programação na Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 9 .598, 
de 30 de dezembro de 1997). 

5. Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da 
presente solicitação. razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o 
correspondente Projeto de Lei. que visa a autorizar a aberrura do referido crédito especial. 

Respeitosamente, 

A-_ij_~/ 
<:::::::..:_/ANTONIO KAN'nm 

Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N~ 010 DE 21 I 01 /98. 

I. Síntese do P!Oblema ou da situação que reclama providências: 
Inexistência de categorias de programação na Lei Orçamentária vigente para atender a despesas 
relacionadas com a implementação da Agência Nacional de Petróleo e com a execução de suas 
atividades de Regulação e Fiscalização. 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na~~dida proposta: 
Aberrura de crédito especial, mediante projeto de lei, em favor da Agência Nacional de Petróleo, 
objetivando a inclusão de novas categorias de programação no seu orçamento vigente, para 
atendimento das despesas acima referidas. 

3. Alternativas existentes às medidas ou atas ro ostos: 
Tecnicamente, é a alternativa viável. 
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4. Custo:::s='----

r
Fão-há custos adicionais para_ o ~escuro Nacional, pois os recurs~s s_ão prov7nien~s _da 
mcorporação de excesso de arrccadaçao, no valor de R$ 58.905.272,00 (cmquenta e otto rmlhoes, 
novecentos e cinco mil. duzentos e setenta c dois reais). 

5. Razões gue justifiquem a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

I Nada a registrar. 

reenchido somente no caso de altera -o de Medidas Provisórias) 
Texto Proposto 

PROJETO DE LEI N" 2, DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério de Minas e Energia, crédito 
especial até o limite de R$ 58.905.272,00, 
para os fins que especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei 
n° 9 .598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito especial 
até o limite de R$ 58.905.272,00 (cinqüenta e oito milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e 
setenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
da incorporação de excesso de arrecadação. 

Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 1° e 2°, fica alterada a receita da 
Agência Nacional do Petróleo - ANP, na forma indicada no Anexo II desta Lei, no montante 
especificado. 

Art. 4 • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 



32000- MINISTÊRIO DE MINAS E ENERGIA 
32265 • AGtNCIA NACIONAl. DE PETRÓLEO· ANP 
ANEXOI • 
I'ROGRAMA DE TRAUAUIO (SUI'I..:MF.NTAÇÃO) 

t:SPECIFICAÇ'ÁO 

ENERGIA E REfU~SOS MINERAIS 

ADMINISTRAÇA.O 

ADMINJSTRAÇAO CERA L 

09.00l.MJI . .f9!10 
COOADENAÇÀO E MAHUTENÇÁO CEIIIAL 

ASSEGURAR AS COHDIÇ~F.S NECF.SSÁRIAS PARA A 
MA!\liTU\ÇlO E O FtlNCIO~AMUfTO DOS SERVIÇO DO 
0RGA.O, VOLTADAS ÀS AÇ0ES DE PESSOAL, ADMINISTRAÇA.O, 
MODERNil.AÇAO, ASSESSOR'AMEII:TO SUnRIOR, 
DOCU:\IENTAÇÃO, PAlll.iMONIO, PLANEJAMENTO, 
ORÇA:\IENTO E COSTlOlE, ASSUNTOS JURIOICOS, 
COMt,1'liCAÇAO SOCIAL. INFORMÁTICA, 'mANSPORn:, 
REP.4ROS, REfORMAS E ADAPTAÇÕES DE lMÓ'o'EIS, 
TELECmHINICAÇ0ES, ETC. 

09.00l.CJQJ 1.4'KIO.OOQ I 
M.,:\lllt:NÇÃO DOS !iEK\'IÇOS DE ADMI:'<õll!I'TRAÇÁO GERAL 

Cl'i.OOJJIOJ l.o4WIO.OOOI 
CAP ACIT AÇ ÃO DE RECURSOS IIUMANOS 

PETRÓI.EO 

AD.'o!INISTR.\ÇÁOC::ERAL 

09.0U.OOJ1.1J9t 
Rt:GIILAÇAO E FISCALIZAÇÃO DO SETOR PETRÓLEO 

PRmtO\'f.R A REGUL\Ç.\0, A CO~TRATAÇ.\0 E A 
FISCAUZAÇAO DAS A.Tl't'WADES ECO!\Ó~IICAS INTEGRANTES 
DA 1/'iDÚSllU~ PO n.TRóLEO. 

09.05J.OOli.J1t').OOOI 
RECUL.'Ç ÁO, CON'TRA T A('ÁO E nSCALI ZAÇÁO DAS A TIVIDADES 
ECONOMICAS D.\ INDÚSTIUA P-Q f'ETROLIO 

TOTAL 

El M S O ,.ID.fFTE 
f D USO 

" 

.. 

" 

fiSCAL 

'" "' 

"' 

"' 

TOTAL 

5U05.11l 

IUH.1l! 

IUU.27l 

IUJJ.m 

665Ull 
U!J.m 
usuu 
l.tUUll 
um.w 
6.000.000 
6.01Xl.000 
6.000.1!00 
6.00!1.000 

o46.l5Z.OOO 

45JSI.OOO 

4&J5l.OOO 

4&J5J.OOO 
4&.151.000 
46.l5l.OOO 
46.151.000 

51.905.271 
SUOJ.Z1J 

H$1,00 

CRÉDITO t:SI't:CI.\1, 
RECURSOS DE TODAS AS fOmES ETRAN!ifT.RbiCIA.S 

PF.SSOAL E jJURos E ENc.,oUTRAS Dl".sr.j 1NvESTIMENTosjtNvt:Rs6F.s l..u.toRrtzAç1ot<nrrRAS or.sr. 
ENC, SOCIAIS OA DIVIDA CORRENTES t"INANCEIRAS DA DfVIDA I nt: CAPITAl. 

sun.ooo 

6.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

4.000.000 
6.000.0011 
6.M'l.OOO 
6.000.000 

46J5l.OOO 

46.Ul.OOO 

46.1Jl.OOO 

.UJU.ooo 
.QJ5J.OOO 
-46JU.OO<I 
~6.m.ooo 

SUSJ.OGO 
51JSJ.OOC 

USUlJ 

USJ.m 

USJ.IH 

6.6Sl.J1J 

uum 
usun 
U5UU 
t.O·IHJI 
5.1501.6-1-1 

USUJJ 
UUJJJ 

~ o 
g -"' ~ 

! 
8 
til 

~ o 

~ 

B 
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ANEXO II 

ACRESCIM: I 
32000 - MINIST!:RIO DI; MINAS E ENERGIA 

32265 • AGtNCIA NACIONAL OE PETROLEO • ANP 

(RS1.00) 

RECEITA RECURSOS DE TODAS A$ FONTES;:- TRANSFER~NCIAS -
ESPECIFICAÇÃ-O ESF. DESDOSAAMENTC FOI'ITE 

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES FIS 

1300.00.00 

1330.00.00 

1334.00.00 

1334.01.00 

1334.02.00 

1100.00.00 

tno.oo.oo 

1711.01.99 

RECEITA PATRIMONIAL FIS 57.859.644 

' r:e-• 
RECEITA CE CONCESS0ES E PERMISSÕES <1'15 57.859.644 

RECEITA CE OUTORGA OE SERVIÇOS OE EXPLORAÇÃO E FIS 57.859.544 
PRODUÇÃO DE PETROLEO E.GAS NATURAL 

B0NUS OE ASSINATURA DE CONTRA TO OE CONCESSÃO FIS 13.518.608 

PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE ÁREA PARA FIS 44.341.036 

EXPLORAÇÃO OU PRODUÇÃO 

TRANSFEA!:NCIAS CORRENTES FIS 1.045.623 

TRANSFERENCIAS INTAAGOVEANAMENTAIS FIS 1.045.628 

TRANSFER!:NCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO FIS 1.045.628 
NACIONAL 

TOTAL FISCAL 

LEGISLACÃO CITADA 

(Anexada "pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI~" 9.598_ DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixá a Despesa da União 
para o exercício financt;Ji-o de 1998. 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) 

CATEGORIA 
ECONOMtCA 

58.905272 

58.905.272 
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PARECER 
PARECER No 47, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara no I, de 1998 (n° 
2.749 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação e extinção de 
cargos no Instituto de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial e no Instituto Nacional de 
Propriedade IndustriaL 

RELA TORA: Senadora REGINA ASSUMPÇÃO 

1- RELA TÓRIO 

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n° 

I, de I 998 (n° 2.749, de 1997, na Câmara dos Deputados), de autoria do Poder 

Executivo, que "dispõe sobre a criação e extinção de cargos no Instituto de 

Metr:ologia, Normali;:ação e Qualidade Industrial e no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial''. 

O projeto sob exame cria 140 cargos efetivos no âmbito das carreiras 

da área de Ciência e Tecnologia, todos de n[vel superior, sendo sete de 

Pesquisador e 73 de Tecnologista no Instituto Nacional de Metrologia, 

Nonnalização e Qualidade lndustr'ial- INMETRO, e 32 de Pesquisador e 28 de 

Tccnologista no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ambos 

autarquias vinculadas ao Ministério da Indústria, do Comércio c do Turismo. 

A proposição promove, ainda, a extinção de 160 cargos no INMETRO 

c 65 no INPL 

Esçlarcccm os Senhores Ministros de Estado da Administração Federal 

c Rcfonna do Estado c da Indústria, do Comércio e do Turismo, na Exposição de 

Motivos que acompanha a proposta, que "a criação dos referidos cargos fa=-se 
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necessária, uma ve= que os mencionados órgãos há muito vêm padecendo da 

exigüidade de mão-de-obra gspeciali:.ada para desempenhar as atividades de 

competência de suas áreas finalisticas" e que a extinção de cargos determinada 

pelo projeto destina-se a compensar as despesas decorrentes da medida. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a proposição à revisão desta 

Câmara Alta, onde não recebeu emendas no prazo regimental. 

É o relatório. 

II-VOTO DA RELATORA 

Os requisitos fonnais de constitucionalidade são atendidos pelo Projeto 

' de Lei em tela, tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em lei 

ordinária da União, de iniciativa privativa do Presidente da República, ex vi dos 

arts. 48, X, e 61, § 1°, "a", da· Constituição Federal. 

No que diz respeito àjuridicidade e técnica legislativa, não há reparos. 

Quanto ao mérito, a proposição merece, também, ser acolhida. O 

avanço tecnológico e a globalização da economia elevaram as atividades 

desempenhadas pelo lNMETRO e pelo lNPl, dentre as mais importantes no 

âmbito da política industrial do Estado brasileiro. Não é possível, hoje, sem a 

adequada certificação industrial e controle patentário, garantir-se a integração do 

País na economia mundial, ao mesmo tempo 5Jll que se asseguram os direitos do 

consumidor a um produto de qualidade e do criador aos resultados de sua 

criação. 

Desta tbnua, impõe-se dar condições às duas entidades para 

desempenhar a contento as suas fundamentais missões institucionais. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 

n° I, de 1998, na fonua do aprovado pela Câmara dos Deputados. 
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Sala das Comissões. cm 38 de janc1ro de 1998 . 

..-- ~--·~.-JA~~Ú.•-t_( . Presidente 
\. . .. l~ernardo Cabral 

... -·-·--·· 

.LEGISLAÇAO CITADA, AHEXADA PELA SECRETARIA GERAL OA ~ESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
.......................................... -................................................................. .. 
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção d~ Presidente da Rcpúblic<l. 
não exigida esta para o especificado nos ans. 49. 5} c 52. dispor sobre todas as 
matérias de competência da Uni<io. cspccialmcnfê sobre: 

X - criação. transformação c extinção de cargos. empregos c funções 
públicas: 

.............................................................................................................. 
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Pro
jetes de Lei n%. 1 e 2, de 1998-CN, constantes de 
mensagens presidenciais lidas anteriormente, serão 
despachados à Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para a 
tramitação dos projetes: 

até 2-2 - publicação e distribuição de avulsos; 
até 1 0-2 - prazo final para apresentação de 

emendas; 
até 15-2 - publicação e distribuição de avulsos 

das emendas; 
até 25-2 - encaminhamento do parecer final a 

Mesa do Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro

jeto de Lei da Câmara nº 1, de 1998 (nº 2. 7 49/97, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a criação e extinção de 
cargos no Instituto de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial e no Instituto Nacionai de Pro
priedade Industrial, cujo parecer foi lido anteriormen
te, ficará perante a Mesa 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 nº 37, de 1995, do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 

mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidos ~s seguintes: 

OF. GLPMDB N° 21/98 

Brasília, 27 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador José Saad, como 
membro Titular, nas Comissões de Assuntos Econó
micos, Fiscalização e Controle, e como membro Su
plente, nas Comissões de Educação e Assuntos So
ciais, em substituição ao Senador Onofre Quinan. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

OF. GLPMDB NO 23/98 

Brasília, 27 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador José Saad, como 
membro Titular, na Comissão Mista de Planos, Orça-

mentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao 
Senador Onofre Quinam, ficando a mesma assinr 
constituída: 

Titulares 
Senador Ney Suassuma 
Senador Flaviano Melo 
Senadora Marluce Pinto 
Senador Carlos Bezerra 
Senador José Saad 
Senador Jader Barbalho 
Suplentes 
Senador Fernando Bezerra 
Senador Casildo Maldaner 
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e 

consideração - Jader Barba lho, - Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência designa o Senador José Saad para integrar 
as Comissões a que se refere a Liderança do 
PMDB, nos termos dos expedientes que acabam de 
ser lidos. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N2 150-L-PFU98 

Brasília, 15 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência Deputado João Ri

beiro para integrar, como membro suplente, a Co-
. missão Mista destinada a emitir parecer à Medida 

Provisória n2 1.592-3, de 8 de janeiro de 1998, que 
"Extingue a Companhia de Navegação Lloyd Brasi
leiro- LLOYDBRA.S, e dá outras providências", em 
substituição ao Deputado Melquíades Neto. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a substituição solicitada. 

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

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 20, DE 1998 

Altera a competência funcional dos 
Juizados Especiais Cíveis regulada no 
art. 32 da Lei n2 9.099, de 26 de setem
bro de 1995, que "dispõe sobre os Juiza
dos Cíveis e Criminais, e dá outras provi
dências". 
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O Congresso Nacional resolve: 
Art. 12 O art. 32 da Lei n2 9.099, de 26 de se

tembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: · 

'Art. 32 O Juizado Especial Cível tem 
competência funcional obrigatória para' con
ciliação, processo e julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade e cujo valor 
não excede a quarenta vezes o salário míni
mo, bem como: 

I - as enumeradas no art. 275, inciso 
11, do Código de Processo Civil, de valor não 
excedente ao estabelecido no caput deste 
artigo; 

11 - as ações de despejo para uso pró
prio, cujo valor não exceda a quarenta vezes 
o salário mínimo; 

III - As ações possessórias sobre bens 
imóveis de valor não excedente ao fixado no 
caput deste artigo. 

§ 1º ...................................................... . 
§ 2º ...................................................... _ 
§ 32 O ajuizamento da ação segundo o 

procedimento previsto nesta lei importará 
em renúncia ao crédito excedente ao limite 
estabelecido neste artigo, excetuada a hipó
tese de conciliação." 

Art. 22 Esta lei entra em vigor [la data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

. Justificação 

A Competência destina-se a dividir o trabalho 
jurisdicional, delimitar e circunscrever o poder do 
aplicador da lei para atuar em determinados casos e 
hipóteses. A competência é critério que se destina a 
distribuir a jurisdição entre as diversas justiças e os 
vários magistrados que as integram. 

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são ór
gãos da Justiça Ordinária, juntamente com os Tribunais 
de Justiça. Tnbunais de Alçada e os Juizes singulares. 

A competência funcional é também fixada para 
os membros de um mesmo tribunal, entre os seus 
pares, mediante a distribuição e especificação das 
tarefas e atribuições dos seus respectivos juizes, 
das turmas e câmaras. A competência funcional en
contra-se estampada, precipuamente, nas leis de or
gan~ção judiciá!ia dos Estados e do Distrito Federal. 

É de se reconhecer que a Lei n2 9.099, de 26 
de ·setembro de 1995, que instituiu os Juizados Es
peciais Cíveis, trouxe severa controvérsia, tanto na 
doutrina, como na jurisprudência, em termos de 

competência funcional. Entendem alguns que a co.-n,. 
petência dos Juizados Especiais Cíveis é obrigató~ 
ria, absoluta, gerando nulidade o julgamento, por ou
tro órgão, das causas que lhes são atribuídas, senão 
pelo próprio Juizado competente. Outros, ao contrá
rio sustentam que a competência dos Juizados é re
lativa, é opcional. 

A competência funcional do Juizado Especial 
Cível sendo relativa, cabe ao autor da causa do di
reito de optar ou não pelo processamento por meio 
desse órgão da Justiça Ordinária. 

A corrente doutrinária que entende que a com
petência funcional dos Juizados E:speéiais Cíveis é 
relativa equiparam tais Juizados aos anteriores cha
mados de "Juizados de Pequenas Causas•, que não 
dispunham de jurisdição e por isso eram apenas 
uma opção do autor, anterior ao ingresso à Justiça 
propriamente dita. . 

Entendem, ainda, aqueles que se pÓsiciÓnàm a 
favor da tese da competência funcional relativã, que 
se trata apenas de uma tutela jurisdicional diferen
ciada, que visa a oferecer justiça participativa, ade
rente e rápida, sendo opção do autor entre as duas 
espécies de processos, tanto aquele que tramita pe
rante as varas comuns, quanto aquele que segue o 
seu curso nos juizados especiais. 

Entretanto, é de se reconhecer que a Lei n2 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, criou um novo órgão de 
Justiça Ordinária, destinado a apreciar causas de 
menor complexidade, entre estas as causas cujo va
lor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo • 

Por ser o Juizado Especial Cível um órgão da 
Justiça Ordinária inadimissível será o pretendido di
reito de opção pelo Juízo Comum, devendo-se firmar 
a competência por critérios objetivos, a salvo da con-
veniência pessoal do autor. . 

Assim é que as competências pelo valor da 
causa e pela matéria impõem-se como critérios obje
tivos, seja de forma quantitativa, seja de modo quali
tatiyo. Havendo critérios objetivos de fiscalização de 
competência, não mais se poderá permitir às partes, 
especialmente ao autor, a escolha da Justiça Co
mum ou do Juizado Especial. Rrma-se, assim, como 
obrigatória, a competência funcional desses Juizados. 

Merecem registro outras implicações da possi
bilidade de escolha outorgada ao autor. Assim é que 
escolhendo o autor o juiz monocrático estaria ele es
colhendo também o respectivo tribunal, na hipótese 
de recursos contra a sentença, redundando em privi
légio para uma das partes, o autor, em detrimento da 
outra, o réu, q•.•e somente poderá a tudo assistir pas
sivamente e com prejuízo para a sua própria defesa. 
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Registre-se que o Juizado não é um 'novo rito', 
ou uma nova forma de se processar urna ação, mas 
um órgão de poder, que exerce uma Mela jurisdicional 
diferenciada e autónoma. A escolha do autor não recai 
sobre o rito célebre, mas sobre o órgão julgador pro
priamente dito, o que repugna à técnica processual e 
aos principíos que informam o processo judicial. 

É de se reconhecer que na escolha de um rito 
processual ou outro, as partes terão o me~rno juiz e 
o mesmo tribunal, mas isso não ocorrerá, caso se 
continue a permitir ao autor o direito de optar por um 
dos órgãos judiciários. 

O Juizado Especial Cível, sendo um órgão da 
Justiça Ordinária, deve ter estrutura própria, haja vis
ta que o processamento das causas tem prazos dife
renciados, o número de testemunhas é limitado, os 
recursos são restritos, é vedada a ação rescisória, 
não se podendo dar tratamento diferenciado a pes
soas em situações idênticas. 

Os Juizados Especiais devem garantir o trata
mento igualitário das partes e a liberdade do cida
dão, pois foram criados com o objetivo de viabilizar a 
rápida procura da verdade, possibilitando a presta
ção jurisdicional ágil, propiciando decisões lógicas e 
com eqüidade, com tratamento efetivo das deman
das em base conciliatória e justa. 

Os princípios gerais do Direito, consubstancia
dos no 'devido processo legal', na 'igualdade das 
partes perante a lei' e na 'ampla defesa• merecem 
ser respeitados em toda e qualquer hipótese e cir
cunstância. O Estado de Direito exige que sejam es
tes princípios basilares r.espeitados, embora se bus
que o aperfeiçoamento e a modernidade do proces
so e da própria Justiça. 

Verifica-se, outrossim, que tais princípios estão 
estampados na Magna Càrta, nos incisos n2 XX:XV, 
Lili, LIV e LV do art. 5º 

Por todo o exposto, a competência definida no 
art. 3º da Lei n2 9.099/95 é objetiva, por estar assen
tada em critérios de matéria, valor e condição da 
pessoa, não se submetendo à vontade das partes. 
Assim, revela-se obrigatória a jurisdição para as cau
sas nela versadas, o que exclui a possibilidade de 
opção do autor, ressalvada a hipótese do § 3º do art. 
32, da Lei n2 9.099/95. 

Em razão de se tratar de competência funcio
nal absoluta, merece ser modificado o caput do art. 
3º da citada Lei nº 9.099/95. 

Por outro lado, as causas cíveis de menor 
complexidade, enumeradas nos incisos 11 e III do art. 
3º da Lei n2 9.099/95, não estão sujeitas ao valor li
mite de 40 (quarenta) vezes o salário mínimo. Isto 

porque a lei se refere a este valor apenas nos inci- · 
SOS I e IV, deixando em aberto o valor das causas 
cíveis enumeraf(as no art. 275, inciso 11, do CPC e 
das ações de Clespéjo para-uso próprio. 

É de se reconhecer que a Lei n2 9.099/95 não 
revogou o art. 275, 11, do Código de Processo Civil. 
Por outro lado, a Lei nº 9.245, de 26 de dezembro de 
1995, que substituiu o rito sumaríssimo pelo 'sumá
rio', igualmente não revogou o inc. 11 do art. 32 da Lei 
dos Juizados Especiais Cíveis. 

Registre-se que permanecem essas ações de 
'rito sumário' no Juízo Comum, para os casos em 
que o autor seja pessoa jurídica ou esteja, por qual
quer motivo, ausente ou incapaz, ou impossibilitado 
de ingressar no • Juízo Especial Cível'. 

· Estando em vigor o rito sumário, que atende 
rapidamente às citadas causas, independentemente 
do valor das mesmas, necessário se faz limitar o va
lor destas para o Juizado, mediante o estabeleci
mento de um valor limite balisador, para os incisos 11 
e III do art. 32 da Lei n2 9.099/95. 

Assim sendo, o caput do art. 3º da Lei n2 9.099195 
deverá ser alterado, para estabelecer o limite de até 
40 (quarenta) salários mímmos para todas as causas 
dos Juizados, esclarecendo e tomando induvidosa a 
competência dessa Justiça. 

Os incisos do art. 3º devem ser renumerados e 
aditada a expressão que limita o valor das causas 
até 40 (quarenta) salários mínimos. 

É necessário, portanto, que se aprimore os Jui
zados Especiais Cíveis e Criminais, delimitando as 
suas competências, com rigor técnico-jurídico, para 
evitar conflitos de competência e atribuição. 

Tornada obrigatória-a competência dos juizados 
para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos 
e para outros de relativa complexidade de valor não 
excedente ao limite referido, estaremos contribuindo 
para o aprimoramento desse órgão do Poder Juãtciá
rio, que são os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

Assim tenho a certeza de contar com os meus 
ilustres Pares para a aprovação deste Projeto, que 
certamente contribuirá para o aperfeiçoamento da 

. tarefa do Estado de distribuir Justiça. 
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -

Senador Bernardo Cabral. 

LEG/SI.AÇÃO CITADA 

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, e dá outras providências. 
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPITULO I 
Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 

Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos temias seguintes. 

XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Po
der Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
•••••••••••••••••n•••••••••••••·~-':u•••••••••••u••,.•••••••••u••••••••••••••••••• 

Lili - ninguém será processado nem sentencia
do senão pela autoridade competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal; 

LV- aos litigantes, em processo judicial ou ad
ministrativo e aos acusados em geral são assegura
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 21, DE 1998 

Dispõe sobre a observância de pra
zos proceSsuais por Juizes, membros do 
Ministério Público e advogados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os prazos processuais, estabelecidos 

em lei, serão igualmente observados por Juizes, 
membros do Ministério Público e Advogados. 

§ 12 Somente em caráter excepcional, e me
diante justificativa aceitável, poderão os Juizes dila
tar os prazos a que estejam sujeitos. 

§ 22 A inobservância dos prazos processuais, 
ainda que justificada, quando prejudicial à parte, ao 
litisconsorciado, ou ao terceiro interessado na lide, 
sujeita os responsáveis à reparação de danos atra
vés da ação própria. 

Art. 2º A inobservância, pelos Juizes, do dis
posto no art. 35, inciso 11 e III, da Lei Complementar 
n• 35, de 14 de março de 1979; Complementar nº 75, 
de 20 de maio de 1993; e pelos Advogados, nos arti
gos 32 e 33 da i .ei n2 8.906, de 4 de julho de 1994, 
será registrada nos assentamentos funcionais, quan-

to aos primeiros, e nos da entidade de classe, quan.
to aos Advogados, nas três hipóteses, a título de 
censura. _ 

Parágrafo único. A conduta processual incom
patível com o exercício funcional relativamente aos 
prazos, registrados na forma deste artigo, implica, 
para os Magistrados e membros do Ministério Públi
co, exclusão dos respectivos nomes, por um ano, na 
lista de promoção, e pará "os Advogados, se requeri
da pela parte, a sanção disciplinar prevista no inciso 
I do artigo 35 do Estatuto da Advocacia. 

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em '·'"ntrário. 

Justificação 

A Lei Complementar n2 35, de 14 de março de 
1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magiwa
turá Nacional, prevê, em seu art. 35, inciso 11, que os 
Magistrados, não poderão exceder injustificadamen
te os prazos para sentenciar ou despachar. No inci
so III do mesmo artigo, inclui-se, igualmente, como 
dever dos Magistrados, o de determinar as providên
cias necessárias para que os atôs processuais se 
realizem nos prazos legais. 

No mesmo sentido, a Lei Complementar n" 75, 
de 20 de maio de 1993, no art. 236, inciso I, prescre
ve .• em respeito à dignidade das funções, e à da Jus
tiça, que os membros do Ministério Público da União 
e, extensivamente, os dos Estados e do Distrito Fe
deral, devem observar e cumprir os prazos legais. 

Os advogados, por seu turno, se não atenta
rem para os prazos, sujeitam seus representantes à 
sucumbência processual, sendo essa uma dss r:niS
es pela qual c novo Estatuto da Advocacia, versado 
na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, através dos 
arts. 31 a 43, estabel,ece sanções que incluem a 
censura, a suspensão e exclusão, afé"ã multa, sem 
prejuízo da ação própria, de reparação de danos, 
contra o advogado faltoso. 

O que se observa na prática é que os Magistra
dos e membros do Ministério Público não atentam, 
como deveriam, para as exigências legais, porquan
to a preclusão temporal só ocorre em relação aos in
teresses diretos dos Advogados e de seus repre
sentados. Nenhum prejuízo advém, com o retarda
mento processual, para os Magistrados ou membros 
do Ministério Público. Constata-se, assim, flagrante 
injustiça em relação às partes, que obtêm a presta
ção jurisdicional tardiamente e, quase sempre, com 
desgaste do resultado, seja qual for, fato que enseja, 
entre os brasileiros, o sentimento de precariedade 
da Justiça. 
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Consideradas as condições oferecidas pela 
União e pelos Estados, que incluem repartições e 
serventias cartoriais, equipamentos, iluminação e 
transportes, tanto à Judicatura quanto aos membros 
do Ministério Público, sempre no limite do possível 
ao País, e considerando ainda que esses benefícios 
não são extensivos aos Advogados, pois estes têm 
que prover todas as necessidades do seus escritó
rios, embora se qualifiquem como colaboradores es
senciais à Justiça, conclui-se ser inaceitável que so
mente estes últimos, exatamente, tenham que cum
prir os prazos processuais estabelecidos em lei. 

Em países como a Itália, os juízes são passíveis 
és ações indenizató;ias por negligência. Nos Estados 
Unidos da América a prestação jurisdicional tem prazo 
certo, notadamente, porque de fato, ali se observa o 
princípio da oralidade processual, também adotado no 
Brasil, mas aqui inobservado. Naqueles dois países, 
tomados como exemplos dentre tantos outros, os ad
vogados dispõem de salas nos Tribunais e recebem 
cortesias dispensadas aos Magistrados e Procurado
res PúbriCOS. Aqui, sem quaisquer vantagens, são os 
únicos a responder por eventuais perdas de prazo. 

Do exposto, pede-se aos ilustres Pares que 
atentem para a necessidade de que se instale entre 
nós o Direito justo, que se inicia pela observância dos 
preceitos legais relativos aos prazos. a todos impostos. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Senador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CfTADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI COMPLEMENTAR N" 35, 
DE 14 DE MARÇO DE 1979 

Dispõe sobre a lei Orgânica da Ma
gistratura Nacional 

Art 35. São d~veres do Magistrado: 
I - cumprir e fazer cumprir, com inde

pendência, serenidade e exatidão, as disposições le-
gais e os atos de ofício: · 

11 - não exceder injustificadamente os prazos 
para sentenciar ou despashar; 

III - determinar as providências necessárias 
para que os atos processuais se realizem nos pra
zos legais: 

IV - tratar com urbanidade as partes, os mem
bros do Mini~tério Públicó, os advogados, as teste
munhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e 
atender aos que o procurarem, a qualquer momento, 
quando se trate de pro\•idência que reclame e possi
bilite solução de urgência; 

V- residir na 'sede da Comarca, salvo autoriza" 
ção do órgão disciplinar a que estiver subordinado;

VI - comparecer pontualmente à hora de ini
ciar-se o expediente ou a sessão e não se ausentar 
injustificadamente antes de seu término; 

VIl - Exercer assídua fiscalização sobre os su
bordinados, especialmente no que se refere à co
brança de custas e emolumentos, embora não haja 
reclamação das partes; 

VIII- manter conduta irrepreensível na vida pú
blica e particular. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 75, 
DE 20 DE MAIO DE 1993 

Dispõe sobre a organização, as atri
buições e o estatuto do Ministério Públi
co da União. 

LEI N2 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994 

Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasii-OAB 

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, 
no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 
advogado será solidariamente responsável com seu 
cliente, desde que coligado com este para lesar a 
parte contrária, o que será apurado em ação própria. 

Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigoro
samente os deveres consignados no Código de Eti
ca e Disciplina. 

Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina 
regula os deveres do advogado para com a comuni
dade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publi
cidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistên
cia jurídica, o dever geral de urbanidade e os res
pectivos procedimentos disciplinares. 

Estatuto da Advocacia 

Art 35. As sanções disciplinares consistem em: 
l-censura; 
11- suspensão; 
III - exclusão; 
IV-multa. 
Parágrafo único. As sanções devem constar 

dos assentamentos do inscrito, após o trânsito em 
julgado da decisão, não podendo ser objeto de publi
cidade e de censura. 

(A Comissão de Constituição, Justiça. 
e Cidadania -decisão terminativa.) 
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O SR. PRES!DENTE (Geraldo Melo} -Os pro
jetas serão publicados e remetidos à Comissão com
petente, devendo iniciar suas tramitações a partir do 
dia 16 de fevereiro vindouro. -

Há oradores inscritos. 
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -

Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder. · 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra à Senadora Júnia Marise, como Líder, 
por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, 
de interesse partidário, na forma do Regimento. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, inicialmente, gostaria 
de trazer a esta Casa um registro que considero dos 
mais importantes, tendo em vista a matéria que esta 
Casa começa a debater hoje: a regulamentação das 
rádios comunitárias em todo o País. 

Durante todo o período de tramitação desse 
projeto no Congresso Nacional, tivemos a oportuni
dade de debater essa questão com as nossas comu
nidades, associações comunitárias e entidades, re
colhendo, portanto, as manifestações de todos aque
les que se empenham neste País para que se possa 
dar legalidade e implementação, em caráter perma,
nente, das rádios comunitárias. 

Cito um exemplo do meu Estado, Minas Ge
rais, na Capital, Belo Horizonte. A experiência inicia
da em 1981 pela Rádio Favela é por todos conheci
da na nossa cidade. Ela está instalada na Vila Fáti
ma, mais conhecida como Favela do Cafezal. O jor
nal Hoje em Dia teve a oportunidade de fazer uma 
grande reportagem mostrando, exatamente, a impor
táncia da comunicação e da Rádio Favela, na Vila 
do Cafezal, em Belo' Horizonte. É uma emissora que 
faz campanhas educativas de prevenção contra as 
drogas, com relação à AIOS, ou seja, é a manifesta
ção daquela comunidade com relação aos proble
mas que lhes dizem respeito. Também temos emis
soras comunitárias no interior do nosso Estado. No 
ano passado, por exemplo, tais rádios tiveram a 
oportunidade única de possibilitar o debate da ques
tão da municipalização do ensino, que estava sendo 
discutido pela Cãmara de Vereadores. Foi através 
da rádio comunitária que a comunidade teve a opor
tunidade de ser melhor informada, pois os debates 
da Câmara de Vereadores foram transmitidos por 
aquela emissora de radiodifusão modulada. 

Portanto, no momento em que debatemos essa 
questão, apresentei três emendas, buscando o aper
feiçoamento desse projeto. Acredito que temos, hoje, 
seguramente, a grande responsabilidade de proporcio
nar a legalização das rádios comunitárias. Vários e vá
rios casos têm acontecido no País. As nossas autori
dades policiais, colocando a questão como se estives
sem cumprindo a lei, fecharam as rádios comunitárias 
e, até mesmo, confiscaram seus equipamentos . 

Neste momento, quero trazer a nossa manifes
tação. TIVemos a oportunidade de abordar essa 
questão da tribuna do Senado, no ano passado, ê 
retomamos, nesta oportunidade, por considerar que 
é de fundamental importância, para o nosso País, a 
instalação e o funcionamento das rádios comunitá
rias. O projeto pode ser melhor debatido; temos con
dições de aperfeiçoá-lo e, assim, interpretar o senti
mento das nossas comunidades. 

Sei, por intermédio da tribuna das rádios comu
nitárias, que a nossa população terá oportunidade 
de, por exemplo, falar do problema de sua ·rua, do 
problema da rede de esgoto, da rede de água, da 
iluminação pública, do posto de saúde que não fun
ciona bem, trazendo, inclusive, informações da co
munidade com relação a acontecimentos, a missas 
de ação de graças, a todos os eventos de igrejas, 
não só católicas, mas também evangélicas. Enfim, o 
que levou o Congresso Nacional e o Governo Federal 
a debater essa questão e a permitir a instalação de rá
dios comunitárias foi o espírito de fazer com que a nos
sa comunidade possa ser melhor informada de todas 
as questões que dizem respeito, principalmente, a ela. 

Quero dizer, também, que existe outro senti
do muito amplo, que é o sentido da cidadania; da 
cidadania de nosso povo. Da forma como entende
mos que as rádios comunitárias poderão exercitar 
esse papel; elas terão, também, um papel muito im
portante, que é o de poder assegurar à população, à 
comunidade dos bairros onde as rádios comunitárias 
serão instaladas, o seu papel de cidadania. 

Assim, solicito à Mesa que seja publicado na ín
tegra o nosso pronunciamento, bem como tabela ane
xa contendo dados sobre municípios de Minas Gerais. 

Muito obrigada. 

(SEGU~ NA ÍNTEGRA, D~CURSO 
DA SENADORA JÚNIA MAR/SE:) 

Discurso pronunciado pela Senadora Jú
nia Marise em defesa da Rádio Comunitária: 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, uma das características marcantes de nos
so século é a extraordinári<t força adquirida pelos 
meios de comunicação sacia. Eles passaram a ser 
essenciais nesta época de tran~•orrnações acelera
das, de inusitado avanço tecnológico, de flagrante 
urbanização da sociedade, aspectos que, ao lado de 
muitos outros, conferem à civilização contemporâ
nea absoluta singularidade. 

As condições gerais de vida apresentadas pelo 
século XX refletem as agudas modificações proces
sadas na economia, a partir de meados do século 
XVIII, com a Revolução Industrial. Nc• as formas de 
produção - que, por sua vez, são continuamente 
aperfeiçoadas - criaram novos hábitos de consumo 
e um novo tipo de demanda, por parte da sociedade. 
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Assim, em vez do silencioso recolhimento, típi
co das sociedades rurais, a nova sociedade gerada 
pe!a industrialização - urbana por definição - exige 
e requer o pleno funcionamento dos chamados equi
pamentos urtlanos: educação, saúde, moradia, 
.transRC>rte, irabalho, cultura, lazer, entre tanto~ ou
tros_ É o próprio espfrito de cidadania que, em nosso 
tempo, ganha maior densidade e latitude, fazendo 
com que as pessoas deixem de ser meros habitan
tes de uma comunidade para se transformar em 
agentes de sua própria História. 

Faço esses comentários, a propósito de um 
tema que, tramitando no Congresso Nacional há al
gum tempo, está a exigir nossa melhor atenção e, 
mais que isso, nosso esforço no sentido de vê-lo le
galizado o quanto antes. Refiro-me ao serviço de ra
diodifusão comunitária, assunto hoje presente na 
vida quotidiana de todo o País e que está na pauta 
da decisão do Senado Federal. 

Não há argumento algum capaz de justificar a 
não-regulamentação desse tipo de veículo de comu
nicação social. Em sua imensa maioria, as chama
das rádios comunitárias, transmitindo em frequência 
modulada e com relativamente baixa potência, de
sempenham um papel extraordinário de valorização 
da cidadania. 8as não apenas atuam na área do en
tretenimento, mas vão muito além: prestam serviço 
da melhor qualidade, informando, debatendo questõ
es vitais para a vida da comunidade, dando vez e 
voz ao cidadão comum. 

Tenho inúmeros exemplos çlo que vem ocor
rendo em meu Estado, os quais, obviamente, conhe
ço de perto. Na capital mineira, a experiência inicia
da em 1981 pela Rádio Favela é por todos conheci
da e admirada. Instalada na Vila Fátima, mais co
nhecida por Favela do Cafezal, a emissora, como 
bem assinalou o jornal Hoje em Dia, em reportagem 
publicada no último dia 30 de novembro, "transmite 
sua programação para a comunidade onde está lo
calizada e desenvolve um trabalho importante, espe
cialmente para a população mais carente. Faz cam
panhas de prevenção ao uso de drogas, ensina 
corno evitar a Aids e outras doenças e até mesmo 
conselhos úteis são veiculados em sua, programa
ção. Transformou-se no instrumento de comunica
ção comunitária da população daquele bairro". 

Que não .se pense ser esse um tipo de expe
riência restrito aos grandes centros. Com extrema 
capilaridade, a radiodifusão comunitrária vai abrindo 
espaço por toda parte, atingindo minúsculas comuni
dades em nosso Pafs. Em Minas Gerais, por exem
plo, temos notfcia de emissoras comunitrárias espa
lhadas por pequenas cidades e que, tal como a Rá
dio Favela de Belo Horizonte, prestam relevante ser
viço ao pútlico e à comunidade. 

Entre centenas de outros, gostaria de citar um 
episódio ilustrarivo do que acabo de mencionar. 

Numa pequena cidade mineira, encravada e0r' 
tre as montanhas da Zona da Mata, Guidoval, a 
emissora comunitária local foi decisiva para a apro
vação, há cerca de um mês, pela Câmara de Verea
dores, da lei autorizando a municipalização das pri
meiras séries do ensino fundamental. Ante as opiniõ
es contraditórias, a falta de infonnação, a rádio co
munitária concentrou, por alguns dias, toda sua pro
gramação no palpitante assunto. Até mesmo trans
missão direta dos debates entre os vereadores fo' 
realizada, de modo a que a população, bem informa
da, pudesse posicionar-se frente, ao polêmico assunto_ 

Eis dois, exemplos de emissoras comunitárias 
que, atuando em universos tão distintos, acabam por 
desempenh?r semelhante função social. Tanto 
quanto os aqui mencionados, seguramente que cen
tenas de outros poderão ser encontrados pelo Brasil 
afora. Tudo isso reforça a tese de que,essas,emisso
ras precisam sair das sombras, algo que s9mente a 
lei poderá proporcionar. 

Para concluir, faço minhas. âS palavras da As
sociação Nacional Evangélica de Radiodifusão Co
munitária para quem •as rádios comunitárias, não 
tendo ainda sido regulamentadas pelo Congresso 
Nacional, vêm sendo vítimas da ação, no mínimo ar
bitrária, de órgãos governamentais que, assim agin
do, se colocam à margem e acima da Lei". 

Tal ação viola princípios de Direito, acordos in
ternacionais dos quais o Brasil é signatário e dispo:;i
tivos constitucionais. 

Não é possível, não é justo conviver com essa 
situação por mais tempo. Ao hipotecar minha inte
gral solidariedade à causa da radiodifusão comuni
tária - por seu intrínseco valor, por seu eficiente 
trabalho de divulgação de infonnações do interes
se da comunidade -, apresentei três emendas vi
sando aperfeiçoar o Projeto em discussão nesta 
Casa. 

É o mínimo que podemos fazer em prol de uma 
iniciativa que, brotada da sociedade, não tem outra 
finalidade senão a de servir à comunidade. 

Se queremos todos, como acredito, a consoli
dação de uma cidadania plena, nada mais justo que 
apoiemos uma iniciativa como da radiodifusão comu
nitária. É o rádio assumindo um papel de relêvo 
para a construção de uma sociedade mais justa, 
mais infonnada, mais respeitada em seus direitos 
fundamentais. É o rádio repercutindo os anseios de 
pessoas que, quase sempre, não são ouvidas. , 

É o rádio ajudando o Brasil a edificar, com 
consciência, sua própria História, e sua cidadania. 

Era o que tinhá a dizer. 
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(DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SR! JÚNIA MARISE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO:) 

Planaltina de Goiás 2.547.7 58.576 80 300 
Santo Antônio do Descoberto 1.1355 46.194 50 . 175 
São João D'Aiiança 3.339,5 5.962 160 370 
Simolândia 344,0 6.053 270 465 
Sítio D'Abadia 1.580,1 2.893 330 520 
Valoaraízo de Goiás 58,0 75.380 30 235 
Vila Boa 1.068,0 2.720 190 370 
Vila Prooício 1.898,0 3.753 195 200 

MINAS GERAIS- MG 
MUNICIPIO AREAKM2 POPULAÇÃO DISTANCIA APROXIMADA (KM~ 

. BSB CAP. ESTADUAL 
Arinos 5.338,5 17.149 280 770 
Bonfinópalis de Minas 2.100,0 6.611 310 560 
Buritis 5.238,1 19.796 245 870 

l-Cabeceira Grande 1.135,5 5.407 240 650 
Dom Bosco 814 4.078 280 550 
Fonnoso 3.833.4 6.263 465 1.040 
Natalândia 400,0 2.986 415 655 
Paracatu 8.241,1 68.047 235 495 
Pintópolis 1.412,0 5.692 380 700 
Riachinho 1.190,0 7.942 325 645 
Unaí 10.119,9 65.216 180 590 
Uruana de Minas 603,3 3.041 290 700 
Urucuia 3.704 7.222 360 650 
Fonte: IBGE - Censo Demografico 1996. 
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O SR. ?RESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª 
será atendi a na forma regimental. 

~on· j.:; ;::: pc:.:a,·.a à nobre Senadora_Benedita 
da Silva, por vinte minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da'ora
dora.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, que
ro, neste primeiro momento, louvar a iniciativa do 
Governo Federal e a preocupação do Ministério das 
Comunicações em regulamentar matéria de grande 
relevância, como é o caso das rádios comunitárias. 

Entendo que iniciativas governamentais que 
possam beneficiar o povo brasileiro merecem, inde
pendentemente do fato de sermos Oposição, o nos
so apoio. Mas, ao mesmo tempo em que louvo a ini
ciativa, é importante também não criarmos a ilusão 
de que o Projeto - que estaremos apreciando, hoje, 
neste Plenário - seja aêlequado aos objetivos de in
formação e comunicação das comunidades. 

Durante todo esse tempo, procurei debater e 
discutir a matéria junto ao Relator, às comunidades 
interessadas e, por experiência e conhecimento pró
prio, busquei analisar com segurança, chegando a 
solicitar audiência com o Sr. Ministro Sérgio Motta -
o que não foi possível, dada a sua enfermidade - no 
sentido de levantar a preocupação de garantir a qua
lidade da comunicação, da informação, regulamen
tando as rádios comunitárias por um princípio que 
penso ser fundamental: o direito à informação, pela 
democratização dos meios de comunicação. Por ou
tro lado, as rádios comunitárias estavam sendo per
seguidas, tendo apreendidos seus instrumentos e 
materiais de trabalho. Fomos procurados e solicita
mos uma interferência do Poder Público. Cheguei a 
ouvir do Ministro Sérgio Motta que dependia muito 
mais de nós, no Congresso Nacional - Câmara e 
Senado - a votação desta matéria, para que S. Ext 
pudesse inibir esse tipo de ação. Argumentei com o 
Ministro da época que essa ação significava um fur
to, pois se a rádio estava irregular que fosse fecha
da, mas os materiais apreendidos deveriam ser de
volvidos depois. E ainda foram mandados para pri
são algumas lideranças, trabalhadores da comuni
cação. 

Apresentada essa preocupação, o Ministro soli
citou o nosso apoio no sentido de agilizarmos a 
apreciação dessa matéria; assim, S. Ex" poderia, de 
imediato, resolver o problema. 

Pois bem, procurei, inclusive, não apresentar 
nenhuma emenda que pudesse atrasar esse proces
so, mas foi impossível cumprir esse meu desejo na 
medida em que o texto do projeto está muito aquém 

do objetivo do Presidente da República, na pessoa 
do seu Ministro Sérgio Motta. -

Apresentei emendas na Comissão de Educa
ção que não foram aprovadas pelo relator. Na oca
sião, disse que o Relator estava, na verdade, aten
dendo um apelo político, porque deveria ter a cons
ciência de que as minhas emendas eram pertinentes 
e iriam melhorar o projetQ .• Entretanto, a política que 
deveria sustentar não estava permitindo que, cons
cientemente, pudesse exercer o seu poder de Rela
tor, e acatar as minhas emendas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este projeto, 
tão discutido na Câmara dos Deputados, chega a 
esta Casa pronto e acabado, sem condição de rece
ber uma vírgula sequer. Sabemos da necessidade 
de avançarmos. O Ministro está aguardando uma 
decisão nossa. 

. Porém, não poderia deixar de me manifestar já 
que não quero ser responsável depois pela decisão 
que o Plenário tomará nesta tarde ao votar esta ma-
téria sem dar as garantias. · 

Inicio com um dos artigos que, a meu ver, é 
muito relevante, qual seja a questão da censura ·ca
muflada sob o pano do proselitismo, conforme está 
colocado no projeto. 

Ora, ou proselitismo mudou de conceito ou en
tenderei como proselitismo a idéia que eu, como pro
testante, passar através das rádios comunitárias de 
que Jesus cura, salva, batiza e leva para o Céu. Vou 
ser contestada, como militante que sou do Partido 
dos Trabalhadores, se disser que o Partido tem um 
projeto político e um programa melhor do que o par
tido x, y ou z. Será entendido como proselitismo tam
bém quando eu ocupar as rádios comunitárias para 
apresentar uma idéia ou informação que diz respeito 
a um determinado segmento que está sendo prejudi-
cado pelo outro. ·· · 

O conceito de comunidade como apresentado 
no projeto está distante da realidade da organização 
comunitária. Porque, no momento em que coloca
mos a proibição da formação de outros objetivos da 
rede, estamos trabalhando contra o bem-estar da 
comunidade. A comunidade é plural, tem vários seg
mentos ideológicos. Não queremos repetir ações re
trógradas, ações abomináveis que impeçam a mani
festação democrática dessas comunidades, porque 
estamos tendo limites no uso e na função. Mas é 
ledo engano pensar que estaremos a serviço da co
munidade com a rádio comunitária de informação. 

Acabamos de ouvir _a Senadora Júnia Marise· 
dizer que as rádios comunitárias são importantes - e 
são - e que elas servirão, em um determinado mo-
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mente, para um morador avisar que está faltando 
água, que está faltando luz, que está faltando em
prego. Mas ele vai dizer aquilo para um outro que 
também está desempregado, sem água e sem luz. 
Porque tanto a potência quanto a freqüência da rá
dio não lhe dão condições para que outros possam 
ouvi-lo. 

Quero abordar uma outra questão que mecha
mou a atenção. Dissemos que não poderemos admi
tir patrocínio. Como, então, poderemos instalar essa 
rádio comunitária? Não vamos brincar de rádio co
munitária! As comunidades, pelo menos no Estado 
do Rio de Janeiro, que conheço, têm um funciona
mento adequado há muitos e muitos anos; experiên
cias trazidas das próprias igrejas, que lá funcionam 
na forma de grandes alto-falantes. Da fonna como 
está no projeto, essas rádios não passarão de gran
des alto-falantes; e, para isso, não precisamos de re
gulamentação, nem dessas rádios, porque as igrejas 
poderão desempenhar essa função. Falamos com o 
padre, falamos com o pastor, falamos com a mãe de 
santo. Quer comunicar que faleceu fulano? Eles co
municam! Mas não é esse o objetivo. 

Estamos trabalhando esse processo de demo
cratização para que haja um crescimento individual e 
coletivo, para que essas comunidades possam real
mente exercer o seu papel, a fim de que sejam ple
nas, políticas e C!!lturais. 

A rádio comunitária nem sequer poderá propa
gar as manifestações culturais, porque ela não pode
rá, por exemplo, convidar a comunidade vizinha a 
participar de um ensaio de escola de samba. E tem 
mais: dependendo da extensão dessa comunidade, 
uma rádio sequer vai atendê-la, porque também há 
um dispositivo que diz que não poderá haver mais 
do que uma. 

Ora, moro na cidade do Rio de Janeiro. Lá, 
existe a Favela da Rocinha, que é um Estado - ela 
pode ser comparada até a alguns países. Há ainda 
as Favelas do Jacarezinho, Mangueira e tan,tas ou
tras. Não é possível! Precisaremos de 5 a 1 O rádios 
funcionando para atingirmos o nosso objetivo. 

Não posso me calar diante desse projeto, ain
da que entenda a aflição que tomou conta de alguns 
segmentos que não querem a inclusão de nenhuma 
emenda, porque eles estão sendo perseguidos; as 
rádios estão sendo fechadas. Mas também é impor
tante relatar o conteúdo desse projeto, porque, se 
não atender aos objetivos, não poderemos dar a 
contribuição que necessitamos. 

Abordei também a necessidade de se criar 
uma comissão estadual, a fim de que se tenha uma 

ajuda técnica para 11 implantação e a garantia de efi-• 
cácia desse funcionamento. 

Temos rádios, comunitárias que estão· funci<r 
nando muito bem e que nada têm a ver com o cha
mado monopólio. É isso o que se quer evitar, que te
nham qualidade, porque, nesse caso, estariam com
petindo com as chamadas rádios comerciais. Isso 
não é verdade, porque já funcionam e não há nenhu
ma competição. No entanto, não está havendo evo
lução nesse sentido, em função de que uma determi
nada comunidade tem esse instrumento de forma 
eficaz. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO)- Permi
te V. Ex" um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Concedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - AO) - Nobre 
Senadora Benedita da Silva, V. Ex" tem toda razão 
em relação à sua explanação. Ontem, eu estava par
ticipando da Comissão que discutia esse projeto e 
apresentei uma emenda, no sentido de que, nas ci
dades onde não houvesse rádio, principalmente na 
Região Norte, onde as distâncias entre as cidades 
ultrapassam 150Km, fossem implantadas rádios co
munitárias com potência de 75 Watts. Naquele mo
mento, o Relator, que provavelmente estava interes
sado em aceitar apenas voto ao projeto que chegou 
à Casa, rejeitou a emenda Quando isso ocorreu, até 
me retirei da sala. Aliás, está havendo um problema 
muito sério nesta Casa: apenas alguns Senadores 
recebem projetes polêmicos para ser relatados, e o 
Relator não aceita emenda nenhuma. Lembro que V. 
Ex" apresentou 12, 13 ou 14 emendas, dentre elas 
algumas seriam importantes ser acatadas, e o Rela
tor não quis, de maneira nenhuma, acatá-las. No en
tanto, aprova-se um projeto quase desnecessário, 
porque nada vale praticamente, não atende aos 
seus objetivos. Creio que isso tudo é medo de que 
se avance nesse monopólio existente no setor da 
comunicação, em relação as rádios e TVs. No meu 
Estado, por exemplo, dificilmente consigo falar em 
um programa de televisão ou em uma rádio. Na ci
dade onde moro - e já disse até que pertence a um 
Senador, a um Colega -, já instalaram uma emisso
ra de rádio há praticamente um ano, mas até hoje 
não consegui falar. Também na semana passada, 
para anunciar que eu iria visitar determinadas vilas 
ou cidades vizinhas para tratar de assunto de refor
ma agrária, eu me dirigi a uma outra emissora de rá
dio e não consegui mandar o aviso para aquelas co
munidades. Por isso, há a necessidade de se· fazer 
um trabalho mais sério em relação às rádios comuni-
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tárias. V. ~ está cheia de razão quanto à fonna 
que está apresentada a matéria. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Senador Emandes Amorim, agradeço o ·aparte de 
V. Ex" e quero dizer-lhe que estamos apenas co
mungando as várias manifestações que já foram fei
tas. Rz questão de trazer documento da Assembléia . 
Legislativa do Estado de Minas Gerais a esse res
peito, da Assembléia Legislativa de São Paulo e de 
outros Estados, como do Estado do Rio de Janeiro, 
que se tem manifestado em relação à regulamenta
ção dessa matéria, porque, se houver uma vontade 
política de essa matéria atender verdadeiramente 
aos objetivos, nada impediria que pudéssemos man
ter as emendas e, num processo de urgência urgen
tíssima, fazer as mudanças necessárias para que se 
votasse o projeto. Acredito que poderíamos fazer 
isso sim, nesta convocação extraordinária, porque 
depende apenas de uma vontade política da base de 
sustentação do Governo e do diálogo com o mesmo 
acerca da necessidade da urgência. 

Não posso acreditar que o abuso que estamos 
encontrando da Polícia que chega e, realmente, fecha 
as rádios comunitárias possa assustar·- e tem as$U$ta-· 
do. Espero que, politicamente, possamos tomar uma de
cisão que considero açodada em relação aos objetivos. 

É importante que pos5amos, inclusive, exami
nar os arts. 22 e 23 do PLC n• 50197. Eles são 'in
constitucionais! Podemos fazer uma leitura da Cons
tituição brasileira, no seu art. 52 , e ver, de fato, que 
eles são inconstitucionais. Até matérias inconstitu
cionais estamos votando! Não é possível que algo 
dessa natureza aconteÇa sem termos o tempo hábil 
para fazer uma intervenção ou sequer protestar, por-
que se trata de um rolo compressor. · · 

Perdoem-me, mas, apesar de todo o respéito 
que eu possa ter pela base de sustentação governa
mental, isso é um rolo compressor. Não foi preciso dis
cutir minha emendas. Elas foram apenas rejeitadas. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Concedo o aparte a V. Exl', Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - É da maior 
importância esse pronunciamento que V. ExA está 
fazendo no plenário. Ele trata de uma das matérias 
que deveriam ter maior aprofundamento nesta Casa. 
V. Ex&, principalmente em razão da sua convivência 
com os bairros, vilas e favelas do Rio de Janeiro, 
tem absoluta certeza e convicção do que significaria 
uma rádio comunitária usada em sua plenitude. Nos
so grande desafio, querida Senadora, é a valoriza-

ção da participação e do trabalho da comunidade. 
Ainda ontem, votamos aqui o chamado trabalho vo- · 
luntário. É uma pena que estejamos votando essa 
matéria sob outro ângulo, porque o projeto dá .a en
tender que estamos votando uma lei que cria e facili
ta a implantação de rádios comunitárias. Não, esta
mos criando uma lei que praticamente fecha, estrei
ta, inviabiliza o caminho daquilo que deveria ·ser, 
como diz V. Ex", um trabalho sensacional dentro da 
comunidade, que prestaria serviços para a cultura, a 
educação, a formação, a orientação e o esclareci
mento, e· que não faria concorrência com as rádiós 
tradicionais. Deveríamos permitir que se formassem, 
que tivessem vida, que tivessem alma, que tivessem 
sentimento as comunidades. O assunto não foi visto 
e debatido sob esse ângulo. Em primeiro lugar, não 
era matéria em regime de urgência. Em segundo lu
gar, era uma matéria que a comunidade deveria ter 
o direito de discutir. A Comissão deveria verificar 
como é o seu funcionamento, o que tem de certo, -o 
que tem de· errado e o que· pode ser feito. É' uma 
pena, minha brava Senadora, mas no Brasil estamos 
·muito longe· daquilo que significa valorizar o nosso 
povo e a nossa gente, dar condições para que pos
sam subir, para que não fiquem na dependência 
apenas da rádio geral, das cadeias, dos grupos fe
chados, das quadrilhas, às vezes, quando se trata 
de ·Vídeo. V. Ex" tem razão na exposição que faz, 
principalmente quando diz que a matéria é votada a 
·toque de caixa e que os argumentos não conven
cem. Que pena, ilustre Senadora! Que pena falar
mos na Câmara Alta da República e sabermos que a 
nossa voz não tem eco, não tem resposta, porque a 
votação não é feita baseada em convicção, mas em 
·determinação! É claro que no Senado. Federal. há 
Partidos; é.claro que somos a favor ou contra ·p Go
verno, é evidente que sim, não vamos fugir dessa 
realidade! Mas existem matérias, e esta é uma de
las, em que a nossa consciência, a nossa disposi
ção, a nossa vontade e o nosso desejo de acertar 
devem-nos orientar. E aqui se votou - como, aliás, 

. aconteceu com outras matérias -a toque de caixa, na 
determinação e não na conscientização. V. Ex& tem ra
zão, pois o projeto diz que estamos a regulamentar, 
dando a entender que estamos abrindo portas às rá
dios da comunidade. Na verdade, está-se querendo. fe
chá-las. Como diz bem V. Ex", querem reduzi-las a um 
alto-falante no topo da igreja Já era assim; não era ne
cessário aprovar-se o projeto. Meus cumprimentos e 
minha solidariedade ao pronunciamento de V. Ex'. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco/PT- RJ} 
-Agradeço o aparte, Senador Pedro Simon, que en
riqueceu a minha manifestação. Sei que sempre 
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posso contar com V. Ex", não apenas nas manifesta
ções em plenário, mas na defesa do interesse popular. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge por 
vinte minutos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB- PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srl's. e Srs. Senadores, gostaria de 
tecer algumas considerações e análises a respeito 
do Relatório do INPE, divulgado na segunda-feira, 
sobre o desmatamento da Amazônia, cujo alto índice 
no ano de 1995 causou urri grande impacto na im
prensa brasileira. 

Na condição de amazônida e alguém que pro
cura estudar e compreender a beleza e a grandeza 
daquela região, e como ex-Ministro do Meio Ambien
te no Governo do Presidente Itamar Franco, acredito 
ser importante relembrar o papel estratégico das flo
restas para o meio ambiente. 

As florestas têm importância fundamental nas 
duas crises ambientais mais significativas de todo o 
globo: a perda da biodiversidade e o aquecimento da 
Terra. Na verdade, as florestas são essenciais para 
a manutenção do clima e da biodiversidade, que en
volve fauna, flora e microorganismos, a proteção do 
solo, a geração e produção de recursos hídricos. 

Hoje, por exemplo, enchentes e secas que 
ocorrem em várias regiões do mundo são, normal
mente, produto do desmatamento de várias bacias 
hidrográficas. Se analisarmos rapidamente o proces
so de desmatamento mundial, constataremos que a 
Ásia, até agora, destruiu 88% de suas florestas; a 
Europ'i, 62%; a África e a América Latina, 45%. A 
América do Norte detém cerca de 40% de florestas, 
porém florestas artificiais - somente 5% são nativas. 
E há uma brutal diferença entre a biodiversidade da 
uma floresta nativa e a de uma floresta artificial. 

No cenário mundial, o Brasil tem um papel im
portante, pois detém 30% das florestas tropicais do 
mundo. Considerando-se outros tipos de florestas -
temperadas a outras -, o Brasil ocupa o terceiro lu
gar no mundo em florestas, atrás da Rússia e do Ga
nadá, somente. Hoje, o Brasil é considerado um dos 
países que mais destróem a sua floresta. 

!Juero lembrar que tivemos uma mata fasci
nante· do Nordeste até o Sul - a Mata Atlântica -, 
93% da qual o Brasil destruiu, no seu processo de 
desenvolvimento, restando apenas 7%. Na época do 
Governo do Presidente Itamar Franco, tivemos a 
oportunidade de sugerir um decreto importante, na 

tentativa de salvar o restante da Mata Atlântica. Até 
hoje, esse Decreto no 750, editado em 1993, causa· 
polêmica, mas através dele tentou-se minimizar os 
impactos negativos da exploração desenfreada da 
fantástica Mata Atlântica. 

Em 1992, houve o primeiro grande encontro 
das Nações - a Conferência Rio-92 - ,onde se dis
cutiu o desenvoMmento sustentável do meio am
biente. Esse encontro teve como sede o Brasil, até 
então o grande vilão no que diz respeito às queima
das de suas florestas. 

Na verdade, o INPE, àqueia altura; proeurou 
restalbelecer a realidade de então. Publicou um rela
tório mostrando que a Amazônia detinha, ainda, 90% 
de sua floresta ·nativa. 

Sr. Presidente, todas as decisões ali tomadas 
teriam um papel importante na mudança do compor
tamento mundial. Na Rio-92 aprovamos duas gran
des convenções: a chamada Convenção da ·'Biodi
versidade, que trata sobretudo da ·fauna, da flora e 
dos microorganismos; e, em especial, a Convenção 
das Muda~ças Climáticas, que tratava da redução 
do efeito estufa, que já traz graves seqüelas para a 
humanidade. 

Recentemente, em Kyoto, houve um encontro 
mundial onde se procurou avaliar os efeitos e os re
sultados dessas convenções. A esse respeito, tive a 
oportunidade de fazer um pronunciamento neste 
Plenário. Mas aquilo que se decidiu em 1992 ares
peito da emissão de gases tóxicos, por exemplo, que 
geram o efeito estufa, deveriam, no ano 2000, ser 
reduzidos aos níveis apresentados em 1990. Mas, 
lamentavelmente, praticamente poucos países cum
priram com os seus compromissos. Vejam V. Exªs 
que ós maiores emissores de gases tóxicqs são os 
países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que 
despejam na atmosfera 36% de dióxido de carbono. 

Sr. Presidente, qual o papel das florestas nes
sa_contexto? Elas têm importância relevante, porque 
elas tem a atribuição de filtrar o ar, reduzindo o dióxi
do de carbono jogado na atmosfera. À medida que 
se destrói a floresta, reduz-se também a absorção 
desse gás tóxico. Essa destruição, portanto, leva
nos a um problema duplo. 

Em Kyoto foi apresentado um relatório, de au
toria de 2.000 cientistas de vários países e organis
mos mundiais, mostrando-nos que a emissão des
ses gases está levando a um superaquecimento da 
temperatura da Terra. Possivelmente, no século XXI, 
teremos inundll.çôes; aliás, já começou o degelo das 
calotas polares, em várias áreas costeiras, proble
mas de secas e de chuvas incontroláveis, desequilí-
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brios nas correntes marítimas, como é o caso do El 
Nifio, tudo isso dentro de uma lógica globaL Naquela 
cidade do Japão decidiu-se o mínimo que se poderia 
fazer, pois não tiveram a coragem de assumir o que 
foi decidido na Conferência sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em 1992. 

Voltemos, portanto, à floresta, que tem um pa
pel crucial e relevante no processo de redução des
se impacto negativo do efeito estufa. 

Quero lembrar que o dilema entre homem e 
natureza deixa de ser considerado, porque o impac
to ambiental gera efeitos negativos irreparáveis, tan
to no plano económico como no sociaí, disso não te
nho dúvidas. A tese do desenvolvimento sustentável 
é básica, fundamental, ou seja, significa usar racio
nalmente e com lógica os recursos naturais não-re
nováveis. Significa dizer que o que devemos conser
var e saber manejar com critério e lógica são os re
cursos naturais que a vida nos deu. Nesse sentido, a 
floresta tem um papel fundamentaL É por isso que o 
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -, 
há dois dias, publicou e apresentou um relatório, 
com as presenças dos Ministros do Meio Ambiente, 
Gustavo Krause, e o da Ciência e Tecnologia, Israel 
Vargas. Todos ficaram atónitos com algumas infor
mações. Passo a relembrar as mais importantes. 

Em 1995, o índice de desmatamento, ou seja, 
de desflorestamento por qualquer causa, foi da or
dem de 29.059 quilómetros quadrados. Recorde de 
toda a história. Nesse período, o INPE, através da 
utilização do Satélite Landsat, pesquisou toda a Re
gião Amazónica. Isso ~ignifica o dobro do ocorrido 
em 1994, que foi em tomo de 14 mil quilómetros 
quadrados. 

Já em 1996, o mesmo .relatório mostra que o 
índice de 29 mil quilómetros quadrados caiu para 18 
mil quilómetros quadrados, com uma perspectiva de 
ser reduzido em 1997, face a uma série de medidas 
que o Governo Federal tem tomado nessa direção. 

Lembro que a média anual do período de maior 
ocorrência de queimadas na Região Amazónica vai 
de 1978 a 1988, quando tivemos uma média anual 
de 21 mil quilómetros quadrados de queimadas. 
Nessa época, o Governo do Presidente José Sarney 
resolveu tomar uma série de medidas, como a refor
mulação da política de incentivo fiscal e a de criação 
de programas que trariam uma nova perspectiva, 
tendência essa perigosa, trazendo o desmatamento 
na Região Amazónica. 

Em 1991 tivemos o baixo índice de 11 mil qui
lõmetros quadrados. Tudo isso foi, em parte, produto 
da política de incentivos fiscais que, a partir da déca-

da de 60, feL implantada na Amazônia. Aliás, faço . 
questão de· frisar sempre, que, em função de umá 
politica de incentivo a implantação de projetes pe
cuários, praticamente a floresta foi dizimada para dar 
lugar à formação de pastagens. 

Ao lado disso, a política praticada pelo Incra de 
há muito nos traz uma contradição,' que hoje o Go
verno Federal tenta reformular. Ou seja, o Incra só 
aceitava como direito de posse reconhecida a área 
em que o desmatamento atingisse 50%. Há casos, 
na Amazônia, de empresários que não queriam des
truir a floresta, mas, para ter o direito de posse, para 
ter o financiamento, o reconhecimento do Incra, pre
cisavam destruir 50% de sua área. Era uma contra
dição. Havia uma boa intenção por um lado, mas trazia 
uma incoerência por outro. Hoje, o Governo Federal 
reconhece que deve rever essa política equivocada, 
que há muito tempo o Incra desenvolve no Brasil. 

Os dados, por isso mesmo, mostram uma con
tradição também no perfil da destruição e do desflo
restamento da Amazônia. Historicamente, em função 
da política de incentivos fiscais, houve as grandes 
queimadas e derrubadas. No entanto, em 1995, o 
INPE mostrou que, além de ser o maior índice de 
derrubada por quilómetro quadrado ocorrido na his
tória - 29 mil quilómetros quadrados -, quase 50% 
são de desmatamentos em regiões com áreas infe
riores a 50 hectares. Portanto, totalmente diferente 
da tendência histórica em relação a esse processo. 
O perfil daquele que destrói a floresta é outro. Não é 
só o grande empresário do passado, é também 
aquele homem que realmente precisa da terra para 
viver, para trabalhar, para produzir. 

Pesquisas da Embrapa observam que foi du
rante o período de maior força do Plano Real, do de
senvolvimento da área económica, em 1995, que 
houve esse grande incremento de 29 mil quilómetros 
quadrados. Além de ter havido um período seco sig
nificativo em··1995. A Embrapa mostra também que 
a própria política de reforma agrária, o Movimento 

, dos Sem-Terra e a busca legítima da terra contnbui
ram para tudo isso. 

Quero lembrar que foi um ano diferente, mas 
que serviu para alertar-nos para muitas coisas. O le
vantamento feito pelo Satélite Landsat, por melhor 
visão que ele possa ter das várias áreas da Amazõ
nia, não pode detectar, por exemplo, as áreas quei
madas, as áreas que tiveram, mesmo de forma sele
tiva, cortada a sua madeira, criando vazios na flores
ta que interferirão na qualidade da biodiversidade e 
permitirão a existência de togo que nenhum satélite 
pode detectar. 
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Portanto, a informação do INPE foi fundamen
tal para que passássemos a repensar a Amazônia, a 
repensar as políticas, os programas, as p~postas 
que estão sendo desenvolvidas para aquela região. 
É importantíssimo darmos um passo atrás e tomar
mos uma série de decisões importantes. Não deve
mos nos esquecer nunca, como disse há pouco, de 
dois temas básicos a serem discutidos em relação 
aos recursos naturais, à floresta: a conservação, por 
um lado, e o manejo, por outro. Isto não quer dizer 
que deixaremos a floresta intocada. Devemos, real
mente, manejá-la de forma racional e coerente e de
vemos conservá-la da melhor forma possíveL 

Quero lembrar o encontro mundial realizado na 
Venezuela, em 1992, rio qual todos os especialistas 
em florestas chegaram à conclusão de que é funda
mental que países do mundo todo conservem pelo 
menos 1 O% da floresta original existente, para que 
não tenhamos conseqüências irreparáveis no futuro 
da humanidade. Ficou definida essa meta, 10%, que 
não é muito para os países conservarem. Houve um 
acordo das grandes organizações ambientais do 
mundo, como, por exemplo, o WWF, os Amigos da 
Terra, o Greenpeace, das grandes entidades do 
Brasil e de órgãos como o Banco Mundial reconhe
cendo que esse é um indicador razoável que pelo 
menos permite manter a riqueza biológica da flores
ta, manter o bioma e a biodiversidade. 

Ora, poucos países conseguem manter 10% 
da floresta original e o próprio Presidente da Repú
blica afirmou - já o havia feito anteriormente, mas 
reafirmou - que, até o ano 2000, o Brasil tem que 
garantir a conservação de 10% das suas florestas, 
corno um compromisso inquestionável e fundamental. 

A S~ Marina Silva (Bloco/PT- AC) - Permite
me V. ~ um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA) -
Pois não. Ouço o aparte de V. Ex", ilustre Senadora. 

A S~ Marina Silva (Bloco/PT - AC) - Agrade
ço a V. ~ pela oportunidade do aparte e parabeni
zo-o por estar aqui debatendo o problema do desflo
restamento da Amazônia, principalmente a luz dos 
acordos e compromissos internacionais resultantes 
dos trabalhos da Eco-92 e dos dados que foram 
anunciados pelo INPE, que mostram a cifra astronô
mica, em 1995, de 29 mil quilômetros quadrados, e, 
em 1996, de 18.161 quilómetros quadrados de áreas 
queimadas. São dados bastante preocupantes e que 
devem fazer que as autoridades e a sociedade de 
um modo geral, mas principalmente o Governo tome 
medidas eficazes para barrar o processo de desflo
restamento na Amazônia. V. Exi estava dizendo há 

pouco que mudou o perfil"daqueles que estão cau
sando o desfloramento. E realmente o INPE apre-_ 
sentou esse dado como algo a ser melhor averigua
do, já que as fotografias apenas mostram que são 
pequenos focos, pequenas clareiras e não têm como 
tipificar se em grandes; -em médias ou em pequenas 
propriedades, porque não dá para fazer essa inter
pretação. No entanto, ao fazer essa análise, não de
vemos ser movidos pela paixão, dizendo que se é o 
pequeno, vamos esconder, porque se trata do pe
queno proprietário e não podemos falar dele. Não 
podemos fazer isso. Mas se é o pequeno, também 
não podemos responsabilizá-lo, porque ele foi deslo
cado das áreas onde existe pressão para a reforma 
agrária e levado para os assentamentos na Amazô
nia. Mais de 70% dos projetas de assentamento de 
colonização tradicional são na Amazônia, onde a 
pressão pela terra é diferente da do Sul e do Centro
Sul do País. Portanto, se houve orientação de refor
ma agrária para essa fronteira ·agrícola, ela é res
ponsabilidade, em última -instância, de quem a orien
tou e não daqueles que são os agentes, por conse
qüência, do processo que está sendo debatido hoje. 
Este é um ponto. Por outro lado, penso que as medi
das a serem tomadas não devem ser meramente as 
tradicionais medidas punitivas. Aliás, se ficarmos de
pendendo de medidas punitivas- V.~ deve estar 
acompanhando muito bem -, ficaremos de mãos 
atadas, porque a lei do crime ambiental - aprovada 
no Senado por unanimidade, num trabalho cansativo 
realizado pelo Senador Lúcio Alcântara e por mim, 
para o qual ouvimos a sociedade, juristas e o próprio 
Governo, e que será votada pela Câmara dos Depu
tados daqui a pouco -:_está sendo modificada. Estão 
sendo torpedeados 36 dos·seus ·artigôs, im.iusive to
dos aqueles que poderiam ajudar, e muito, o Gover
no a evitar o processo de devastação da Floresta 
Amazõnica. Medida provisória do Governo instituiu 
aumento da reserva legal de 80%, o que, agora, é 
apenas ficçso, porque estão sendo retiradas as pe
nalidades para os que a desrespeitam. A restlrva le
gal foi posta na ilegalidade mesmo tendo o Governo 
feito constar do relatório do INPE que ela é a res
ponsável, segundo as suas análises, pela dimin•Jição 
do desflorestamento em 1996. Sabemos que, na
quele ano, houve fatores naturais, como a chuva e 
outros, que fizeram que o processo de desfloresta
mento diminuísse. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA) -
Vou concluir, Sr. Presidente. Agradeço o aparte da 
ilustre Senadora Marina Silva, grande baluarte da 
área ambiental. Creio, nobre Senadora, que as suas 
considerações e inquietudes são as minhas também. 
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O relatório serviu de alerta. Vamos ter que 
aprofundar o estudo das causas e a mudança do 
perfil daqueles que, aparentemente, estão reduzindo 
a área florestal da Amazônia. Também tenho dúvi
das muito grandes sobre isso. 

Voltarei a este tema, porque ele mereée ser 
discutido. Entre as medidas importantes que pode
riam ser tomadas, além do compromisso de conser
vação de 10% das florestas nativas até o ano 2000-
acordo que o Presidente já avalizou e que é objetivo 
de todas as entidades ambientalistas do mundo -, 
está a criação de florestas nacionais. No meu enten
der, elas representam um dos instrumentos mais im
portantes para permitir o desenvolvimento sustenta
do da Amazônia e a conservação de áreas que de
vem ser intocadas, mas estudadas e pesquisadas; 
outras devem ser exploradas de forma racional, para 
manejo sustentado, com tecnologia modema, com o 
controle do Governo. 

Vastíssima como é a Amazônia, a fl)rma como 
está sendo explorada, em termos ecor.ômicos, so
bretudo para a indústria madeireira, toma absoluta
mente impossível qualquer controle. Mas, a médio 
prazo, utilizando as florestas nacionais para o mane
jo sustentado, controlado, poderemos mudar essa 
tendência. 

Este tema é importante e relevante e pretende
mos voltar a ele, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena
dores, para-analisar cada uma das medidas mais im
portantes do Governo Federal baseadas no relatório 
do INPE sobre o desmatamento da Amazônia. 

Muito obrigado,"Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência prorroga a Hora do Expediente da presente 
sessão por 15 minutos, na forma permitida pelo Re
gimento da Casa. 

Concedo a palavra ao Senador Otoniel Macha
do, por cinco minutos, para uma comunicação ina
diáveL 

O SR. OTONlEL MACHADO (PMDB - GO. 
Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, o processo democrático bra
sileiro vive momentos de absoluta reafirmação de 
sua vitalidade. Mais do que isso, o País consagra a 
opção definitiva pelo relacionamento político alta
mente civilizado, pela absoluta obediência aos mais 
caros princípios constitucionais, pelo respeito recí
proco e convivência harmoniosa entre os. três Pode
res. Todos estes aspectos fundamentam a vida insti- · 
tucional modema, que vai criando sólidas raízes na
cionais. 

O comentário vem a propósito da ascensão do 
Presidente da Câmara Federal, Deputado Michell'é
mer, à condição de Presidente interino do Brasil. Du
rante estes qliatro dias, S. E:x2 vem substituindo o ti
tular Fernando Henrique Cardoso, que se encontra 
em viagem à Suíça. O Vice-Presidente Marco Ma
ciel, por sua vez, cumpre missão oficial em seis paí
ses da América CentraL 

Ao contrário das conclusões imediatas, a pre
sença de Michel Temer pela primeira vez no coman
do do Palácio do Planalto não deve ser analisada 
apenas como um ato de rotina administrativa. Avalio 
que Sua Excelência o Presidente Fernando Henri
que Cardoso pretendeu, com seu gesto, fazer uma 
viva homenagem ao Congresso Nacional e, acima 
de tudo, dar uma demonstração pública de sua con
fiança no inter-relacionamento entre Executivo e Le
gislativo. Com isso, consagra-se a prática democráti
ca, reafirma-se a opção pelos mais abrangentes pa
drões de govemabilidade e aumenta-se a confiança 
em relação ao presente e ao futuro do País. 

O Presidente interino da República é um dos 
membros mais valorosos dos quadros do PMDB. A 
despeito do cenário ainda de indefinições no Partido, 
Fernando Henrique Cardoso não titubeou em ceder 
seu lugar a Michel Temer nestes quatro dias. O 
PMDB, dessa forma, sente-se valorizado e plena
mente consciente de suas elevadas responsabilida
des em face dos destinos do Brasil. 

Desta forma, Srªs. e Srs. Senadores, a presen
ça de Michel Temer na Presidência da República 
tem uma simbologia política mais abrangente. Eie 
retrata o alto grau de maturidade das lideranças bra
sileiras. Ressalta um instante fértil de consolidação 
dos Partidos enquanto suportes maiores do edifício 
democrático. E destaca que o pluralismo é a base da 
evolução, desde que estejam sempre preservados 
os interesses maiores do País. 

Não é necessário que aqui se reafirme a esta
tura moral e o elevado espírito público do Presidente 
Michel Temer. Na verdade, suas infinitas qualidades 
são do inteiro conhecimento da sociedade brasileira. 
Aprendemos a admirar sobretudo seu equihbrio, se
riedade e extrema dedicação às causas nacionais. É 
um defensor intransigente da justiça. Por isso mes
mo, presta uma contribuição decisiva ao Brasil. E 
certamente continuará colabof?.ndo na empreitada 
que todos estabelecemos em prol das conquistas 
que resgatam a pesada dívida social que ainda viti
ma o País. 

Como integrantes do PMDB, não poderíamos 
deixar de registrar este momento que marca a curta, 
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mas expressiva presença de Michel Temer na Presi
dência da República. É a oportunidade para que, 
mais uma vez, relatemos o papel desse importante 
Partido nos momentos cruciais da vida brasileira 

O PMDB, em sua caminhada, tem-se caracteri
zado como o Partido da responsabilidade, da ponde
ração, das posições cívicas e nacionais. O Partido . 
tem sido, sobretudo, a expressão mais cristalina da 
sensibilidade popular, agindo com firmeza nos mo
mentos mais delicados, sabendo ouvir o clamor que 
vem das ruas, interpretando a alma nacional e 
guiando-se em conformidade com os mais sagrados 
anseios do País. 

Na realidade, o PMDB continua representando 
o verdadeiro sentimento brasileiro, mesmo que ainda 
não tenha, pela via direta, conquistado o Governo 
Federal. 

Mais do que nunca, os rumos da sociedade 
brasileira apontam para posicionamentos mais cla
ros do PMDB em relação ao seu futuro político. As 
eleições presidenciais, sem dúvida, podem gerar 
uma aliança positiva em favor do País, tendo como 
candidato comum o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Pessoalmente, considero prioritário que o pró
ximo projeto nacional incorpore as teses programáti
cas defendidas pelo PMDB: a retomada dos investi
mentos; a interiorização do desenvolvimento indus
trial; o estabelecimento de uma clara política para o 
setor agrícola; a recuperação da infra-estrutura do 
País, especialmente na área de transportes; a busca 
conjunta de saídas efrcazes para a crise na área da 
saúde; a ampliação das atividades educacionais; e o 
combate firme e sistemático ao desemprego. 

O PMDB é, de fato, o Partido do Brasil. Essa 
legenda, que esculpiu o moderno estágio político do 
País, continuará em frente em suas memoráveis jor
nadas. Apostando nas transformações coletivas a 
partir da unidade e do trabalho de todos, apostando, 
sobretudo, na Nação brasileira, na sua indestrutível 
vocação para a prosperidade e o bem-comum. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo. ~elo} - Conce

do a palavra, para uma comunicaça""'o inadiável, ao 
nobre Senador Osmar Dias. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Al
cântara para uma comunicação inadiável, por cinco 
minutos. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva para uma comunicação inadiável, por cinco mi
nutos. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Para 
uma comunicação inadiáveL Sem revisão da orado-. 
ra. ) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero 
referir-me à votação que será feita daqui a pouco. 
Eu gostaria que a Câmara dos Deputados não pro
cedesse à votação da lei do crime ambiental. 

Os Srs. Senadores tiveram oportunidade de 
aprovar, por unanimidade, um instrumento legal que 
dá ao Governo brasileiro condições de fazer que as 
leis ambientais possam valer e de disciplinar aqueles 
que contribuem para a degradação ambiental, ge
rando prejuízos já conhecidos de todos. 

O Senador Lúcio Alcântara e eu, em parceria 
com juristas renomados e com entidades não-gover
namentais - inclusive houve a participação do pró
prio Ministério do Meio Ambiente, por meio do lba
ma, e, em outra oportunidade, do Ministério da Justi
ça -, chegamos a elaborar um texto final que consi
dero uma grande contribuição oferecida pelo Senado 
à sociedade brasileira. Os Srs. Deputados poderão 
aperfeiçoá-lo. 

Lamentavelmente, em vez de melhorar os de
feitos - não fomos capazes de corrigi-los ou de evi
tá-los aqui no Senado -, a Câmara dos Deputados, 
com as modificações realizadas nos 36 artigos do 
projeto de lei, está fazendo uma verdadeira deforma
ção no projeto, que, aliás, está ficando muito pareci
do com um projeto feito na época do Governo Collor, 
que foi enviado ao Congresso Nacional e que consi
dero muito ruim. Graças aos debates já menciona
dos, conseguiu-se obter uma melhora significativa 
desse projeto. 

Na negociação da lei ambiental, está havendo 
a prevalência dos interesses daqueles que causam a 
degradação ambiental e que pressionam o Governo 
neste momento para que diga o seguinte: "Vcicês 
podem praticar crime ambiental, porque as· autorida
des brasileiras não oferecerão nenhum mecanismo 
jurídico ou nenhuma estrutura legal que ampare a 
ação administrativa do Governo para fazer frente ao 
processo de devastação que acontece em todos os 
níveis, na sociedade brasileira. 

Acho fundamental que o Governo brasileiro 
pare para pensar no que está sendo feito: a votação 
às pressas da lei de crime ambiental. Twemos muito 
tempo para debater essa matéria no Senado, mas, 
na Câmara dos Deputados, estão retirando uma sé
rie de artigos do projeto, fazendo com que a lei se 
transforme num verdadeiro Frankenstein. O Governo 
brasileiro poderia suspender a votação da matéria, 
iniciar um processo de negociação rápida com 'os 
setores interessados, com os Deputados que estão 
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discutindo a matéria, inclusive com as Lideranças do 
Governo, como o Senador Lúcio Alcântara e o De
putado Fábio Feldman. S. Exª está imbuído do pro
pó~ito de evitar q~e essa deformação jurídica seja 
aprovada na Câmara dos Deputados, com sérios 
prejuízos ::-~clusive para os interesses do Governo, 
que quer tomar medidas contundentes em relação à 
devastação da Amazônia. 

Neste momento, está sendo retirada a cláusula 
que proíbe a infração da reserva legal, e qualquer in
fração cometida não se constituirá em crime passível 
de punibilidade. Nesse caso, a reserva ilegal se 
transformará em legal. 

Outras modificações estão sendo feitas, como, 
por exemplo, a retirada da responsabilidade para a 
pessoa jurídica, ficando essa responsabilidade ape
nas com a pessoa física. Assim, o maior responsável 
pela empresa não sofrerá punição direta, mas o ge
rente ou o funcionário. Trata-se de mais um prejuízo 
com relação ao que o Senado da República fez 
quando tratou da lei do crime ambiental. Existem 
inúmeros pontos relativos ao mérito, como, por 
exemplo: não constitui nenhum tipo de crime não 
cumprir a lei do reflorestamento. Ora, se não há cul
pabilidade, se não há como punir, então a lei se tor
na inócua, e não há por que o Governo ter a lei 
como referência para suas ações administrativas, · 

São inúmeras as modificações nesses 36 arti
gos que estão sendo negociados sob pressão, prin
cipalmente daqueles que promovem a devastação, 
principalmente daqueles que trabalham no setor 
agrícola. Não sei po·r que, no caso, o Governo está 
tão apressado em votar a lei sob uma pressão tão 
forte de setores que gostariam de se sentir muito à 
vontade para continuar praticando os mesmos danos 
qUe já vinham praticando, deixando, portanto, o Go
verno de mãos atadas, como acontece agora com o 
lbama. Esse Instituto aplicou quase dois milhões de 
multas, mas essas não puderam ser recolhidas em 
função da ausência do instrumento legal. 

É por essas e outras razões, Sr. Presidente, 
que defendemos seja suspensa essa votação e que 
se faça uma discussão à altura da que foi realizada 
aqui, no Senado, em que os Srs. Senadores, por 
unanimidade, aprovaram a lei que agora está sendo 
deformada na Câmara dos Deputados. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)· ~ 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
uma comunicação inadiável. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na 
semana passada, por unanimidade, o Senado Fede
ral aprovou requerimento desejando votos de pleno 
êxito à visita de João Paulo 11 ao Presidente Fidel 
Castro, à nação cubana. 

Felizmente, essa visita teve repercussão positi
va extraordinária. Acredito que, para todo mundo, 
houve ali um avanço muito importante pelo fato de o 
povo cubano ter demonstrado boas-vindas a João 
Paulo 11. Os meios de comunicação divulgaiàm in
tensamente todas as cerimônias e as palavras de 
João Paulo 11. · 

Nós, naquele requerimento, havíamos apre
sentado algumas sugestões, dentre elas a de que o 
Governo brasileiro ajude - e tem condições para 
isso - a aproximaÇão entre o Governo dos Estados 
Unidos e o de Cuba. E propusemos que o Ministro 
Edson Arantes do· Nascimento, o Pelé, visite Cuba, 
cÓnvidado que foi, logo que expressou, ao tomar 
posse, o seu interesse em conhecer de perto como 

· Cuba prepara tão bem os seus atletas, como, por 
exemplo, para disputar as Olimpíadas, onde tem tido 
excepcional desempenho. 

Ontem, fiz uma visita ao Ministro Pelé, que diz 
concordar em acatar essa sugestão feita pelo Sena
do. Então, gostaria de fazer um registro: ainda hoje, 
por ocasião de sua visita ao Senado, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, à Comissão de 
Assuntos Sociais e às comissões que examinaram o 
projeto da Lei Pelé, ao sair, perguntado pela impren-

. sa, o Ministro do Desporto afirmou que aceitaria o 
convite. 

Sr. Presidente, o Ministro Edson Arantes do 
Nascimento é uma pessoa que consegue unir todos 
os povos, pela sua excepcional qualidade de espor-

. tista e como ser humano. Ele já desempenhou tan
tas vezes papel de aproximação dos povos quando 
foi à China, quando foi aos países da África, à Índia 
e assim por diante; ele levou o futebol para os Esta
dos Unidos. E lembrando alguns fatos históricos, a 
política de aproximação dos Estados Unidos com a 
República Popular da China foi precedida do espor
te, a diplomacia do pingue-pongue. Quando o Presi
dente Richard Nixon, que restabeleceu as relações 
diplomáticas entre os Estados Unidos e a República 
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Popular da China, foi a este último país, quem o 
acompanhou foi exatamente Pelé, jogando pelo Cos
mos. Tenho certeza de que Pelé, ao aceitar essa 
missão, colaborará para que o seu amigo Presidente 
Bill Clinton dialogue melhor, e inclusive para que 
haja o fim da bloqueio económico dos Estadas Uni
dos a Cuba, propiciando condições para o-desenvol
vimento político, económico e democrático da nação 
cubana 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Leomar Quintanilha 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, proposta de Emenda Constitu
cional que será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 2, DE 1998 

Suprime o § 72 do art. 14 da Consti
tuição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Artigo único. É suprimido o § 72 do art. 14 da 
Constituição Federal. 

Justificação 

O § 72 do art. 14 da Carta Magna, ao tratar da 
inelegibilidade do cônjuge e parentes do Presidente 
da República, dos Governadores, e dos Prefeitos 
municipais, ressalvou os casos em que os cidadãos 
"já sejam titulares de mandato eletivo e candidato à 
reeleição". 

Com a promulgação da Emenda Constitucional 
n2 16, de 1997, se nos apresenta como dispensável 
a restrição imposta, na medida em que a ressalva 
feita in fine, quanto aos titulares de mandatos eleti
vos e candidatos à reeleição, beneficiaria, agora, to
dos os candidatos, indistintamente. Noutras pala
vras: com a possibilidade de reeleição em geral, não 
tem mais sentido a existência de norma constitucional 
restritiva disciplinando as referidas inelegibilidades. 

Com efeito, quando estabeleceu as inelegibili
dades sob exame, quis o Constituinte evitar que os 
detentores de mandatos (Presidente da República, 
Governadores, e Prefeitos municipais) pudessem uti
lizar o seu poder político momentâneo para benefi
ciar candidatos parentes. Ora, com a viabilidade de 
reeleição, não existe mais esse perigo, já que o po-

·der político e_ as benesses do mandato poderão ser 
utilizados em benefício dõ próprio candidato, desa· 
parecendo, assim, a motivação das inelegibilidades, 
pois os motivos que ditaram a existência da § 72 do 
art. 14 do texto constitucional estarão muito mais 
presentes para beneficiá-los pessoalmente, fato que 
tomam menores ou mesmo nulas essas mesmas in
fluências que existiriam em relação ao cônjuge e aos 
demais parentes. 

Eis porque estamos propondo a presente 
Emenda à Constituição, na expectativa de que pos
samos obter o apoio das nobres Pares desta Casa 
Legislativa. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Odacir Soares - Ramez Tebet - Bernardo Cabral 
-Romero Jucá- Ney Suassuna- Romeu Tuma
Elcio Alvares - Roberto Freire - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner- Leonel Paiva -José Bianco -
Marluce Pinto - Guilhenne Palmeira -João Fran
ça - Jader Barbalho - Hugo Napoleão - Geraldo 
Melo - Beni Veras - Regina Assumpção - Osmar 
Dias - Lúcio Alcântara - José Roberto Arruda -
Levy Dias - Júnia Marise - Gilberto Miranda -
Sérgio Machado - Flaviano Melo - Nabor Júnior 
- Lúdio Coelho - Joel de Hollanda - Francelina 
Pereira - Gilvan Borges - Jonas Pinheiro - Frei
tas Neto - Renan Calheiros- Mauro Miranda- Oto
niel Machado - Bello Parga- Waldeck Omelas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.................... u ................................................................................. . 

Art. 14. (*) A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e nos termos da lei, mediante: 

§ 72 São inelegíveis, no território de jurisdição 
. . do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou 

afins, até o segundo grau ou par adoção, do Presi
dente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
quem os haja substituído dentro das seis mese~ an
teriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato à reeleição. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A proposta de Emenda à Constituição que acaba 
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de ser lida está sujeita às disposições específicas 
constantes do art. 354 e seguintes do Regimento ln
temo. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, e a sua 
tramita~o passará para o dia 16 de fevereiro. · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Ct•,ha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO III· J, DE 1998 . 

Senhor Presid!!nte, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, (n2 3/98, naquela Casa) do Regimento ln
temo, para as Emendas da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Resolução n2 126, de 1997, que insti
tui o Prêmio Cruz e Souza e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 28 janeiro de 1998.- Epita· 
cio Cafeteira - José Eduardo Outra - Elcio Alva
res - Sérgio Machado - Edison Lobão - Gerson 
Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- O requerimento será votado após a Ordem do Dia, 
conforme preceitua o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Srs. Senadores, desejo comunicar que a sessão 
de amanhã, deliberativa, será às dez horas, para 
apreciar as matérias que seriam apreciadas na ses
são da tarde, tendo em vista um acordo de Lideran
ças. E, por outro lado, salientar, com muita satisfa
ção, o trabalho dos Srs. Senadores, que, no dia de 
hoje, apresentam o quorum de 80 Senadores, prati
camente uma unanimidade, o que mostra o interes
se do Senado em trabalhar pelo País. (Palmas.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Pela or~ 
dem. Sem revisão do orador.) - Aproveito a oportu
nidade, uma vez que teríamos reunião da Comissão 
.de Assuntos Econõmicos, às dez horas, para convo
cá-la para meio-dia, depois da sessão do Senado, e 
para comunicar aos integrantes da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Agradeço a V. Exll. 

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

· Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 101, 

DE 1996'-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n° 40, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Substi
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena
do n2 101, de 1996- Complementar (n2147/97 
- Complementar, naquela Casa), de autoria 
dos Senadores lris Rezende e José Roberto 
Arruda, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Região Integrada de Desenvolvimen
to do Distrito Federal e Entorno - RIDE e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvi
mento do Entorno do Distrito Federal, e dá 
outras providências, tendo 

Parecer fav:orável, sob nº 38, de 1998, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Lúcio Alcântara, 
com abstenções dos Senadores Josaphat 
Marinho e José Eduardo Outra. 

Discussão do substitutivo, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Miranda. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 

Presidente, gostaria de ceder a minha vez ao Sena
dor José Roberto Arruda, para que S. Exª possa en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A matéria ainda não se.encontra em fase de vota
ção. O Senador José Roberto Arruda pode usar da 
palavra para discutir. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr'ls. e Srs. Senadores, a tramitação do proje
to que está sendo analisado e que será votado hoje 
no plenário do Senado teve início em 1~95 por meio 
de uma proposta minha e do Senador lr's Rezende 
nesta Casa. Aprovado aqui com 69 votos"favoráveis, 
ele foi à Câmara dos Deputados. Em diSCU$sãO na 
Câmara e no âmbito das comissões técnicas, sofreu 
algumas modificações. Depois de intensas negocia
ções com os Governos de Minas Gerais, Goiás e do 
Distrito Federal e também com o Governo Federal, 
este projeto, finalmente, foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, retomando ao Senado em função das 
modificações ali introduzidas. A Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania do Senado, com o voto 
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do Senador Lúcio Alcântara, aprovou a matéria, que 
vem hoje ao plenário do Senado Federal. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores,_trata-se 
de um projeto autorizativo que visa criar condições 
político-administrativas para que o Governo de Mi
nas, o Governo de Goiás, o Governo de Brasílià e o 
Governo Federal promovam um modelo de desen
volvimento económico integrado entre o Distrito Fede
ral e as cidades que compõem a Região do Entorno. 

Brasília, que foi projetada inicialmente para ter 
500 mil habitantes no ano 2000, já tem quase 2 mi
lhões de habitantes. E o mais grave é que essas 22 
cidades da Região do Entorno, que pertencem a Mi
nas Gerais e Goiás, têm praticamente 1 milhão de 
habitantes. Essa população forma hoje uma verda
deira Baixada Fluminense, no que essa denomina
ção tem de pior, pois é uma região sem vida econó
mica própria, sem empregos, sem infra-estrutura bá
sica. 

Apenas para se ter uma idéia do descontrole 
da ocupação populacional na Região do Entorno de 
Brasília: uma cidade com apenas cinco anos de 
existência - Águas Lindas de Goiás - já possui 80 
mil habitantes, sem ter um metro sequer de rede de 
água ou de esgoto. 

Essa populaçãó periférica ao Distrito Federal 
exerce dois tipos de pressão sobre a Capital do 
País. A primeira delas é a pressão migratória, ou 
seja, as· pessoas, vivendo com uma qualidade de 
vida muito baixa na Região do Entorno, acabam ocu
pando irregularmente o solo dentro da Capital do 
País. E a segunda é a pressão insustentável sobre 
os equipamentos públicos de Brasília. Basta dizer 
que mais de 50% dos doentes que são atendidos na 
Capital do País advêm da Região do Entorno. 

Este projeto, Sr. Presidente, visa fundamental
mente reunir os Governadores dos três Estados e o 
Governo Federal, por intermédio da Secretaria do 
Desenvolvimento Regional, num modelo único de 
desenvolvimento que seja capaz de atrair investi
mentos privados que gerem empregos e vida econó
mica própria na Região do Entorno, a fim de que 
Brasília cumpra, afir:~al, o seu destino de induzir o de
senvolvimento económico daqui para fora, de induzir o 
desenvolvimento no Centro-Oeste brasileiro, e não, ao 
contrário disso, receber pressões migratórias ou uma 
sobrepressão nos seus equipamentos públicos. 

Brasília, infelizmente, tem crescido desordena
damente, uma hora, vítima de políticas públicas as
sistencialistas que geram migração, outras vezes, .ví
tima dessa migração, em função da baixa qualidade 
de vida do Entorno. 

Este projeto é fruto de um consenso entre o 
Senador lris Rezende, o Deputado Augusto Carva- . 
lho, na Câmara dos Deputados, as Bancadas de 
Brasília e de Goiás, na Câmara e no Senado, e teve 
o apoio importante dos parlamentares mineiros, prin
cipalmente no que diz respeito aos Municípios de Mi
nas que também compõem a Região do Entorno. 
Estamos convencidos de que o projeto será capaz 
de criar condições efetivas para que a Região do En
tomo de Brasília, para que as cidades satélites de 
Brasília tenham vida económica própria, tenham 
atração de investimentos privados que gerem impos
tos e empregos, e que sejam, afinal, derrubadas as 
barreiras que dividem o Distrito Federal da região 
que lhe é próxima. 

O Presidente Juscelino Kubitschek, quando ex
plicava a construção de Brasília, dizia que ela não 
deveria ser apenas uma cidade bonitinha com cara 
de Capital. Mais do que isso, Brasília tinha a missão 
de induzir o desenvolvimento económico no Centro
Oeste brasileiro. E é justamente isso que propõe 
este projeto. Ele cria os instrumentos necessários 
para que os Governadores de Estado, para que os 
Prefeitos dessas cidades, para que o Governo Fede
ral trabalhem em harmonia num modelo único e inte
grado de desenvolvimento. 

Os três Senadores de Brasília - Senador Lauro 
Campos, Senador Leonel Paiva e eu -e os três Se
nadores de Goiás - Senador José Saad, Senador 
Mauro Miranda e Senador Otoniel Machado - assi
namos um destaque, já devidamente negociado com 
o Governo Federa' e com os Estados, no sentido de 
que aqueles ~: .• 1cípios incluídos no projeto original 
do Senaév, e retirados depois pela Câmara, possam 
retomar à Região do Entorno e obter esses benefícios. 

O Sr. Sebastião Rocha (Bioco/PDT - AP) -
V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
-Com prazer, ouço V. Ex". 

O Sr. Sebastião Rocha (Bioco/PDT - AP) -
Senador José Roberto Arruda, entendo que este 
projeto é extremamente importante para a região de 
V. Ex" e para os Estados de Goiás, Minas Gerais e 
Distrito Federal. Portanto, cabe a nós aplaudir a. ini
ciativa e apoiar o projeto. Lamentamos - e não sei 
se é possível V. Ex" contribuir na resolução desse 
problema- que tenha sido retirada do projeto a insti
tuição do Fundo Complementar de DesenvoMmento 
do Distrito Federal e Entorno, que, inclusive, consta 
da ementa. Na ementa do projeto, foi mantido o tex
to que institui o Fundo Complementar, retirado ·na 
Câmara. Preocupa-nos que os recursos, mesmo 
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previstos no projeto como orçamentários, emprésti
mos internacionais, financiamentos internacionais, 
não sejam suficientes, vindo a sobrecarregar um go
verno isoladamente, que pode ser o do- Distrito Fe
deral, do qual, inclusive, V. Ex" pleiteia disputar o 
governo. Acredito que exista essa preocupação 
quanto ao financiamento de projetes nesta região. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -DF) 
- Senador Sebastião Rocha, agradeço o aparte de 
V. Ex" e principalmente a maneira com que V. Ex" 
coloca o problema. 

Temos a impressão, os três Senadores de 
Goiás e os Senadores de Brasília, de que consegui
mos ultrapassar esse problema. Por quê? A Câmara 
dos Deputados argüia que a palavra 'fundo' - e só 
ela - poderia servir de base a um veto, em função 
do fulcro de inconstitucionalidade. 

Na verdade, o que importa a Brasília, a Minas 
e a Goiás é a capacidade de alocar recursos para o 
Programa e não o nome que isso venha a ter. As
sim, redigiram-se, na Câmara dos Deputados, os 
dois artigos conjugados em um só, dando a eles to
das as previsões de fontes de recursos e permitindo, 
portanto, na prática, que nós, Parlamentares, possa
mos fazer emenda ao Orçamento e alocar recursos 
ao projeto, da mesma forma que no âmbito dos Es
tados, sem, no entanto, citar explicitamente a pala
vra fundo. 

Essa foi a maneira que encontramos, em acor
do com a Consultoria Jurídica da União, em acordo 
com o Ministério do Planejamento e em acordo com 
os Estados, para fugir dessa eventual argüição de 
inconstitucionalidade, prevendo-se, no entanto, o 
que é importante, que são os recursos. Dessa ma
neira, Senador Sebastião Rocha, temos a impressão 
de que conseguimos contornar o problema sem per
der o objeto básico, que era a possibilidade de alo
cação de recursos. 

De tal maneira que, sancionada a Lei pelo Pre-. 
sidente da República, na regulamentação, podere
mos, aí sim, prever especificamente mais do que um 
fundo; na verdade, uma conta bancária única, onde 
todos os recursos municipais, estaduais, federais ou 
até de bancos de fomento internacional possam ser 
aplicados conjuntamente, com as prioridades defini
das por esse Conselho, que será formado pelo Go
verno Federal, pelos Governadores de Estado e pe
los Prefeitos. 

Dessa maneira, Sr. Senador, temos a impres
são de que conseguimos resolver o problema. 

A SJ4 Júnia Marise (Bioco/PDT- MG) -V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB - Df,) 
-Ouço V. Ex", Senadora Júnia Marise. -

A Sr! Júnia Marise (Bioco!PDT - MG) - Sena
dor José Roberto Arruda, eu gostaria de pontuar 
uma questão que diz respeito ao me·. '=:;tado, Minas 
Gerais. Entendo que a iniciativa merece o nosso 
apoio e vejo aqui, inclusive, a participação e a pre
sença de dois Municípios, que estão aqui mesmo no 
Entorno, na fronteira de Brasília com Minas Gerais: 
Unaí e Cabeceira Grande. Esse Fundo poderá trazer 
grandes benefícios à nossa região, ao noroeste do 
nosso Estado. Minas Gerais é um Estado que hoje 
conta com mais de 800 Municípios e o Governo do 
Estado não tem condições de suprir as necessida
des e as carências de todas as regiões. Esse Fundo 
pode, exatamente, trazer melhorias de condições de 
vida para a população desses dois Municípios de Mi
nas Gerais. Eu acredito mesmo que outros Municí
pios do nosso Estado que estão aqui nas fronteiras 
poderiam, também, ter sido incluídos. Evidentemen
te, nós estamos dando um passo nessa primeira eta
pa e poderíamos até pensar na ampliação de mais 
outros municípios. Mas essa é uma etapa, é um pri
meiro passo, e, certamente, nós podemos avançar 
no sentido da ampliação dos benefícios desse Fun
do para atender a esses Municípios, que são, inclu
sive, de porte médio, como Unaí, uma região voltada 
principalmente para a agricultura e pecuária, que 
tem condições reais de se desenvolver economica
mente. E, evidentemente, mediante a sua participa
ção nesse Fundo de Desenvolvimento, daremos 
condições reais para que esses Municípios possam 
avançar e promover o seu desenvolvimento, como o 
apoio a diversas áreas produtivas do Município de 
Unaí e Cabeceira Grande. Portanto, o nosso aparte 
é no sentido de revigorar essa posição com relação 
aos interesses de Minas Gerais e, principalmente, à 
participação desses dois Municípios tão importantes 
no nosso Estado, que sofrem uma influência muito 
grande por estarem tão próximos ao Distrito Federal; 
podendo, agora, serem mais beneficiados. Noto, por 
exemplo, que o próprio órgão do Governo do Distrito 
Federal tem procurado propiciar alguns projetes e 
mecanismos no sentido de atender a esses Municí
pios, mas esse Fundo pode ser realmente funda
mental para se criarem as condições financeiras, os 
recursos para atender às necessidades básicas das 
populações desses Municípios. Era o que tinha a di
zer, Senador. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
-Quero agradecer à Senadora Júnia Marise. No que 
diz respeito aos recursos, ainda uma vez registro 
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que, embora o art. 52, como redigido na Câmara, 
não tem a palavra "fundo\ fica garantido o que é 
principal, que são as fontes de recursos. _ 

Quero agradecer não só à Senadora Júnia Ma
rise, como à Senadora Regina Assumpção e, parti
cularmente, ao Senador Francelino Pereira, porque 
essa idéia de região metropolitana foi, na verdade, 
aventada a primeira vez em 1982, quando o Sena
dor Francelino Pereira governava o Estado de Minas 
Gerais, o Ministro !ris Rezende governava o Estado 
de Goiás e era Governador de Brasília o Coronel 
José Omellas. Foram eles três que, pela primeira 
vez, desenharam esse esboço de projeto. 

É utopia preservarmos Brasília, a sua qualida
de de vida, na sua concepção original, se nós não 
criarmos instrumentos eficazes de desenvolvimento 
econômico e social na região que lhe é próxima. 

O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Permite
me V. Exª um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
-Se me permite a Mesa ..• 

O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Serei bre
ve. Inicialmente, queria cumprimentar. V. Exª pelo 
seu discurso, abordando justamente essa lei com
plementar que cria a Região de Desenvolvimento no 
Entorno de Brasília. Por outro lado, desejo que os 
governos estaduais de Minas Gerais e de Goiás, em 
decorrência dessa lei, não deixem de se interessar 
pelas cidades que estão distantes dos seus centros 
políticos, como é o caso de Goiânia e de Belo Hori· 
zonte. Acredito que a iniciativa de V. Exª, como tam· 
bém do Deputado Augusto de Carvalho e do Sena
dor !ris Rezende, permitirá que essa região deterio
rada seja objeto de um surto de desenvolvimento, 
permitindo, como disse V. Exª na parte final do seu 
pronunciamento, que Brasília também não sofra as 
conseqüências disso. Realmente, é utopia imaginar 
que se vai manter aqui o Distrito Federal como um 
mar de rosas ou um paraíso, tendo ao seu redor ci
dades com processo de desenvolvimento degenera
do, que não conseguem sobreviver àquelas exigên
cias mínimas estabelecidas pela Constituição para 
os Municípiqs brasileiros. Cumprimento-o por essa 
iniciativa, de grande importância, e, como disse V. Exª, 
já pensada por muitos governadores anteriores de 
Brasília, há mais de dez anos. Receba também a mi
nha solidariedade. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
- Agradeço, Sr. Presidente. Quero, finalmente, pedir 
aos Srs. Senadores que nos apóiem nessa propos
ta, porque é fundamental para o futuro de Brasflia. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira. . 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, desde logo, pediria a 
colaboração das Senadoras Júnia Marise e Regina 
Assumpção, representantes do meu Estado, da nos
sa Minas Gerais. O projeto de iniciativa do Senador 
José Roberto Arruda representa um segundo mo
mento na visão de planejamento da região metropo
litana, digamos assim, da cidade de Brasília. 

Na verdade, a antiga região de interesse de 
Brasília, a região que alimenta Brasília, situa-se, fun
damentalmente, em Goiás e Minas Gerais. Em Mi
nas Gerais, compreende todo o noroeste do Estado, 
que é uma região próspera, de grande visão econô
mica, onde trabalham brasileiros, sobretudo. minei
ros, para projetar essa região, no sentido de· fórtale
cer, ainda mais, a economia e o bem-estar social da 
Capital Federal. · ·• 

O projeto aqui apresentado não obteve a cola
boração, de forma específica, dos Representantes 
de Minas· Gerais. Se essa colaboração tivesse sido 
solicitada, evidentemente não estaríamos aqui parti
cipando desse projeto com apenas um ou dois Muni
cípios, uma vez que toda a região noroeste de Minas 
Gerais se situa na área de influência de Brasma e 
vem contribuindo de forma decisiva para o fortaleci
mento e projeção da Capital. 

Na medida em que o projeto tramitou na Câ
mara e no Senado e agora volta ao Senado, verifica
se que os interesses de Goiás foram bastante defen
didos, tanto que o projeto inicialmente aprovado pelo 
Senado relacionava exatamente dezenove municí
pios goianos e apenas dois municípios de ~inas Ge
rais: Unaí e Buritis. 

O projeto foi à Câmara, que deve tê-lo exami
nado com a colaboração, o apoio e a assessoria téc
nica para chegar a uma conclusão de que não pode
riam constar dessa região metropolitana de Brasília 
dezenove municípios goianos, mas apenas dez. 

Essa é a razão pela qual a representação geia
na, agindo aqui de forma uníssona, deseja - e com
preendo essa posição - aprovar conçlusivamente 
não o texto aprovado pela Câmara, mas o texto 
aprovado inicialmente peló Senado. Em·· assim ta~ 
zendo, serão dezenove cidades goianas que passa
rão a integrar a região metropolitana de Brasflia, en
quanto os Municípios mineiros incluídos seriam ape
nas Unaí e Buritis. Aprovando-se o projeto da Câma
ra, evidentemente que os Municípios _goianos iriam 
ser reduzidos de dezenove para dez, . e. constaria 
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Unai e Cabeceira Grande. Se, por um lado, aprovan
do-se o texto inicialmente do Senado, incluiríamos 
Buritis; aprovando o projeto aprovado na Câmara, 
Buritis desapareceria, entrando a cidade de Cabe
ceira Grande. De forma que a representação mineira 
fica em uma situação desconfortável e evidentemen
te só pode concordar com uma votação dessa natu
reza se houver o compromisso da Casa de apresen
tar um projeto para de!1nir verdadeiramente, criterio
samente, dentro de uma visão econômica, social e 
política, todo o Entorno, toda a região metropolitana 
de Brasília. 

Entendo, Sr. Presidente, que nós, de Minas 
Gerais, não podemos votar um projeto dessa nature
za, porque, se optarmos pelo texto do Senado, in· 
cluiremos Unaí e Buritis, e se optarmos pelo texto da 
Câmara, estaremos aprovando a inclusão de Unaí, 
excluindo Buritis e incluindo Cabeceira Grande. 

São apenas dois Municípios: Unaí, um grande 
Município, uma verdadeira capital regional, um cen
tro de alimentação, trabalho e esforço para o cresci
mento e o desenvolvimento de Brasília; e Cabeceira 
Grande, Município menor, recentemente emancipa
do e de pequenas proporções, mas com grande po
tencial econômico. 

Dessa forma, Sr. Presidente, comunico à Casa 
e peço a compreensão da representação mineira de 
que só podemos aprovar esse projeto se houver um 
compromisso da representação de Goiás e dos ou
tros Estados de apresentarmos um outro projeto de
finindo de forma mais racional todo o Entorno de 
Brasília, porque, como está, beneficia-se 99% Goiás 
e apenas 1% Minas Gerais, quando, na verdade, 
Brasília nasceu de Juscelino, que era mineiro, e vive 
também pelo esforço e pela contribuição dos minei
ros do noroeste de Minas Gerais. 

A S~ Júnia Marise (Bioco/PDT - MG) - Per
mite-me •i. Ex" um aparte? 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL- MG) -
Ouço V. Exª, com prazer. 

A S~ Júnia Marise (Bioco/PDT- MG) -Sena
dor Francelina Pereira, com a sua costumeira opor
tunidade, V. Ex" traz a debate essa questão. Estáva
mos exatamente discutindo com o Senador José Ro
berto Arruda a exclusão dos Municípios de Minas 
Gerais que estão praticamente às margens, nas 
fronteiras do Distrito Federal e que, assim como os 
Municípios de Goiás, deveriam estar incluídos nesse 
projeto. A exclusão traz um processo até discrimina
tório com relação a esses Municípios. Por isso, tam
bém reafirmo nossa posição e quero dizer que já es
tabelecemos esse compromisso e vamos tomar as 

providências para redigir um projeto em conjunto . 
com a ·Bancãda mineira,- incluindo esses Municípios 
que foram excluídos, como Arinos, Bonfinópolis de 
Minas, Buritis, Dom Basco, Formoso, Natalãndia, 
Paracatu, Pintópolis, Riachinho, Uruana de Minas e 
Urucuia. Alguns desses .são emancipados, já consta
ram na relação anterior e estão hoje incluídos na re
lação da população do Entorno do Distrito Federal, 
fazem parte inclusive da própria administração do 
Entorno do Governo do Distrito Federal. Por isso, es
tranhamos o fato de não estarem no projeto. Mas o 
Senador José Roberto Arruda, e tenho certeza de 
que os Senadores de Goiás vão nos apoiar e tam
bém subscreverem esse projeto para que seja feito 
dessa forma; de comum acordo entre a Bancada mi
neira e goiana. Estávamos preocupadas com essa 
questão, principalmente com relação à exclusão do 
Município de Buritis. Recebemos até manir :stação 
do Vereador José Ribamar, de Buritis, preocupado 
com o fato. Era o que tinha a dizer e acho que já es
taríamos atendidos, V. Ex", a Senadora Regina e eu, 
na nossa disposição de atendermos aos nossos Mu
nicípios mineiros. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -
Agradeço o aparte de V. Ex.', lamentando apenas 
que a Representação mineira não tenha tido a opor
tunidade, nem para tanto foi procurada, de discutir, 
juntamente com Goiás e Distrito Federal, um projeto 
harmônico e não discriminatório, como foi feito. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Leonel Paiva. 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sr-s. e 
Srs. Senadores, a Bancada do Distrito Federal já 
tem manifestado o interesse na inclusão do pretendi
do pelos nobres representantes de Minas Gerais. 
Não só as Bancadas de Minas e a de Goiás, confor
me afirma a Senadora Júnia Marise, estarão unidas 
nessa empreitada para inclusão dos outros Municí
pios mineiros, mas a Bancada de Brasília também 
assume esse compromisso, principalmente o Sena
dor José Roberto·Arruda e eu. 

Quero enfatizar, Sr. Presidente, que há, neste 
momento, na Casa, a oportunidade de formaliza~ão 
de um ato da maior relevância para Brasília e suare
gião adjacente - o chamado Entorno de Brasília. É 
necessário que isso não tenha cor partidária ou ideo
logias diferenciadas, mas que seja entendido como 
uma grande solução para que a qualidade de vida 
de todos nós, habitantes dessa região, seja melho
rada. 
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Apelo aos opositores para que não interfiram 
nessa medida, de grande importância e grandeza 
em termos de desenvolvimento regional. Não há o 
que ser questionado, porque o Executivo, sendo a lei 
autorizativa, tem arbítrio para obedecê-la, para colo
cá-la em prática ou não. Não se deve argüir a ·opor
tunidade do desenvolvimento, sob pena de se estar 
atrapalhando o progresso e a interiorização do Bra
sil. A idéia de que é mais barato comprar uma ambu
lância do que construir um hospital e contratar médi
cos precisa ser varrida do interior do Brasil, do Cen
tro-Oeste, principalmente da região do Ento~o. 

Antecipo meu voto absolutamente favorável a 
esse belo projeto dos Senadores José Roberto Arru
da, I ris Rezende; do -Deputado Augusto Carvalho -
S. Exª nos honra com sua presença - e de outros 
Parlamentares. Ressalto à Bancada mineira que 
nós, de Brasília, estamos solidários com a pretensão 
do Estado de Minas Gerais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet para 
discutir. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o projeto de decreto autorizativo de au
toria dos ilustres Senadores !ris Rezende e José Ro
berto Arruda leva-me à reflexão de que o problema é 
muito antigo e remonta a várias décadas. 

Recordo-me bem, quando eu estava na Presi
dência da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, o quanto discutíamos sobre o proble
ma do Entorno de Brasília. Já sentíamos a necessi
dade imperiosa de preservar a nossa Capital tal qual 
ela foi concebida. Os estudos demonstravam, à sa
ciedade e com profundidade, que poderíamos "solu
cionar os problemas dos municípios que circundam 
a nossa Capital. No entanto, quando vejo esse de
creto de autorização, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, mediante o qual se autoriza o Poder Executivo a 
criar um conselho administrativo para coordenar as 
atividades da região integrada de desenvolvimento 
do Distrito Federal e do Entorno, lembro-me do que 
ocorreu em 1990, quando se cometeu o grave erro 
de extinguir a Superintendência do Desenvolvimento 
do-Centro-Oeste. 

Ocupo hoje a tribuna não para falar das virtu
des desse projeto, que, tenho certeza, será aprova
do pelo Senado da República, mas para pedir mais 
uma vez às autoridades da República que ressusci
tem a Superintendência do Desenvolvimento ·do 
Centro-Oeste. Assim como a Região Norte possui.a: 

sua Superintendência do Desenvolvimento, que é a 
Sudam; assim como o Nordeste possui a Sudene,_ 
chega a ser inexplicável que a Região Centro-Oeste, 
tão necessitada, mas tão promissora a ponto de rep
resentar uma possível fonte de solução para os pro
blemas do nosso País; ·não tenha nem sequer um 
órgão que elabore seu planejamento e estabeleça 
metas e programas para o seu desenvolvimento. 

Positivamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não podemos falar em desenvolvimento ordenado 
de Brasília e do Entorno se não o fizermos em rela
ção aos Estados de Goiás - que está incluído nesse 
projeto de lei com algumas de suas cidades -, de 
Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Urge, portan
to, que esse projeto inspire o Presidente da Repúbli
cá, para que Sua Excelência, ao criar conselho ad
ministrativo -o Senado vai dar-lhe autorização, com 
certeza - não o faça apenas para Brasília, mas para 
todos os Estados que compõem o Centro-Oeste, tal 
como existiu no passado. · 

O Sr. Odacir Soares (PTB- RO)- V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Ouço 
com muito prazer o Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares (PTB- RO)- V. Ex", Se
nador Ramez Tebet, relembra com propriedade a 
existência da Superintendência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste, a qual, de maneira notável e efi
ciente, foi dirigida por V. Exª. Lembro-me muito bem 
de todos os trabalhos desenvolvidos e executados 
pela Sudeco, notadamente no período em que V. Ex" 
esteve à frente daquele órgão, empreendendo a in
tegração de todos os Estados que compõem o Cen
tro-Oeste brasileiro. V:· Exª·faz. um apelo importante 
ao Presidente da República: que Sua Excelência, ao 
criar o conselho, que o faça de maneira abrangente. 
Na realidade, V. Ex~ está consignando um fato muito 
grave, que é a omissão do Governo Federal em en
caminhar ao Congresso Nacional projeto de lei com
plementar regulamentando os arts. 21, 43 e 48 da 
Constituição Federal, que tratam exatamente das re
giões desenvolvimentistas do País. O que e::;tá acon
tecendo em decorrência dessa omissão? Estamos 
aprovando - sabe-se que todos votaremos favora
velmente - projeto de lei complementar mediante o 
qual se cria uma microrregião de desenvolvimento 
econômico e social, quando não temos ainda uma lei 
complementar, de iniciativa do Executivo Federal, 
que. disponha sobre as regiões geoeconômicas e so
cioeconômicas em todo o País, como o estamos 
pretendendo agora para a região de Brasília, Minas 
Gerais e Goiás. Falta-nos uma grançle lei comple-
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mentar por intermédio da qual se definam os limites, 
os conceitos, enfim, as peculiaridades que devem 
reger e orientar a criação de microrregiões geoeco
nômicas e geossociais. V. Exª aborda, ·de maneira 
oportuna, a existência da Sudeco e demonstra o 
quanto foi errada a decisão do Governo de extingui
la. Ao aprovarmos essa lei, estaremos tocando 
numa ferida: a necessidade de existir um organismo 
regional da envergadura da Sudeco para dispor so
bre o desenvolvimento dessas regiões brasileiras, 
que são, do ponto de vista do seu crescimento e da 
sua situação, regiões diferentes, mais adiantadas e 
mais atrasadas. Cumprimento-o e relembro o perío
do em que V. Exª, com grande discernimento, com
petê'ncia e austeridade, dirigiu a Sudeco em seus 
tempos áureos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) -Sena
dor Odacir Soares, agradeço a V. Ex" pelo aparte, 
que complementa muito bem o meu pronunciamento 
e traz à colação da Casa a existência de dispositivos 
constitucionais que determinam a criação de progra
mas de desenvolvimento de todo o território nacio
nal, d~ todas as regiões que compõem o Brasil. 

Veja V. Exª, Senador Odacir Soares, que fato 
curioso: o Estado de Minas Gerais, que pertencia, 
com alguns municípios, à Sudeco, agora quer per
tencer também à Sudene. Parece-me, pelo discurso 
do Senador Francelina Pereira, que quer ser incluído 
no projeto ora em exame pelo Senado. 

Há poucas semanas, assistimos no plenário e 
nas comissões à luta que se travava: Minas Gerais 
pretendia incluir o Vale do Jequitinhonha na área da 
Sudene. Nossos imiãos, representantes dos Esta
dos do Nordeste, concordaram sob o argumento de 
que tudo é Brasil, mas argumentaram que a Sudene, 
que não tem recursos nem para atender aos Esta
dos do Nordeste, não pode ampliar sua área de 
atuação, nem incluir outras Unidades da Federação, 
no caso específico, o Estado de Minas Gerais. 

Senador Odacir Soares, o Estado de V. Ex" foi 
privilegiado. Quando _eu presidia a Sudeco, Rondô
nia, um Estado em franca ascensão, necessitava de 
ajuda. Por essa razão, fazia parte da Sudeco e con
tava com um programa específico de colonização, 
mas também com os benefícios da Sudam, uma vez 
que pertencia à Região Norte do País. 

Sr. 'Presidente, Sr!ls. e Srs. Sen~dores, esses 
fatos demonstram que precisa haver um ordenamel')~ 
to, um ve·rdaaeiro-planejamento. Para aproveitar as· 
potencialidades de cada região, é preciso estabele
cer um zoneamento socioeconômico de nosso País. 
Isso a Nação brasileira está a exigir. 

Incorporo-me entre aqueles que subscrevem 
integralmente .o pleito de Brasilia, o pleito de Goiás 'e 
o pleito de Minas Gerais. Ao solidarizar-me com es
ses Estados, tenho esperança de que as autorida
des da República ressuscitem a antiga Superinten
dência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Dessa 
forma, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e outras 
regiões do Centro-Oeste poderão ser incluídas num 
verdadeiro programa de desenvolvimento que possa 
melhorar a qualidade de vida de suas respectivas 
populações. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, concordo plenamente 
com o que foi dito pelos Senadores que me antece
deram a respeito da necessidade da interiorização 
do desenvolvimento. Concordo com tudo aquilo que 
foi dito sobre o mérito, caso entre em vigor. 

Devido ao fato de o avulso da Casa informar 
que o projeto foi aprovado na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, com abstenção dos Se
nadores Josaphat Marinho e José Eduardo Outra, 
faço uma pequena intervenção. Estamos votando 
um projeto de lei complementar autorizativo. Sabe
mos que o Legislativo tem como tarefa, definida 
constitucionalmente, a elaboração de leis. Quando 
da aprovação dessa matéria no Senado, antes de o 
projeto ir para a Câmara, fiz questão de registrar que 
algumas intervenções apontavam para o fato de que 
a aprovação pura e simples do projeto iria contribuir 
para a resolução de uma série de problemas lista
dos. FIZ questão de justificar o porquê de normal
mente eu adotar a posição de me abster na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania quando se 
trata de projetes de lei autorizativos. Faço-o no âm
bito da Comissão, e depois, no plenário, acabo vo
tando favoravelmente. Nesse caso, como se tratava 
de projeto d~ lei complementar autorizativo e que 
portanto exigia quorum, votei favoravelmente na pri-
meira oportunidade; hoje também o farei. · 

Gostaria de manifestar algumas razões de eu 
sempre me abster em votações de projetas de lei 
autorizativos na CCJC. Deixo claro que tais razões 
são baseadas em conclusões de uma norma técnica 
que eu havia encomendado há algum tempo à Con
sultaria do Senado, sobre o projeto de lei autorizati
vo. Lerei apenas as conclusões expostas pelo Con
sultor Jurídico do Senado Federal: 
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'Lei autorizativa que tenha por objeto 
autorizar ao Chefe do Poder Executivo a 
prática de atos que já se encontram sob sua 
competência constitucional é inconstitucional 
e injurídica. Por quê? 

a - não tem a carga imperativa obriga
tória da norma jurídica, sendo o seu coman
do mera delegação, conforme decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal, configurando, por 
isso, um ato administrativo em essência, o 
que lhe retira toda e qualquer característica 
de norma abstraia e mais - e pior - toda a 
natureza jurídica impositiva. 

Não contém o comando do autoriza
mente da exigibilidade da conduta prescrita, 
em virtude de ser, como se disse, mera au
torização para fazer o que o autorizado já 
poderia fazer sem ela. 

Não é lei em sentido material, sendo-o 
apenas em sentido formal, o que é de todo 
insuficiente para o prestígio da espécie. 

Afronta a evolução, a responsabilidade 
e a razoabilidade que a evolução do proces
so legislativo recomenda e exige para o apri
moramento do Estado de Direito e do arca
bouço legal que o sustenta, sendo a existên
cia - ou a tolerância da existência - dessas 
leis autorizativas um depoimento contra a 
atuação ótima da função legislativa do Estado. 

Configura uma autorização deserta de 
pedido para tanto, o que viola os mais come
<:inhos princípios da relação institucional. 

Afronta a independência dos Poderes, 
por representar uma ingerência legislativa 
em assunto tipicamente do Executivo, por
que assim o quis a Constituição ao realizar o 
rateio das competências institucionais. 

Por último, é inteiramente inócua, não 
sendo obtenível dela qualquer efeito útil, pe
las razões acima.' 

Em função dessa norma, tenho me abstido, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
todos os projetes autori<:ativos. No plenário, que é 
uma instância mais política, não me manifesto nem 
contra nem favoravelmente, e nem faço questão de 
registrar minha abstenção. 

Como se trata de projeto de lei -complementar 
autori<:ativa, votei favoravelmente aqui e o farei no
vamente. No entanto, até em homenagem à Casa 
que deu origem à lei, defendo dois destaques que 
estão sendo apresentados. 

Há um destaque - se não me engano, de auto- · 
ria da Bancada de Goiás - que propõe a ampliação 
dos municípios que compreendem a região adminis- -
trativa. Votarei favoravelmente, mesmo entendendo 
o princípio que bali<:a qualquer lei autori<:ativa. 

Estamos apresentando um destaque para reto
mar a redação original dos arts. 62 e 7', que di<:em 
respeito à criação do Fundo Complementar de De
senvolvimento no Distrito Federal. O Senador José 
Roberto Arruda, quando aparteado pelo Senador 
Sebastião Rocha, disse que a criação desse Fundo 
complementar seria inconstitucional. Ora, se vamos 
ser rigorosos em relação à análise do projeto, todo o 
projeto seria inconstitucional. Não tem sentido ale
gar-se que um artigo que di<: 'está o Poder Executi
vo autorizado a criar um fundo" é inconstitucional, 
quando o art. 12 do mesmo projeto diz que 'fica o 
Poder Executivo autorizado a criar a região adminis
trativa'. Ora, isso, em análise mais rigorosa, também 
seria inconstitucional. Portanto, como eu disse, em 
homenagem à Casa de onde se originou o projeto, 
embora com as considerações de nature<:a jurídica 
que fi<:, votarei a favoravelmente ao projeto, favora
velmente ao destaque apresentado pela Bancada de 
Goiás. Também estou apresentando um destaque 
para restabelecer a redação original dos arts. 62 e 72 
e peço o voto dos nobres Pares também para esse 
destaque. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, penso que esta Casa tem de 
comemorar esse recorde, registrado pelo painel ele
trônico, de 79 Senadores presentes, numa hora tão 
importante para o meu Estado, Goiás, e para o Dis
trito Federal. Isso nos deixa muito felizes. 

Quero homenagear, neste momento, a Presi
dência desta Casa pela liderança nesta convocação 
extraordinária, mostrando ao País o trabalho desta 
Casa e que o Senado Federal, hoje, é uma Casa di
ferente, em que se produz, em que se trabalha. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna para discutir Projeto de Lei, de autoria dos 
Senadores !ris Re<:ende e José Roberto Arruda, com 
relação à criação da Região Metropolitana do Distrito 
.EederaLNeste momento,_também quero fazer justiça 
ao ex-Deputado Federal Délio Brás e ao nosso Depu
tado F~eral Augusto de Carvalho, políticos que se in
teressalam profundamente e que trouxeram à baila, 
pela primeira ve<:, o projeto da criação.do.Entomo. 
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O projeto em questão, Sr"s. e Srs. Senadores, 
na sua passagem pela Câmara dos Deputados, so
freu alterações que reduzem a abrangência dos be
nefícios que haviam sido estabelecidos pelo Senado. 
Deixariam de pertencer à região integrada os Muni
cípios de Abadiânia, Água Fria, Cabeceiras, Corum
bá, Cristalina, Mimoso, Pirenópolis e Vila Boa, todos 
no Estado de Goiás. Todo.s essas comunidades es
tão intimamente ligadas aos diversos tipos de pro
blemas sociais que marcam a vida do Entorno, e re
tirá-las seria criar uma categoria secundária de mu
nicípio na região do Entorno. 

O que me traz hoje a esta tribuna é o desejo de 
sensibilizar os colegas de Bancada e dos demais 
Partidos para o restabelecimento do art. 12, §1 2 , do 
Projeto original do Senado, que contemplava todos 
os 18 municípios da região do Entorno. É uma ques
tão de justiça e uma atitude necessária contra a dis
criminação. Neste momento, também faço um com
promisso com o meu conterrâneo, ex-Governador do 
meu Estado, Senador Francelina Pereira, e com a 
Senadora Júnia Marise, de apoiá-los também na 
pretensão da minha querida Minas Gerais para os 
pleitos dos municípios que ficaram fora desse Proje
to de Lei que ora discutimos. É uma questão de justi
ça e uma atitude necessária contra a discriminação. 
Os prefeitos dos municípios que foram excluídos 
pelo substitutivo da Câmara têm recebido forte pres
são popular para agir junto ao Senado e impedir a 
referida exclusão. Para resgatar a presença desses 
municípios nos benefícios, nós, os três Senadores 
por Goiás e o Sena,dor José Roberto Arruda - um 
dos autores do projeto-, estamos apresentando um 
destaque, com a expectativa do apoio dos prezados 
colegas. Aliás, os Senadores Laura Campos, Leonel 
Paiva, Francelina Pereira, Regina Assumpção e Jú
nia Marise, como ilustres representantes do Distrito 
Federal e Minas Gerais, estão também comprometi
dos com a aprovação do destaque. 

A esperança dessas comunidades é a de. que o 
projeto vá favorecer a criação de mais empregos na 
região, por meio do Programa Especial de Desenvol
vimento do Entorno, que está previsto no art. 42• O 
fluxo migratório descontrolado dos últimos anos es
tabeleceu o caos social na periferia de Brasília, mul
tiplicando as carências em moradia, saneamento, 
educação e saúde, sem que o Governo Federal bus
casse ·soluções oójetivas para o problema. 

. Os Senadores !ris Rezende - hoje Ministro da 
Justiça - e José Roberto Arruda foram extremamen
te felizes na identificação dos instrumentos para de
senvolver a região. Entre esses objetivos, incluem-

se a criação de linhas de créditos especiais para ati
Vidades prioritárias, as isenções e os incentivos para 
fomentar novas atividades produtivas que criem em
pregos e a adoção de novas normas e critérios para 
unificar os serviços públicos em toda a região quanto 
a tarifas, fretes e seguros. 

Não há dúvida de que estaremos ampliando os 
campos de trabalho em toda a região e reduzindo as 
pressões sobre o Plano Piloto, já esgotado na sua 
capacidade de gerar empregos. Sobre isso, aliás, as 
perspectivas não são as melhores. A reforma admi
nistrativa deverá provocar milhares dé demissões, e 
os repasses da União para o Distrito Federal vêm 
declinando a cada ano. É imprescindível criar novos 
investimentos na periferia, para reduzir a dependên
cia de Brasília e compensar a redução de postos de 
trabalho na Administração Federal. 

Recentemente, no suplemento sobre· o ·bístrito 
Federal, a Gazeta Mercantil mostrou os efeitõs de
sastrosos da explosão demográfica ·em tomo de Bra
sília, a partir da situação mais gritante já denomina
da pelo Senador José Roberto Arruda, que é a do 
Município· de Águas Lindas: em apenas 7 anos, a 
população saltou de 3.000 para 71 mil habitantes. 

Pessoalmente, tenho feito um grande esforço 
para ajudar Águas Lindas pelas suas grandes dificul
dades, já que não dispõe de um mínimo de infra-es
trutura hoje. É o município que mais cresce no Brasil 
e onde e os problemas sociais avolumam-se em pro
gressão geométrica. 

Quero dirigir meu apelo mais sincero aos com
panheiros desta Casa. Precisamos restabelecer o 
art. 12 , § 12 , do projeto original, para garantir a igual
dade de tratamento a municípios que têm os mes
mos interesses e vivem os mesmos proble(llas. Es
sas comunidades estão nos assistindo diariamente, 
acompanhando nosso trabalho e aguardando uma 
atitude de grandeza que lhes garanta alguma espe
rança. 

Ontem, eu e os dois ilustres colegas compa
nheiros de bancada, os Senadores Otoniel Machado 
e José Saad, levamos o assunto ao Secretário Exe
cutivo do Ministério do Planejamento, Dr. Martus Ta
vares, que nos tranqüilizou. Ele assegurpu que todo 
o Governo Federal é favorável ao projeto na sua ver
são original -inclusive o Presidente Fernando Henri
que Cardoso. 

Felizmente, temos conseguido sensibilizar vá
rios selares do Governo para a necessidade de fazer 
prevalecer o texto original. Espero sinceramente que 
o projeto seja aprovado por esta Casa, com o desta
que que estaremos apresentando, para garantir os 
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benefícios a todos os municípios do Entorno. Muito 
obrigado. 

O Sr. Otoniel Machado (PMDB - GO) - Per-
mite-me V. Exª um aparte? · 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) -
Ouço V. Exª, com prazer. · 

O Sr. Otoniel Machado (PMDB - GO) - Gos
taríamos, neste momento, de endossar as palavras 
do nobre Senador Mauro Miranda, porque somos 
testemunha do sacrifício e das dificuldades por que 
passam os prefeitos do Entorno. Há quatro anos, 
ocupávamos a Secretaria do Interior e Justiça de 
Goiás e tínhamos praticamente um contato semanal 
com todos os prefeitos da região do Entorno e, des
de aquela época, já sabíamos de suas dificuldades. 
Hoje mesmo, tivemos oportunidade de conversar 
com o Prefeito o de Águas Lindas, cidade que talvez 
mais cresce no Brasil e cujos problemas sociais 
crescem muito mais que a própria cidade. Não há 
naquela localidade nenhuma estrutura na área da 
saúde e da educação. Conversei também com o 
Prefeito de Santo Antônio do Descoberto, que me in
formou que ali há quase três mil crianças sem condi
ção de ir à escola. Isso serve para despertar a aten
ção de todo o Senado, de todos os Senadores que 
moram bem perto de Brasília, sobre o problema caó
tico da região do Entorno. Gostaríamos de lembrar a 
todos os nossos colegas que, em nosso diálogo, on
tem à tarde, no Ministério do Planejamento e Orça
mento, fomos alertados para que não se criasse o 
Fundo no atual momento, porque traria problemas 
sérios e que poderia até inviabilizar o projeto. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Agra
deço, Senador Otoniel Machado, as suas palavras 
de irmão e de companheiro do nosso Estado. Esse é 
um problema sério, criado pela chegada da Capital 
da República, e um grande desafio a resolver. 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB - MT) - V. Exª 
me permite um aparte? 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) -
Ouço V. Exª com prazer. 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB - MT) - Senador 
Mauro Miranda, V. Exª trata de um assunto muito 
grave. O Entorno é uma região com graves proble
mas sociais e com alto índice de desemprego. E 
essa situação tende a piorar, pois novas cidades de
verão surgir e as atuais cidades devem crescer, na 
forma de inchaço. Mas, Senador Mauro Miranda, 
não é com um programa mínimo que resolveremos a 
questão do Entorno e de outras regiões problemáti
cas do Centro-Oeste. É preciso ter uma visão mais 
abrangente, criar um programa de desenvolvimento 

regional §!mplo. V. Exª participou conosco da discus
são e dá elaboração do P"rodeco - Programa de De
senvolvimento do Centro-Oeste. Esse é o eaminho
para resolver não só o problema do Entorno, mas de 
todo o Centro-Oeste brasileiro. O Brasil precisa de
senvolver-se já, gerar empregos, criar riquezas, o 
Brasil precisa desviar sua migração "interna do Su
deste para outras regiões. O Centro-Oeste se pro
põe a isso, tem condições para isso, e aqui pode ser 
feito, com resposta imediata, um grande programa 
de desenvolvimento regionaL Quero apoiar V. Exª no 
seu discurso, mas, ao mesmo tempo, dizer que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso poderia 
marcar o seu Governo como o Governo do desen
volvimento. O povo não quer que se acabe somente 
com a inflação, isso não é suficiente para um País 
como o nosso. Além de estancar a inflação, temos 
que gerar empregos e desenvolvimento, e a nossa 
Região, mais do que qualquer outra, é propícia a 
isso. Parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) -
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Carlos Bezer
ra, e endosso as suas palavras no sentido de uma 
abrangência maior, como também fez o nosso cole
ga, Senador Ramez Tebet, lembrando o sucesso 
que foi a Sudeco para o desenvolvimento da nossa 
Região. Nesse momento, estamos cuidando de um 
caso pontual, que é o Entorno, que nos aflige direta
mente a cada dia. 

Na casa de cada Senador, há alguém que 
mora na região do Entorno. Por esse motivo, essa é 
uma situação de emergência, razão pela qual peço a 
cada um dos Srs. Senadores que nos dêem uma for
ça. Os companheiros de Minas Gerais terão o nosso 
apoio nos seus· pleitos para os outros municípios, 
mas também gostaria de receber a unanimidade dos 
80 Senadores aqui presentes - um recorde nesta 
Casa - para o voto desta emenda que proponho hoje, 
esse destaque;- no sentido de retomar o art 1º, § 12, do 
projeto inicial do Senado, que reconstitui grande parte 
pos municípios de Goiás para o nosso projeto original. 

Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. 
Presidente, pela consideração que teve conosco. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT - MG. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Senadores, tive oportunidade de 
apartear o Senador José Roberto Arruda sobre o 
i;léFito desse projeto e demonstrar o nosso apsio na 

·aprovação dessa matéria por se tratar. de uma iniéia-
tiva que consideramos importante. · 
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Entretanto, Sr. Presidente, algumas questões 
precisam ser também colocadas aqui e dizem res
peito à importância do próprio projeto. 

Ora, já houve a manifestação do noSso colega, 
Senador Francelino Pereira, e também a manifesta
ção dos prefeitos desses municípios de Minas Ge
rais, que já estão relacionados há muito tempo, in
clusive na área de ação dos municípios do Entorno 
de Brasília, e que já contam, nessa relação, com o 
apoio do próprio Governo do Distrito Federal e da 
Secretaria pertinente aos municípios do Entorno e à 
área do Entorno do Distrito Federal, que são exata
mente esses municípios de Minas Gerais a que já 
me referi. 

Mas eu gostaria ·de voltar a essa questão, por
que certamente temos que mostrar aos nossos con
terrãneos, principalmente desses municípios, que fo
ram discriminados - porque esses municípios foram 
retirados do projeto e, portanto, discriminados -, que 
haverá, por parte do Senado Federal, a votação de 
um novo projeto que possa realmente resgatar a 
participação, a presença desses municípios minei
ros. E são exatamente os municípios de Arinos, Buri
tis, Bonfinópolis de Minas, Dom Bosco, Formoso, 
Natalândia, Paracatu, Pintópolis, Riachinho, Uruana 
de Minas e Urucuia. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que uma grande 
parte desses municípios, talvez 50%, foi emancipa
da, ou seja, foi desmembrada. Esses municípios, 
portanto, clamam hoje - seus prefeitos e vereadores 
- para que sejam também incorporados ao projeto. 

Por outro lado, a grande preocupação aqui le
vantada pelo Senador José Eduardo Outra é sobre o 
Fundo. Também questionei o Senador José Roberto 
Arruda exatamente sobre o mesmo assunto .. ora, 
não podemos apenas criar um projeto com todas as 
boas intenções de procurar atender aos municípios e 
às regiões, transformando-os em região administrati
va, se não forem definidos os recursos. A iniciativa 
do Senador José Roberto Arruda era no sentido de 
assegurar a criação de um Fundo. 

Esse Fundo é importante. E me preocupa muito 
a possibilidade de o Governo Federal; daqui para a 
frente, aprovado o projeto, simplesmente não atender 
aos objetivos do projeto, deixando de criar um Fundo 
ou ·de garantir recursos no Orçamento da União, tor
nando, assim, o projeto numa lei vazia, sem nenhu
ma base de sustentação para atender às expectati
vas dos Municípios de Goiás, dos Municípios de Mi
nas Gerais e de todas as regiões e municípios que 
passarão a fazer parte da Região Integrada de De
senvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 

Penso, Sr. Pre.sidente, que deveríamos rasga~ 
tar a iniciativa do Senador José Roberto Arruda, que 
incluía a criação do fundo, dispositivo retirado do 
projeto na Câmara dos Deputados certamente por 
pressão do Ministério do.Pianejamento. A iniciativa é 
tão boa que a matéria não pode ser aprovada sem a 
instituição de um fundo que viabilize a implantação 
da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno, para que os nossos municípios, 
com essa expectativa, possam contar afinal com os 
recursos necessários para atender às demandas da 
sua população. 

Manifesto-me com esta ênfase, porque o as
sunto é realmente parte da nossa preocupação, as
sim como é nossa preocupação a situação dos mu
nicípios que foram discriminados. 

Agradeço a manifestação do Senador de 
Goiás, que já antecipou seu apoio à integração dos 
municípios de Minas Gerais que foram discriminados 
nesse projeto. Quero mais uma vez dizer que somos 
favoráveis à aprovação de qualquer destaque que 
possa resgatar também os municípios do Estado de 
Goiás. 

O Sr Waldeck Omelas (PFL - BA) - Nobre 
Senadora, V. Ex" me concede um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT - MG) -
Concedo um aparte ao nobre Senador Waldeck Dr
nelas. 

O Sr. Waldeck Ornelas (PFL - BA) - V. Ex" 
tem razão, Senadora Júnia Marise, quando se refere 
à conveniência e à necessidade de um fundo para 
assegurar a eficácia da lei. Contudo, é preciso consi
derar que a previsão de um fundo nesta lei incorreria 
em inconstitucionalidade, · porquànto 'õ CÓngresso 
Nacional ainda não aprovou a lei complementar que 
trata dos orçamentos e que, com base no § 92, inci
so. 11, art. 165 da Constituição Federal, deve •esta
belec-ª.r normas de gestão financeira e patrimonial da 
administração direta e indireta, bem como condições 
para a instituição e funcionamento de fundos•. De
corridos nove anos da promulgação da Constituição, 
não temos ainda uma lei complementar que· regule 
os orçamentos públicos. Sou autor de um pro;eto, 
elaborado na Comissão de Orçamentos e já aprecia
do na Comissão de Finanças da Câmara dos Depu
tados, que se encontra, neste momento, na Comis
são de Constituição, Justiça e de Redação daquela 
Casa. Espero que, no decorrer do exercício de 98, 
possamos aprovar essa lei complementar indispen
sável para estabelecer não apenas regras estáveis 
em relação ao orçamento público mas também nor
mas básicas relativas a finanças. 
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A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT - MG) -
Incorporo o aparte de V. Exª, Senador Waldeck Dr
nelas. Apesar da inexistência do requisito legal para 
que possamos criar esse fundo, penso que nada im
pede que o Senado aprove imediatamente o projeto 
como foi a sua peça inicial apresentada pelo Sena
dor José Roberto Arruda e que inclui esse fundo que 
poderá dar a eficácia que V. Exª menciona à lei. Se
ria uma forma de anteciparmos a autorização do 
Presidente da República e que poderá sanar qual
quer tipo de dificuldade de ordem legal. Sua Exce
lência, sancionando o projeto, já estará instituindo o 
fundo e apoiando a implementação imediata da Re
gião Integrada. Sem o fundo, não há possibilidade 
de colocar em prática a lei. Não poderemos garantir 
a sua eficácia. É isso que me preocupa. 

O que desejo é que o projeto dos Srs. Senado
res José Roberto Arruda e Íris Rezende, que tiveram 
essa bela iniciativa, seja implementado imediata
mente e sem o fundo isso não ocorrerá, porque não 
haverá recursos. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) -
V. ExB me concede um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!POT - MG) -
Com prazer, Senador José Roberto Arruda. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) -
Em primeiro lugar, Senadora Júnia Marise, gostaria 
que os Anais da Casa registrassem o momento im
portante que estamos vivendo. Pela primeira vez o 
Bloco de Oposição faz destaque para aprovar proje
to original de nossa autoria. Obviamente, tenho que 
colocar esse destaque nos registras da minha atua
ção parlamentar. Muito me honram as palavras de 
V. Ex.". Em segundo lugar, quero lhe dizer que o 
que importa é que haja o projeto e que haja os recur
sos. A origem dos recursos já está definida no art. 
52• Na verdade, Senadora Júnia Marise, ocorreu 
que, depois de doi!' anos e meio de tramitação do 
projeto, ontem à noite, autoridades do Governo do 
Distrito Federal tiveram "idéias brilhantes•. Tentaram 
encontrar algum defeito no projeto, para que a nossa 
autoria ficasse de alguma maneira manchada. As
sim, tiveram a idéia de restituir no caput do art. 52 a 
redação original dada pelo então Senador Íris Re
zende e por mim. Querem escrever "fundo". Esta
mos discutindo, em verdade, se no caput do art. 52 

haverá ou não a palavra "fundo", porque os recursos 
estão definidos nos incisos. Muito bem! O "ótimo" é 
inimigo do "bom•. Não quero correr nenhum risco de 
argüição de inconstitucionalidade em uin projeto em 
que já há consenso entre a União e os Estaçlos.' 
Mais do que isso, o Senador Waldeck Omelas dei-

xou muito Claro que a iniciati'la de criação de fundo, , 
se federal,. tem que ser do Executivo e esse projeto 
é de iniciativa do Legislativo. Segundo, o fundo não
terá recursos não apenas do Governo Federal mas 
também dos Estados e Municípios. E, ainda que não 
fosse a inconstitucionalidade primeira, teríamos uma 
outra: não poderemos criar um fundo que tem tam
bém recursos dos Estados. Portanto, fique tranqüi!a, 
porque os recursos estão garantidos no art. 5º. Ape
nas, "infelizmente", a autoria terá que ser nossa. 
Mesmo que o Governador do Distrito Federal insista, 
não dá para S. Exª, enquanto Governador, ser co
autor de projeto no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dora Júnia Marise, a Mesa apela para que V. Exª 
conclua seu pronunciamento. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT - MG) -
Vou concluir Sr. Presidente, agradecendo o aparte 
do Senador José Roberto Arruda e as explicações 
que S. Exª nos deu a respeito da inclusão do fundo, 
porque é essa a nossa preocupação e nenhuma outra. 

Senador José Roberto Arruda, gostaria de con
tar com a atenção de V. Exª. A preocupação que me 
move neste momento é exatamente a de garantir a 
realização da expectativa criada nos Municípios de 
Goiás e de Minas Gerais de que, a partir do momen
to em que aprovarmos o projeto - e eu já manifestei 
o meu apoio a esse projeto - a partir do momento 
em que ele for sancionado, eles estarão plenamente 
atendidos nas suas grandes prioridades e deman
das. A nossa preocupação é a de que isso não ocor-
ra imediatamente. · 

Encaminho, Sr. Presidente, favoravelmente à 
iniciativa. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT- SE) 
- V. Exª me concede um aparte, Senadora Júnia 
Marise? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 
apela para V. Exª permita à Senadora concluir seu 
discurso, pois S. Exª já ultrapassou em cinco minu
tos o tempo que lhe foi destinado. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Pedirei a palavra, então, no encaminhamento da vrr 
tação. Sr. Presidente. . · 

A SRA. JÚNIA MARISE (Biocq/PDT - MG) -
Gostaríamos, então, de registrar a nossa preocupa
ção e anunciar, Sr. Presidente, já com o apoio do Lí
der do Governo e de todos os Senadores, que enca
minharemos amanhã um projeto de lei que resgate a 
participação dos municípios mineiros que foram dis
criminados neste projeto. 
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Durante a discussão da matéria pela 
Sra. Júnia Marise, o Sr. Antonio Carlos Ma
galhães, Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo, 1 S! Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Como 
último orador inscrito, concedo a palavra ao Senador ' 
Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, o projeto em discussão tem 
o dom de congregar, em tomo de sua aprovação, 
praticamente a unanimidade dos Senadores do Dis
trito Federal acima de qualquer conotação partidária, 
o que mostra, na verdade, aquilo que já se previa 
em 1982, ou seja, a necessidade de se proteger Bra
sília em relação às demandas que se faziam, ao 
chamamento ':jUe Brasília exercia sobre todo o Bra
sil, fazendo com que os serviços básicos da cidade, 
como a saúde, o ensino, a infra-estrutura social de 
Brasília, pudesse naufragar sob o peso desse fluxo 
migratório que descobriu as belezas e foi atraído 
pela grandeza da nossa Capital. Corremos o risco 
hoje de que Brasília se transfonne naquela ilha da 
fantasia, porque já existem 8% de desemprego no 
Distrito Federal. 

No domingo passado, onze assassinatos ocor
reram em Samambaia. A cidade se toma agressiva, 
perigosa, a cidade mostra que, na realidade, não 
consegue retirar os recursos de que carece para 
atender, por exemplo, à demanda por leitos e pelo 
serviço de saúde, que já chega a 60% em alguns 
hospitais, em que esse serviço é para atender ao en
tomo, para atender a necessidade de diversas par
tes do Brasil. 

Portanto, é necessário que Brasília conte com 
recursos que lhe pennitam estender ao Entorno, as- · 
saciar-se aos Estados que têm suas fronteiras com 
o Distrito Federal e, finalmente, trocar, com. esses 
municípios limítrofes, as experiências, os privilégios 
culturais, a superioridade técnica de que dispõe a 
Capital Federal. 

Não há dúvida alguma de que Brasília é vítima 
do neoliberalismo que desemprega em âmbito fede
ral e que se repete como uma cascata perversa, de
sempregando também funcionários públicos na Ca
pital Administrativa do Brasil, onde essas rendas são 
absolutamente necessárias. 

Para demonstrar a minha concordância com o 
projeto, que cria o Fundo e o Conselho Administrati
vo que administraria, regeria e organizaria as relaçõ
es entre todos estes municípios, gostaria de deixar 

patente que fui contra a retirada dos dez municípios. 
Nesse sentido, assinei uma emenda apresentaéa 
hoje, objetivando restabelecer o projeto inicial de au
toria dos Senadores I ris Rezende e José Roberto Ar
ruda. 

Com esse espírito, antecipadamente, justifico o 
pedido de destaque que encaminhei à Mesa para 
votação em separado dos artigos 62 e 72 , que modifi
cam o art. 52 , como contribuição da Câmara dos De
putados, restabelecendo o art. 52 , de autoria dos Se
nadores lris Rezende e José Roberto Arruda, de tal 
forma que as minhas duas ações foram no sentido 
de que permanecessem em sua íntegra o projeto ini
cial tanto o número de municípios quanto a existên
cia, a criação desse fundo, para o qual confluiriam 
recursos de diversas espécies, que seriam geridos e 
administrados por esse conselho que o projeto de lei 
pretende criar. 

O próprio Relator, o eminente Senador Lúcio 
Alcântara afirma o seguinte: 

·o art. 52 do Substitutivo engloba os 
arts. 62 e 72 da proposição original, apenas 
retirando desta a possibilidade de os recur
sos de natureza extra-orçamentária também 
financiarem os programas e projetes prioritá
rios para a região e ainda outras fontes exter
nas e internas, como constava inicialmente". 

Portanto, como o art. 52 engloba os arts. 62 e 
72, de acordo com a declaração do eminente Sena
dor, Relator desta matéria, o que estou apresentan
do é justamente uma proposta no sentido de que 
seja restabelecida a integralidade do projeto inicial, 
de autoria dos Senadores Íris Rezende e José Ro
berto Arruda. 

De modo que, com isso, afirmamos que, tanto 
o Governo do Distrito Federal, quanto os Senadores 
aqui eleitos, quer em apoio ao Partido e à Frente 
que apóia o Governador Cristovam Buarque, quer de 
outros Partidos, reunidos com a mesma finalidade, 
ou seja, de fazer com que este projeto, que vem be
neficiar o Entorno, que vem evitar os problemas que 
crescem e que ameaçam se transformar num vórtice 
capaz de prejudicar fundamentalmente a vida e o 
·desenvolvimento do Distrito Federal, no sentido de 
evitar pôr cobro a este processo, nós nos reunimos, 
não em tomo de algo que-pudesse criar qualquer 
constrangimento, mas em tomo de um projeto que, 
pelos seus desideratos, pelos seus objetivos, pelas 
suas finalidades, é realmente um projeto digno de to" 
dos os encômios e do apoio que nós, entusiastica
mente, damos a ele neste momento. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Após a 
intervenção do último orador inscrito para falar sobre 
a matéria, concedo a palavra ao Senador Lúcio AI· 
cântara como Relator. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB -CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, procurarei ser o mais breve possível 
e tentarei trazer alguma luz a esta discussão. 

Inicialmente me aterei à questão da natureza 
do chamado 'projeto autorizativo". O Senador José 
Eduardo Outra diz que se tem posicionado reiterada
mente contra esses projetes. Eu sempre tive essa 
preocupação com o chamado "projeto autorizativo". 
Há muitos deles tramitando, e vários já foram apro
vados pelo Plenário desta Casa. 

Por isso mesmo, para que eu não viesse a tra
balhar como relator em um desses projetes que não 
pudessem prosperar, formulei uma consulta à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o 
cabimento do projeto autorizativo, a sua juridicidade 
e constitucionalidade; enfim, sobre se deveria ou 
não tramitar. Essa consulta foi distribuída ao nobre 
Senador Josaphat Marinho, que já exarou o seu lon
go e circunstanciado parecer, infelizmente, até então 
não votado pelo Plenário da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Se a matéria não é pacífica, há pelo menos os 
que se filiam à corrente de que o projeto autorizativo 
é jurídico, tanto que o mais importante projeto vota
do pelo Congresso Nacional - o Orçamento da 
União - é autorizativo; o Executivo não está obriga
do a executá-lo, exceto no que diz respeito à obriga
ção legal ou constitucional, como repasses, percen
tuais, etc. Então, o maior projeto que o Parlamento 
vota anualmente é autorizativo; ele autoriza o gasto, 
e o Executivo, por sua vez, executa se quiser. 

Então, o Senador Josaphat Marinho, no seu 
bem cuidado parecer, diz que projetas autorizativos 
são perfeitamente cabíveis e devem tramitar. Entre
tanto, se este projeto for aprovado, para transformar
se em realidade, dependerá de diálogo com o Exe
cutivo. Caso contrário, estaremos trabalhando em 
vão, porque o Exec!ltivo não precisa de autorização 
para constituir essa região do Entorno do Distrito Fe
deral; por ser sua competência, se o desejasse, já 
poderia tê-la criado. 

Por essa razão, o Senador José Roberto Arru
da, nos apartés que realizou e no momento em que 
se pronunciou, fez questão de frisar que houve, sim, 
entendimento com o Poder Executivo, como houve 
aqui, no caso da chamada garantia de renda mínima 
para o~ alunos d~ famílias pobres. Na ocasião, co
brado por vários Colegas por termos estabelecido 
um valor pequeno, que não cobri.a o País todo, não 
atingia todas as famílias, fui muito sincero em dizer: 
"Só posso ir até aqui, porque o compromisso do 
Executivo é ju\ltarnente nesse montante e nesses 

termos. O projeto é autorizativo; se formos além, deso-• 
brigaremos o Executivo de transformá-lo em realidade. 

Eu só passei a relatar o projeto, depois de en
trar em entendimento com o Executivo e de obter o 
compromisso formal do Presidente da República de 
que o executaria. Eu não submeteria o Senado ao 
vexame de aprovar algo que não fosse concretizado. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB- MS)- V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Ouço o Senador Ramez Tebet. 

O Sr- Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Lúcio Alcântara, quero só corroborar o· que V. Exª 
está afirmando com muita categoria. Projetas dessa 
envergadura permitem um canal de diálogo com o 
Poder Executivo, tanto que, em diversas ocasiões, 
esse canal foi aberto aqui e consubstanciado até por 
meio de carta, como no caso da Petrobrás e do Pro
jeto Sivam. Então, V. Exª tem razão, quando afirma 
que há fatos políticos tão fortes, que ultrap.assam·, às 
vezes, algumas formalidades e estabelecem um diá
logo que redunda em benefício da sociedade. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -O 
que nos poderia assaltar é a dúvida sobre o que 
acontecerá· com o projeto, uma vez aprovado. Ele 
realmente se concretizará? O Executivo adotará as 
providências para criar essa área de desenvolvimen
to no Entorno de Brasília? 

Ora, como diz o Senador Ramez Tebet, com 
toda a propriedade, os entendimentos mantidos en
tre os interessados diretos no projeto e o Poder Exe
cutivo nos autorizam a afirmar que sim, razão por 
que foi retirado, por exemplo, algo que seria inconsti
tucional, que era a criação do fundo. Fomos até onde 
podíamos. Os recursos estão previstos no Orçamento 
da União, do Estados, etc., mas não podemos criar um 
fundo inconstitucional, investindo nas finanças esta
duais; não temos competência para isso. 

Portanto, Sr. Presidente, Sf's. e Srs. Senado
res, o meu relatório está compatível com o próprio 
andamento político do projeto, que mereceu reparo 
apenas quanto à inclusão de algum Município. De 
uma maneira geral, todos se pronunciaram favorá
veis-aele. 

O Sr. Odacir Soares (PTB- RO)- V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Ouço V. Exª, Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares (PTB- RO) -Quero ape
nas dizer a V. Exª que se está estabelecendo algu
ma confusão quanto ao disposto nos Arts. 21 e 43 
da Constituição. Na forma do Art. 21, inciso IX, com
pete à União "elaborar e executar planos nacionais e 
regionais ( ..• )". No entanto, antes que esses planos 
sejam elaborados e executados, é necessário que 
sejam criados na forma do Art. 43. E o Senador·José 
Roberto Arruda os criou, por intermédio desse proje-
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to de lei complementar, que não precisa ser autori
zativo. Essa iniciativa é de competência do Congres
so Nacional. Essa palavra "autorizativa" não tem va-
lor, nem efeito; foi um erro. _ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Mas, Senador Odacir Soares, estamos admitindo a 
criação de conselho administrativo, etc. · 

O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Isso consta · 
do Art. 43 da Constituição. Na realidade, esse proje
to não apresenta nenhuma inconstitucionalidade; 
está perfeito, correto. Não procedem as alegações 
de que, por ser autorizativo, seria inconstitucional. 
Isso é um errq de interp~tação jurídica primário. 

O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB- CE)- Não 
tenho dúvida nenhuma de que ele é constitucional. 

O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - À União 
compete a execução dos planos, mas antes eles preci
sam ser criados. Era o que tinha a dizer em apoiamen
to a V. Exª e ao projeto de i!:Jiciativa do Senador. 

O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB- CE)
Muito obrigado pelo oportuno aparte. 

Sr. Presidente, para concluir, peço a atenção 
do Plenário para uma importância singular que este 
projeto tem. Eu sou um dos que têm, como muitos 
Colegas aqui presentes, criticado o Governo Federal 
pela sua insensibilidade diante dos problemas regio
nais; penso que ele não tem procurado desenvolver 
uma política para as regiões do Brasil. 

Este projeto cria, pela primeira vez, uma região 
integrada de desenvolvimento por uma lei federal, 
envolvendo mais de uma unidade da Federação: 
Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Esse fato 
deve ser saudado, e o Poder Executivo deve inspi
rar-se nele para dar cumprimento aos Arts. 21 e 43 
da Constituição Federal, com um programa de de
senvolvimento regional. 

Portanto, Sr. Presidente, meu parecer foi favo· 
rável pelas razões a que aludi. Creio que ele será de 
grande utilidade por permitir que se crie, em Brasília, 
com a colaboração de todos, inclusive dos Senado
res de diversos Partidos, como bem frisou o Senador 
Laura Campos, uma instituição que cuide desse En
tomo e das relações econômicas, políticas e sociais 
existentes entre essas unidades aqui localizadas. 

Muito obrigado. 

Durante a discussão da matéria pelo 
Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. Geraido Melo, 112 

Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Car
los Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência esclarece que, nos termos do art. 287 
do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara a 
projeto do Senado será considerado como uma série 
de emendas e votado separadamente, por artigos, 
parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspon-

dência ao projeto emendado, salvo a aprovação de . 
requerime~to pªra votação em globo ou por grupo 
de dispositivos. Nesse sentido, foi encaminhado re
querimento à Mesa que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 54, DE .1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação 

em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n2 101, de 1996- Complementar 
(n2 147/97- CompiE!mentar, naquela Casa), de au
toria dos Senadores I ris Rezende e José Roberto Ar
ruda, que autoriza o Poder Executivo a criar a Re
gião Integrada de DesenvoMmento do Distrito Federal 
e Entorno - RIDE e instituir o Programa Especial de 
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exl'. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT- SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
aprovado esse requerimento para votação em globo, 
os requerimentos de destaque estão prejudicados? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não há prejuízo com relação aos demais requeri
mentos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE) 
-Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se à votação em globo do Substitutivo da 
Câmara. 

Sobre a m.esa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 55, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos regimentais, desta

'que para votação em separado do§ 12 do art. 12 do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n2 1 01, de 1996 ...: Complementar. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. - Se
nador José Roberto Arruda - Senador Leonel Paiva 
- Senador Lauro Campos - Senador José Saad -
Senador Mauro Miranda- Senador Otoniel Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. · 

É lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO Nº 56, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Destaque para a votação em separado do art. 52 

do Substitutivo da Câmara ao Projeto de L.:ei do Se
nado n2 1 01 de 1996 - Complementar, com vistas a 
restabelecer os artigos 6º e 7" do Projeto original a 
ele correspondentes. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Senador Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa requerimento que será lido pelo 1º 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido e prejudicado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 57, DE 1998 

Senhor Presld~nte, 
Destaque para a votação em separado do art. 5º 

do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se
nado n2 1 01 de 1996 - Complementar, com vistas a 
restabelecer os artigos 62 e 7" do Projeto original a 
ele correspondentes. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Senador Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado esse requerimento, o outro requerimento 
do Senador Lauro Campos está prejudicado. 

Comunico aos Srs. Senadores que as matérias 
destacadas serão votadas oportunamente. 

Em votação o substitutivo, ressalvados os des
taques. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra P?ra encaminhar a votação. 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, esta minha intervenção seria até dispensá
vel. Mas gostaria de registrar que o Senador José 
Roberto Arruda cometeu uma injustiça com o Gover
nador Cristovam Buarque. Inclusive, se o nobre colega 
tivesse feito o aparte a mim, uma vez que também tra
tei da questão do Fundo, eu poderia ter já respondido. 
Contudo, ele preferiu fazê-lo à Senadora Júnia Marise, 
à qual também pedi um aparte para contestar, mas, 
como não cabia, solicitei este encaminhamento. 

Voltando à injustiça a que me referi: o Senador 
José Roberto Arruda sabe que, quando da votação 
dessa matéria na primeira ocasião, eu, coerente com 
a posição que vinha adotando na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, tendia a me abs
ter. E esse é um projeto de lei complementar autori
zativo e que, portanto, necessita de quorum qualifi
cado. O Senador José Roberto Arruda disse que o 
Governador Cristovam Buarque apoiava esse proje
to e pediu que eu conversasse com S. Exª. Conver
sei com o Governador, que realmente confirrnou o 
apoio ao projeto. Assim, Sr. Presidente, votamos fa· 

voravelmente na primeira ocasião. Agora, estamos . 
votando novamente a favor do projeto. Estamos, in
clusive, pedindo um destaque em homenagem ao 
projeto original. Alegar que esse destaque é inconsti: 
tucional é colocar em dúvida a constitucionalidade 
de todo o projeto. Estamos pedindo no destaque au
torização do fundo que já havia sido aprovado na re
dação, por ocasião da primeira votação e estamos pe
dindo simplesmente que se retome a redação original, 
da mesma fonna que há um destaque para a amplia
ção dos municípios, também de acordo com a votação 
original. Faço este registro porque a reunião que houve 
ontem entre os Senadores da Bancada de Oposição 
com o Governador Cristovam Buarque não teve a mí
nima intenção de achar defeitos no projeto, como dis· 
se o Senador José Roberto Arruda, tanto que vamos 
votar a favor do projeto original, a favor do destaque da 
Bancada de Goiás. Apresentamos esse destaque e 
estamos pedindo a aprovação pelos Srs. Senadores. 

Voto a favor, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 

- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª tem a palavra. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, o Senador Elcio Alvares pediu-me 
que encaminhasse o voto "sim" em nome da Banca
da do Governo. 

Referindo-me às palavras do Senador José 
Eduardo Outra, não vou comentar o gesto do Gover
nador de Brasflia de não ter procurado a mim e ao De
putado Augusto Carvalho. Recolho apenas, e com sa
tisfação, as palavras do Senador Lauro Campos, que 
se pronunciou sobre a matéria. Estou de acordo com o 
Senador, que assinou conosco essas emendas. 

O SR. PEDRO SIMQN (PMDB,., RS).- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª tem a palavra. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, voto favorável ao projeto, mas quero confes
sar minha profunda preocupação: o encaminhamen
to desse projeto e seus objetivos podem nos levar a 
mudar a Capital novamente daqui a algum; anos. 

A Capital veio para Brasília para trazer desen
volvimento à região e foi o que aconteceu. Surgiu a 
Belém-Brasília, Mato Grosso desenvolveu-se fantas
ticamente, houve extraordinário desenvolvimento da 
Região. Brasília foi planejada para ter 500 mil habi
tantes e não 2 milhões; mas também não foi ideali
zada para ser cercada de cidades que vivem do de
senvolvimento da Capital Não sei se, com o tempo, 
teremos condições de mantê-la aqui no Distrito Fe-
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deral. Que ~o entorno traga seu próprio desenvolvi
mento como uma região ligada a Goiás, a Tocantins 
ou a Minas Gerais, mas que não seja dentro da Ca
pital para que não tenhamos, daqui a pouco, uma ci
dade com seis milhões de habitantes, com os mesmos 
problemas do Rio de Janeiro, que acabaram por deter
minar a transferência da Capital e a criação de Brasma. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB -SE) -Sr, Presidente, peço a palavra para 
encaminhár. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-'Concedo à palavra·ao Senador Antonio Carlos Va
ladares, para encaminhar. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tive 
oportunidade de acompanhar a maioria de quantos 
ali se pronunciaram favoravelmente ao projeto auto
rizativo do Senador José Roberto Arruda. Ocorre 
que da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia para o plenário surgiu um fato novo, qual seja, a 
apresentação de um destaque para tomar mais forte 
o projeto, tomar esta região auto-sustentável, de ma
neira· a funcionar a contento, dispondo de um fundo 
que possa ser redistribuído entre todos os Estados e 
Municípios dessa Região. 

Assim, Sr. Presidente, quero crer que foi da 
mais alta relevância o projeto original que saiu do 
Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados e 
voltou sem esse dispositivo que diz o seguinte: . 

É o Poder Executivo autorizado a criar o 
Fundo Complementar de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno, destinado a finan
ciar programas e projetes prioritários para a 
região, com especial ênfase para os relativos 
à infra-estrutura básica e geração de empregos. 

Sr. Presidente, sem esse Fundo, o projeto se 
tomará praticamente inócuo. 

Ontem mesmo, tivemos uma audiência com o 
Governador do Distrito Federal, ocasião em que S. EJcll 
se manifestou favoravelmente a esse· projeto. O Sr. 
Governador disse, alto e bom som, que, sem a cria
ção de um fundo, Brasília não poderá acompanhar o 
desenvolvimento regional porque as dotações orça
mentárias que o Governo Federal é obrigado a 
transferir para o Distrito Federal quase sempre atra
sam um ou dois meses, causando problemas admi
nistrativos e políticos para o Governo do Distrito Fe
deral. sé· a folha de pagamento dos servidores da 
Polícia Militar, por exemplo, não for paga em dia, po-: 
liticamente, o responsável é o Governo do Distrito 
Federal. Isso significa dizer que há eleição para Go
vernador no Distrito Federal, mas o Governador não 

tem autonomia para pagar sua folha, porque fica es~ 
perando receber o dinheiro da União. . 

Então, 'Sr. Presidente, esse Fundo não teria 
apenas a finalidade de desenvolver a região, mas 
conferiria a Brasma, a Capital Federal, a autonomia 
exigida pelo povo. 

Sr. Presidente, sou favorável ao projeto, mas 
votarei no destaque do nobre Senador Lauro Cam
pos, que, em verdade, sintetizou o pensamento do 
povo de Brasília e do povo da região. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 

-Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT- SE) 

- Sr. Presidente, o Bloco recomenda o voto •sim•. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, o PTB vota •sim•. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

Presidente, o PMDB recomenda o voto •sim•. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 

Presidente, o PFL vota •sim•. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Solicito aos Srs. Senadores que estão em outras 
dependências da Casa que venham ao plenário do 
Senado para votar, pois a votação é nominal. (Pausa.) 

Srs. Senadores que ainda não votaram, peço a 
gentileza de fazê-lo. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco!PPS - PJ::) -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex! tem a palavra, pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE) -
Sr. Presidente, antes que seja divulgado o resultado, 
gostaria de dizer que cometi um equívoco. Imaginei 
que fôssemos votar o Fundo e, como votarei contra, 
apertei a tecla "não•. Estou tentando corrigir o meu 
voto; caso eu não consiga, fica valendo o voto •sim• 
para essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex! pode ratificar o voto. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE).
Já tentei, mas não sei se consegui. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-De qualquer forma, o voto de V. Exól é •sim•? 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco!PPS - PE) -
Exato, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos Srs. Senadores que votem, porque vou 
encerrar a votação. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram Sim 74 Srs. Senadores e não houve voto 
contrário. 

Houve uma abstenção. 
Total: 75 votos. 
Aprovado. (Palmas.) 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSmUTJVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N2101, 
DE 1996- COMPLEMENTAR 

(N2147/97- Complementar, naquela Casa) 

De autOria dos Senadores lris Re
sende e José Roberto Arruda, que "auto
riza o Poder Executivo a criar a Região 
Admlnistratlv8 Metropolitana do Distrito 
Federal e Entorno, e a Instituir o Fundo 
Complementar de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno, e dá outras 
providências". 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

Autoriza o Poder Executivo a criar Região Inte
grada de Desenvolvimento do Distrito Federal e En
tomo - RIDE e instituir o Programa Especial de De
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

O Congre$i;o Nacional decreta: 

Art. 12 FICa o Poder Executivo autorizado a 
criar. para efeitos de articulação da ação administra
tiva da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais 
e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, 
inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, 
a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno- RIDE. 

§ 12 A Regiãô Integrada de que trata este arti
go será constitufda pelo Distrito Federal e pelos Mui
cípios de Águas Undas, Alexãnia, Cidade Ocidental, 
Formosa, Luziãnia, Novo Gama, Padre Bernardo, 
Planaltina, Santo Antonio do Descoberto e Valparaí
so, no Estado de Goiás; e de Unaí e Cabeceira 
Grande, no Estado de Minas Gerais. 

§ 22 Os Municípios que vierem a ser constituí
dos a partir de desmembramento de território de Mu
nicfpio citado no § 12 deste artigo passarão a com
por, automaticamente, a Região Integrada de De
senvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 

Art. 22 Fica o Poder Executivo autorizado a 
criar um Conselho Administrativo pará coordenar as 

atividades a serem desenvolvidas na Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Fede~! e EntomQ, -

Parágrafo único. As atribuições e a composi
ção do Conselho de que trata este artigo serão defi
nidas em · regulamento, dele participando repre
sentantes dos Estados e Municípios abrangidos pela 
RIDE. . 

Art. 32 Consideram-se de interesse da RIDE os 
serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos 
Municípios que a integram, especialmente aqueles 
relacionados às áreas de infra-estrutura e de gera
ção de empregos. 

Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a ins
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal. 

Parágrafo único. O Programa Especial de De
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvi
dos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante 
convênio, normas e critérios para unificação de pro
cedimentos relativos aos serviços públicos, abrangi
dos tanto os federais e aqueles de responsabilidade 
de entes federais, como aqueles de responsabilida
de dos entes federados referidos no art. 12, especial
mente em relação a: 

I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério 
da Fazenda; 

11 - linhas de crédito especiais para atividades 
prioritárias; 

III - isenções e incentivos fiscais, em caráter 
temporário, de fomento a atividades produtivas em 
programas de geração de empregos e fixação de 
mão-de-obra. 

Art. 5° Os programas e projetes prioritários 
para a região, com especial ênfase para os relativos 
à infra-estrutura básica e geração de empregos, se
rão financiados com recursos: 

I - de natureza orçamentária que lhe forem 
destinados pela União~na forma da lei; 

11 - de natureza orçamentária que lhe forem 
destinados pelo Distrito Federal, pelos Estados de 
Goiás e de Minas Gerais, e pelos Municípios abran
gidos pela Região Integrada de gue trata esta !-ei 
Complementar; 

III- de operações pe crédito externas e internas. 

Art. 6° A União poderá firmar convênios com o 
Distrito Federal, os Estados de Goiás e de Minas 
Gerais, e os Municípios referidos no § 12 .do art. 12 ; 

com finalidade de atender o disposto nesta Lei Com
plementar. 
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Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em eontrário. 

. O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
-Passa-se à votação do § 1 º do art. 12 do Substituti
vo da Câmara. 

Chamo a atenção do Plenário para o que vai 
ser votado. Quem votar "sim" mantém o texto da 
Câmara; quem votar "não" aprova o texto do Se-
nado. ·. 

Estando bem esclarecido, passa-se à votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, para fa
zer minha manifestação como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Senador Lúcio Alcântara, não é a hora própria para_ 
isso, mas V. Ex.ª poderá encaminhar a votação pelo 
PSDB. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB - DF) 
- Pela Uderança do Governo, encaminhamos o voto 
•não". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI) - Sr. Pre
sidente, o PFL encaminha o voto "não". 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. Pre-
sidente, o PTB encaminha o voto "não". · 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)
Sr. Presidente, o PMDB encaminha c voto "não". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
-Sr. Presidente, o Bloco v~ "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram Sim 2 Srs. Senadores; e Não 70 SI'S. Se
nadores. 

Não houve abstenções. 
Rejeitado, prevalece o § do art. 12 do Projeto 

do Senado. 

É a seguinte a matéria rejeitada: 

Art 12 .................................................. . 

§ 12 A Região Integrada de que trata 
este artigo será constituída pelo Distrito Fe
deral e pelos Municípios de Águas Undas, 
Alexânia, Cidade Ocidental, Formosa, Luziâ· 
nia, Nov.o .. Gama, 'Pad~ Bernardo, Planalti· 
na, Santo Antonio do Descoberto e Valparaí· 
so, no Estado de Goiás; e de Unaí e Cabe· 
ceira Grande, no Estado de Minas Gerais. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) -
Gostaria de registrar o meu voto 'sim' na matéria 
anterior, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A ata fará o devido registro. 

Em votação o destaque do Senador Lauro 
Campos. 

Votação em separado do art. 5º do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado, com vistas 
a restabelecer os arts. 6" e. 7º do projeto original a 
ele correspondentes.· 

Quem aprova o texto do Senado vota "não'; 
quem aprova o projeto original da Câmara vota 'sim'~ 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr. Pre

sidente, a Liderança do Governo nesta Casa enca
minha o voto "siín'. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) -Sr. Pre-
sidente o PTB vota 'sim". · 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) ~ 
Sr. Presidente, o PSDB vota "sim'. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI)- Sr. P~ 
sidente, o PFL vota 'sim". · . · . 

Q SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -; 
Sr. Presidente, o PMDB vota "sim' 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoJPT-SEÍ 
- Sr. Presidente, a Liderança do Bloco recomenda o 
voto 'não', liberando a Bancada do PPS, que votará 
de acordo com a posição do Partido na Câmara qos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 Bloco vota 'não", e o PPS votará 'sim'. 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocqiPDT - MG) -; 
Sr. Presidente, prestando uma homenagem ao Se. 
nador José Roberto Arruda, votarei com o projeto ini· 
cial de S. Ex.ª 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos· Magalhães} 
- A Mesa solicita aos Srs. Senadores qu·e bcupém 
os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem Y!>t~r. 111"!!-!JSa.). 

(Procede-se à Votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-votaram SIM 56 Srs. Senadores e NÃO 12. Houve 
2 abstenções. 

Total: 70 votos. 
Aprovado. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

Art. 5° Os programas e projetes prioritários 
para a região, com especial ênfase para os relativos 
à infra-estrutura básica e geração de empregos, se
rão financiados com recursos: 

I - de natureza orçamentária que lhe forem 
destinados pela União, na forma da lei; 

11 - de natureza orçamentária que lhe forem 
destinados pelo Distrito Federal, pelos Estados de 
Goiás e de Minas Gerais, e pelos Municípios abran
gidos pela Região Integrada de que trata esta lei 
complementar; 

III -de operações de crédito externas e internas. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final 
Sobre a mesa, parecer da Comissão oferecen

do a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É· lido o seguinte: 

PARECER N.2 48, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n.2101, 
de 1996- Complementar (n.2147, de 1997-
Complementir, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n.2 101, de 1996 -
Complementar (n.2 147, de 1997- Complementar, 
na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Administrativa Metropoli
tana do Distrito Federal e Entorno, e a instituir o Fun
do Complementar de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1998. - Antonio carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N.2 48, DE 1998 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno - RIDE e insti
tuir o Programa Especial de Desenvolvi
mento do Entorno do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos de articulação da ação administrativa da 
União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do 
Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inci
so IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Fe
deral e Entorno - RIDE. 

§ 1º A Região Administrativa de que trata·este 
artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Muni
cípios de Abadiãnia, Água Fria de Goiás, Águas Lin
das, Alexãnia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocal
zinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, For
mosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Pa
dre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio 
do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de 
Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais. 

§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituí
dos a partir de desmembramento de território de Mu
nicípio citado no § 1º deste artigo passarão a com
por, automaticamente, a Região Integrada de De
senvolvimento do Distrito Federal e Entomo. 

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar 
um Conselho Administrativo para coordenar as ativi
dades a serem desenvolvidas na Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 

Parágrafo único. As atribuições e a composi
ção do Conselho de que trata este artigo serão defi
nidas em regulamento, dele participando representantes 
dos Estados e Municípios abrangidos pela Ride. 

Art. 3º Consideram-se de interesse da Ride os 
serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos 
Municípios que a integram, especialmente aqueles 
relacionados às áreas de infra-estrutura e de gera
ção de empregos. 

Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a insti
tuir o Programa Especial de Desenvolvimento do En
tomo do Distrito Federal. 

Parágrafo único. O Programa Especial de De
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvi
dos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante 
convênio, normas e critérios para unificação de pro
cedimentos relativos aos serviços públicos, abrangi
dos tanto os federais e aqueles de responsabilidade 
de entes federais, como aqueles de resp:onsabilida
de dos entes federados referidos no art. 12, especial
mente em relação a: 

I - tarifas e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda; 

11 - linhas de crédito especiais para atMdades 
prioritárias; 
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III - isenções e incentivos fiscais, am caráter 
temporário, de fomento a atividades produtivas em 
programas de geração de empregos e _fixação de 
mão-de-obra. 

Art. 5º Os programas e projetas prioritários 
para a região, com especial ênfase para os relativos 
à infra-estrutura básica e geração de empregos, se
rão financiadas com recursos: 

I - de natureza orçamentária, que lhe forem 
destinados pela União, na forma da lei; -

11 - de natureza orçamentária que lhe forem des
tinados pelo Distrito Federal, pelos Estados de Goiás e 
de Minas Gerais, e pelos Municípios abrangidos pela 
Região Integrada de que trata esta lei complementar; 

III- de operações de crédito externas e infernas; 
Art. 6" A União poderá firmar convênios com o 

Distrito Federal, os Estados de Goiás e de Minas 
Gerais, e os Municípios referidos no§ 12 do art. 12 , 

com a finalidade de atender o disposto nesta lei 
complementar. 

Art. 72 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 8º Revogam-se-as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Aprovado o substitutivo e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não haverÍdÓ quem peça a palavra, encerro a 

discussao. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam que;ram 

permanecer sentados. (Pausa. 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR..PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
· N250, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n.2 50, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 50, de 1997 (n2 

1.521/96, na Casa de origem), que institui o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, sob nºs 45 e 46, 
de 1998, da Comissão 

- de Serviços de Infra-Estrutura, Rela
tor; Senador José Agripino; e 

-de Educação, Re!:-~r~ Senaci Sérgio· 
Machado. 

Sobre a mesa, requerimento que selá lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 58, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimen

to Interno, a tramitação conjunta do PLS N.2 73, de 
1996 que institui o Serviço Comunitário de Teleco
municações, e o PLC N.º 50, de 1997, que institui o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras 
providências, por versarem sobre a mesma matéria. 

Sala das Sessões, - Senador Emandes 
Amorim, PPB- RO. 

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

Os -srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) · 

Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que selá fido pelo Sr. 

12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 59, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, seja ouvida, 

além da Comissão de Educação, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o PLC Nº 
50/97, que institui o serviço de radiodifusão comuni
tária e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1997.
Senador Jerfferson Péres. 

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

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

Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que selá lido pelo Sr. 

1° Secretário em exercício, Senacio: Joel de HoDàrida 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 60, DE 1998 

Nos termos do artigo 255, inciso 11, alínea c, 
item 12, do Regimento Interno, Requeiro seja a Co
missão de Assuntos Sociais ouvida acerca, do Proje
to de Lei do Senado n.2 73/96 e Projeto de Lei da 
Câmara n.º 50/97, que visam instituir o serviço co
munitário de comunicações. 
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Justificação 

Tendo em visa que aquelas proposições bus
cam <;lisciplinar serviços de grande interesse social, 
a serem operados por entidades civis de caráter co
munitário, tendo como público alvo toda a população 
das comunidades em que venham a ser disponibili
zados, achamos imprescindível que se manifeste a 
respeito aquela Comissão 

Saia das Reuniões, 27 de novembro de 1997. 
- Senador Ademir Andrade. 

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

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

Rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- A P~esidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis
cussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N.2 1 - PLEN 
(AO PLC N.2 50, DE 1997) 

Dê-se a seguinte redação, ao parágrafo 12 do 
art. 12 : 

Art. 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 12 Entende-se por baixa potência o Serviço 
de Radiodifusão prestado a comunidade, com potên
cia limitada a um máximo de 250 WATTS ERP e al
tura do sistema irradiante não superior a trinta metros. 

Justificação 

A ampliação proposta nesta emenda visa ga
rantir os próprios objetivos das Rádios Comunitárias, 
estejam elas instaladas em bairros das grandes ci
dades ou mesmo nos municípios do interior do País, 
onde o crescimento da população tem se ampliado 
em áreas cada vez maiores. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Senadora Júnia Marise. 

EMENDA N.2 2- PLEN. 

Ao Projeto de Lei da Câmara n.2 SO; 
de 1997. 

Altere-se a seguinte expressão, éonstante do § 
12 do art. 1°: "25 watts ERP" por •so watts ERP". 

(Justificativa oral) 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. '"". 
Senador Antônio Carlos Valadares. 

EMENDA N2 3/96 - PLEN 
(AO PLC N2 50, DE 1997) 

Dê-se a ·seguinte redação ao art. 52 : 

"Art. 52 O Poder concedente designará, 
em nível nacional, para utilização do serviço 
de Radiodifusão Comunitária, 50% dos ca
nais na faixa de freqüência do serviço de ra
diodifusão sonora em freqúêncía modulada." 

Justificação 

A intenção do projeto é permitir o acesso da 
comunidade às rádios comunitárias. Portanto, não 
podemos cercear as atividades destas emissoras. 

A emenda visa, portantq, viabilizar e garantir as 
finalidades das rádios comunitárias como veículos 
das comunidades corrigindo distorções e permitindo 
que, principalmente nas grandes cidades e capitais, 
com grande densidade populacional, haja possibili
dades de atender aos bairros e periferias, sem 
confiitar com as emissoras já existentes do setor 
privado 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Senadora Júnia Marise. 

EMENDA N.2 4/98- PLEN 
(AO PLC N.2 50, DE 1997) 

Suprima-se o art. 22, renumerando-se os sub
seqüentes. 

Justificação 

Objetiva a presente emenda suprimir dispositi
vo injustificável incluído no projeto de lei ora em exa
me. Ao determinar que as "emissoras do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária operarão sem direito a 
proteção contra eventuais interferências causadas 
por emissoras de quaisquer Serviços de Telecomu
nicações e Radiodifusão regulannente instaladas .. :, 
estabelece o projeto de lei discriminação inaceitável 
com relação ao serviço que pretende regularizar. 

Trata a presente iniciativa justamente de retirar 
da clandestinidade as emissoras comunitárias, con
ferindo-lhes existência legal, de acordo com as nor
mas e preceitos que regulam a radiodifusão no País. 
Conquanto com características próprias que as dife
renciam das emissoras comerciais, no tocante à 
área de cobertura e finalidade não lucrativa do servi
ço, por exemplo, não se afastam as emissoras co
munitárias da condição de executoras de Serviço de 
Radiodifusão. Com efeito, exige o projeto de lei em 
exame, em seu art. 22 , obediência do Serviço de Ra
diodifusão Comunitária aos mandamentos da Lei n.2 

4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro 



172 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

de Telecomunicações), modificada pelo Decreto-Lei 
n.0 236, de 28 de fevereiro de 1967, e demais dispo
sições legais que regulam a matéria, re<;pnhecendo
lhe o funcionamento formal. 

De um lado, requer-se das emissoras comuni
tárias o cumprimento dos deveres estatuídos nas 
dispo:;ições legais, mas, de outro, retira-lhes o direi
to à proteção do Poder Concedente quanto a even
tuais interferências de outros serviços que, legal
mente, se eqüivalem ao serviço aqui criado. Consi
deramos inadmissível, portanto, a inclusão de dispo
sitivo que confira tratamento diferenciado entre os di-

versos serviços de radiodifusão no País. Com a pre
sente emenda acreditamos estar restabelecendo-di
reito inconteste das emissoras regularizadas pelo 
presente projeto de lei, dando eficácia plena ao prin
cípio exarado em seu art. 20, que preceitua: "compe
te ao Poder Concedente estimular o desenvolvimen
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária em todo 
o território nacionaL. visando o seu aprimoramento 
e a melhoria na execução do serviço". 

Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 1998..
Senadora Júnia Marise. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
- Se desejar, o Senador Antonio Carlos Valadares 
tem a palavra, por cinco minutos, para jl:lstificar suas 
emendas. 

. O SR. ANTQNIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE. Para justificar. Sem revisão do· ora
dor.) - Sr. Presidente, apresentamos algumas emen
das visando a melhorar 9Ste projeto que dispõe so
bre as rádios comunitárias. Em primeiro lugar, acre
ditamos que é uma grande conquista da democracia 
brasileira a implantação, em todo o território nacio
nal, de emissoras comunitárias, que existem na prá
tica e precisam ser regularizadas. Entretanto, como 
este projeto vem sendo deliberado nesta Casa, seria 
de bom alvitre que ele sofresse alterações, que se
riam de grande importância para a democratização 
das comunicações no Brasil. Somente no Estado de 
São Paulo, estão funcionando aproximadamente 
2.400 emissoras comunitárias. Se este projeto for 
aprovado tal como aceito e defendido pelo Relator, 
centenas e centenas de rádios comunitárias, que 
hoje prestam serviços relevantes ao País, serão fe
chadas pelo Governo Federal, e, em seu lugar, 
quem sabe, surgirão outras de cunho ideológico, tal
vez mais ligadas às ações do governo. 

Por isso, Sr. Presidente, apresentamos cinco 
emendas. Não entendemos como é que, no projeto 
ora em discussão, há um dispositivp que diz que "é 
vedado o proselitismo de qualquer natureza na pro
gramação das emissoras de radiodifusão comunitá
ria". Acredito que o legislador quis falar de natureza 
político-partidária, e· não de qualquer natureza. Se
não, por exemplo, numa causa meritória, como o 
combate à AIOS, haveria a proibição, porque seria 
"vedado o proselitismo de qualquer natureza•. Por
tanto, é inconstitucional, de acordo com o art. 5º da 
Constituição Federal. 

o art. 5° do projeto dispõe que haverá apenas 
um canal na faixa de freqüência modulada. 

Ora, Sr. Presidente, um canal é insuficiente 
para resolver os problemas das rádios comunitárias; 
hoje, em todo o Brasil; deve haver pelo menos dois 
canais. p'or isso· apresentamos uma emenda nesse 
sentido. · 

O art. 22 é um outro dispositivo que· contém um 
ranço de autoritarismo e que precisa ser inteiramen
te revogado, porque diz: "As emissoras do Serviço 
de Radiodifusãó Comunitária operarão sem direito a 
proteção contra eventuais interferências causadas 
por emissoras de quaisquer Serviços de Telecomu
nicações e Radiodifusão". São dois pesos e duas 
medidas, Sr. Presidente; é um dispositivo discrimina-

tório. O grande pode interferir no pequeno, ml!S ô 
pequeno, se interferir, será punido; ou seja, a emis
sora será suspensa até resolver o problema, porque 
neste País a proteção existe para os poderosos; se 
convier, os pequenos terão proteção. 

Constituímos um poder democrático. Aqui, es
tão presentes, prestigiando esta sessão, vários líde
res comunitários de radiodifusão, como o Deputado 
Estadual Sidney Cinti, de São Paulo, e o Prof. José 
Carlos Rocha, da USP, que é o Presidente do Con
selho Nacional das Rádios Comunitárias. Eles vêm 
aqui pedir ao Senado que não aprovem este projeto 
tal como está sendo agora discutido nesta Casa; que 
ele volte para a Comissão de Constituição, Cidada
nia e JustiÇéi, seja repensado, e que as ilegalidades 
e as inconstitucionalidades apontadas sejam corrigi
das a tempo. Da forma como está o projeto, as rá
dios comunitárias, que queremos proteger, serão pu
nidas pelo Poder Central. 

Voto pelo projeto, mas com,a apresentação 
das emendas que levei à consideração de V. Ex", 
Sr. Presidente. 

Muító obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador José Agripino, para 
proferir parecer da Comissão de Serviços e Infra-Es
trutura sobre as emendas de Plenário. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN) - Sr. Pre
sidente, talvez fosse conveniente ouvirmos a Sena
dora Júnia Marise, que tem também emendas apre
sentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Não; já foram apresentadas com justificativas. 
V. Ex" dá o parecer; na discussão, a Senadora Júnia 
Marise ou qualquer Senador poderá discutir. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL- RN. Para pro
ferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr-s. e Srs. Senadores, penso que o que está 
em discussão não é instituir, mas sim regulamentar 
um serviço que funciona clandestinamente. E como 
funciona clandestinamente, cria problemas, inclusive 
à segurança da navegação aérea. Muitas rádios co
munitárias que operam por este Brasil afora foram 
objeto de liminares, foram objeto de fechamento por 
parte do Poder Concedente. Recorreram por inter
médio de liminares, ganharam as liminares e conti
nuam a operar, e o Poder Concedente não tem ins
trumento para colocar ordem no setor. 

Este projeto de lei objetiva exatamente pôr or
dem no $etor, instituindo ou regulamentando o setor 
de radiodifusão comunitária, que tem alguns pressu-
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postos básicos, que quero anunciar, ainda que 
rapidamente. 

Primeiro, são criadas para atender interesse de 
comunidades, especificamente de comunidades, 
pela promoção do debate de fatos de interesse do 
espaço urbano contido em sua área de abrangênéia. 

Segundo, fica definida a potência dessas rá
dios através da instalação de transmissores com 25 
watts ERP de potência e sistema irradiante com trin
ta metros de aitura, o que determina um alcance' re
lativo a uma área de 1 km de raio a partir do ponto de 
irradiação do sinal. São, portanto, rádios com alcan
ce limitado, para servir a interesses de comunida
des. São rádios de baixo custo de implantação e de 
operação. 

Terceiro, a concorrência com o sistema de ra
diodifusão tradicional é balizada pelo próprio alcance 
de uma rádio em freqüência modulada, com as ca
racterísticas previstas na lei, e pela vedação expres
sa da formação de rede composta por similares. 
Esse dado é importante, porque o patrocínio admiti
do só pode ocorrer sob a forma de apoio cuHural e 
sem fins lucrativos, o que mais uma vez caracteriza 
rádio de interesse comunitário com baixo custo de 
implantação e de operação, para que possa ser ope
rada por comunidades que, na maioria das vezes, 
não dispõem de muitos recursos financeiros. 

Quarto, o Serviço de Radiodifusão Comunitária 
regulamentado e fiscalizado pelo Poder Concedente 
deixará de interferir - .como ocorre atualmente no 
sistema regular de telecomunicações - em emisso
ras comerciais e educativas regularmente instaladas, 
bem como em instrumentos de navegação aeronáutica. 

O que está ocorrendo hoje, Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, é que rádios comunitárias pi
ratas, com freqüência não controlada pelo Poder 
Concedente, estão estabelecendo interferência com 
o sistema de comunicação de aeroportos do Brasil, 
pondo em risco o võo de aeronaves e seus passa
geiros. A implantação do sistema, com as regras 
contidas no projeto de lei em apreço, eliminará de 
vez esse risco. 

Quinto e úHimo ponto que caracteriza o projeto 
de 'radiodifusão comunitária: a concessão dos servi
ços, atribuída ao Ministério das Comun,icações, ga
rantirá, pelas exigências de padrão técnico em con
sonância com as normas da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas-, a não interferência 
nos serviços acima referidos, a par de eliminar, defi
nitivamente, a existência atual e futura de serviços 
clandestinos de radiodifusão comunitária. 

Por essa razão, Sr. Presidente, manifesto o 
meu voto contrário, com todo respeito aos esclareci
mentos-coritidos ·nas emendas do Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

A emenda que objetiva suprimir o § 1" do art 
42 é clara e veda o proselitismo de qualquer nature
za. Quando for subtraída essa proibição, inverte-se a 
prioridade. Ao invés de a rádio comunitária servir a 
interesses da comunidade, no debate de assuntos 
cuiturais e locais, prevalecerá o interesse daqueles 
que querem uma rádio comunitária para exercer o 
proselitismo de qualquer ordem, seja político seja re
ligioso, até porque uma rádio comunitária é barata. 
Isso desvirtuará, atingirá com um tiro mortal o objeti
vo fundamental da rádio comunitária, que é o de ser
vir ao interesse da comunidade, não permitindo o 
proselitismo; se permitido, encabeçará ou comanda
rá o processo de solicitação de concessões. 

Na emenda ao art. 52 , o Senador Antonio Car
los Valadares solicita dois canais na faixa de fre
qüência modulada. Lembro que essa solicitação já 
está contida no § 12 do art. 52, que diz: 

Art. &1. O Poder Concedente designa
rá, em nível nacional, para utilização do Ser
viço de Radiodifusão Comunitária, um único 
e específico canal na faixa de freqüência de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada 

Parágrafo único. Em caso de manifesta 
impossibilidade técnica quanto ao uso desse 
canal em determinada região, será indicado, 
em substituição, canal alternativo, para utiliza
ção exclusiva nessa região." 

Vale dizer que a necessidade de dois canais 
de freqüência modulada seria procedente se a exis
tência de umá só freqüência abrisse as portas para a 
interferência Como o art. 52, no seu § 12 , oferece 
uma alternativa para esse problema, penso que a 
preocupaçã<;> do Senador Antonio Carlos Valadares 
está plenamente contemplada no corpo do projeto 
pelo referido dispositivo legal. Por essa razão, mani
festo-me pela rejeição. 

No que diz respeito à Emenda n2 7, que pede a 
supressão do art. 22, o qual fala sobre o direito à 
proteção contra eventuais interferências causadas 
por emissoras de quaisquer serviços de telecomuni
cações e radiodifusão, a justificativa é semelhante à 
que acabei de dar. A interferência de uma rádio co
munitária poderá ocorrer a partir da propagação de 
sua freqüência. O Poder Concedente estudará a lo
calização e concederá a freqüência, que será defini
da em 88.1 - salvo engano. Caso haja o perigo de 
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interferência, o Poder Concedente, na autorização 
da concessão, oferecerá a freqüência alternativa, 
que, com segurança técnica absoluta,.não causará 
esse problema, objeto da preocupação do Senador 
Antonio Carlos Valadares. Por essa razão, manifes
to-me também contra a emenda de S. Ex!!. 

Quanto à Emenda n2 8, que solicita a supres- . 
são do art. 23- se interferir, cancela -, a justificativa 
é a mesma que ofereci para o art. 22. 

Com essas considerações, Sr. Presidente, ma
nifesto-me contrário às emendas apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Sergio Machado, para 
proferir parecer pela Comissão de Educação. 

O SR. SERGIO MACHADO (PSDB- CE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Senadores, o projeto das rádios 
comunitárias é extremamente importante. Neste 
mundo globalizado das grandes redes, as pequenas 
comunidades ficam sem espaço para discutir seus 
assuntos, para debater seus problemas e para difun
dir sua cultura. 

A rádio comunitária vem exatamente, como um 
sistema complementar ao convencional, suprir essa 
lacuna. Ela tem características bastante claras: per
tence à comunidade, pertence a associações legal
mente existentes, tem um conselho para orientá-la, 
tem que ser plural e a maneira de financiá-la é dife· 
rente da de uma rádio convencional. Daí o apoio cul
tural ser limitado às empresas existentes onde a rá
dio comunitária atua. Daí ser impedida a formação 
de rede. 

A rádio comunitária é uma radiadora eletrônica. 
Pretende-se, com a instituição da rádio comunitária, 
dar oportunidade para a discussão dos problemas 
de cada comunidade. Daí a limitação do seu alcance 
ao raio de um quilõmetro; daí a sua potência; daí o 
sistema ser FM, para facilitar, para reduzir o custo 
de implantação e o custo operacional. Todos esses 
são fatores extremamente importantes. Há a proibi
ção do proselitismo, mas há o sentido plural da parti
cipação de todos os segmentos. 

É permitida a utilização de apenas um canal: o 
88,1. Nas outras comunidades, para sintonizar essas 
rádios comunitárias, mantém-se a mesma freqüência 
e troca-se de rádio. Por isso, não há sentido em am
pliar a potência, porque, ao ampliar a potência, am
plia-se o raio de ação, fugindo o objetivo essencial 
da rádio comunitária, que é o de prestar serviço a 
uma comunidade específica. 

No que diz respeito às emendas, estou de 
acordo com o parecer do nobre Senador José Agripi-

no. Para não me estender, já que a discussão está 
muito avançada, rejeitamos todas as emendas pelos 
mesmos motivos apresentados pelo Senador José 
Agripino. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os pareceres são contrários a todas as emendas. 

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

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex!! tem a palavra 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, estamos diante de um proje

. to renovador e, ao mesmo tempo, pré-histórico, por
que inaugura uma ordenação .•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Artur da Tavola, permita-me interromper 
V. Ex!!, para prorrogar a sessão, de ofício, por 60 mi
nutos. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ)- O 
projeto é pré-histórico porque organiza um segmento 
da sociedade que, daqui para frente, terá um desen
volvimento crescente, já praticamente fora do contro
lede qualquer autoridade. 

Hoje, há oferta de televisão em circuito aberto, 
dos canais da N.=t, das emissoras de rádio. A oferta 
de material dessa natureza é brutalmente superior a 
tudo o que existia há cinco anos. 

Se existe o rádio em circuito aberto, existe a In
ternet; se existe a televisão, existe, dentro da Inter
net, a possibilidade de acessar canais de televisão. 
A Internet é um mundo a.bsolutarnente peculiar, pró
prio e notável, porque é" uma organização mundial 
que está acima de qualquer governo, de qualquer 
soberania, sem dono. A Internet é talvez a maior de
mocracia do mundo, já que não tem formàs de contro
le. A subjetividade do usuário é que é o seu controle. 

Assim como temos a televisão em circuito 
aberto, a televisão via satélite, através de parabóli
cas, emissoras de rádio AM, emissoras ele rádio FM, 
temos a Internet com o seu universo enorme e, no 
mesmo aparelho, o COIT)putador, a televisão e, em 
breve, também o OVO -tecnologia que já está ao al
cance de outros países e que em menos de um ano 
estará no Brasil -, que nada mais é - ou "tudo mais 
é"- do que um CD nàrrml, com trilhas diversifteadas 
oferecendo a possibilidade de filmes, trilhas exclusi
vas de áudio, enfim, a possibilidade que hoje está 
disponível nos videocassetes ou nos filmes de cine-
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ma e, ainda, a possibilidade de filmes de televisão, 
programas de televisão. Num futuro breve oferecerá 
também a possibilidade de faixas em aberto, para 
que ali possam ser gravadas pelo usuário matérias e 
materiais que ele deseje guardar. 

Estamos, portanto, diante de um fenômeno 
mundial em que a sociedade de massas do passa
do, que ainda é a sociedade da televisão falando 
para muitos, começa a ser substituída pela socieda
de da seletividade. É de tal ordem a oferta de produ
tos dessa natureza que, cada vez mais, a sociedade 
vai ter que os selecionar. Não há mais como ser ob
rigado a ver quatro ou cinco redes que tomam conta 
do País nos oligopólios conhecidos na forma tradi
cional das redes de televisão. 

Por isso, eu disse que é um projeto extrema
mente renovador e, ao mesmo tempo, extremamen
te pré-histórico, porque ele está na pré-história de 
um momento importante do rádio, como um desses 
elementos. Por que na pré-história? Porque a tecno
logia sempre anda, na sociedade contemporânea, 
mais rápido que a lei. Hoje em dia, fazemos leis pos
teriores ao avanço da tecnologia A lei corre atrás 
dos caminhos que a tecnologia abre; e·os Parlamen
tos, cada vez mais, têm maiores difiCuldades, pois 
as tecnologias são cada vez mais complexas. 

Twemos exemplos aqui quando votamos maté
rias da complexidade da Lei da Informática, da Lei 
do SoftWare, e de todas as legislações referentes a 
patentes nacionais e internacionais e da lei da auto
rização presumida pa)'a transferência de órgãos. 
Será assim também, em breve, com a votação da lei 
ligada à clonagem. Todas elas são intimamente liga
das a processos tecnológicos. E os processos tec
nológicos, mudando praticamente de ano em ano, 
tomam para o legislador extremamente difícil criar as 
condições de proteção da sociedade. 

No caso das rádios, o exemplo é muito interes
sante: a lei está correndo atrás da tecnologia A tecno
logia dos aparelhos transistorizados e da instalação 
barata de emissoras de rádio, já há algum tempo, per
mitiu a instalação espontânea de uma série de emisso
ras de alcance curtq. Algumas apareceram sob a for
ma chamada "pirata•, outras apareceram como formas 
belas de organização comunitária, outras tiveram a 
presença de organizações não-govemàmentais na sua 
fundação. Outras ainda representam o impulso radiofô-. 
nico puramente de algum profissional que gosta do 
métier.·O fato é que houve uma proliferação de formas 
de controle nas rádios da comunidade. 

A lei vem, como disse muito bem no seu pare
cer o Senador José Agripino, ordenar a matéria. 

Essa ordenação pode ser vista por dois lados: ela 
pode ser vista como uma ordenação que vem impe
dir o fluxo espontâneo da possibilidade de a socieda
de também fazer as suas emissoras de rádio; mas 
pode ser vista - e aqui, a meu juízo, estã o aspecto 
positivo da lei - como uma ordenação suave, que 
não pretende impor regras "draconianas" ao setor, e 
que, ao invés de ser um código de restrições, é um 
código de autorizações. 

O projeto, em seu art. 42, diz: 

• Art 42 • As emissoras do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária atenderão, em 
sua programação, aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educati
vas, artísticas, cuHurais e informativas em 
benefício do desenvolvimento geral da co
munidade; 

11 - promoção das atividades artísticas 
e jornalísticas na comunidade e da integra
ção dos membros da comunidade atendida; 

III - respeito aos valores éticos e so
ciais da pessoa e da família, favorecendo a 
integração dos membros da comunidade 
atendida; 

IV - não discriminação de raça. reli
gião, sexo, preferências sexuais, convicções 
político-ideológico-partidárias e condição so
cial nas relações comunitárias" 

Em seguida, o projeto apresenta um conjunto 
de três parágrafos. O que está a fazer? A inibir? 
Não. Está a dar o balizamento do que fazer. E dá o 
balizamento do que fazer nas rádios comunitárias, 
respeitando a liberdade das comunidades de se or
ganizarem. 

Aqui surge um outro ponto muito interessante 
citado pelo Senador Sergio Machado em seu pare
cer, momentos antes da minha fala Ao mesmo tem
po em que a cuHura e o conhecimento hoje são glo
bais, universais, existe um grande e terrível proces
so de esmagamento das cuHuras regionais, das cul
turas locais. Tudo aquilo que não entra na grande 
mídia não existe para a população. E quantas obras 
de natureza folclórica, musical, danças específicas 
de uma comunidade não encontram forma de presen
ça nas transmissões habituais de rádio e de televisão? 

O segundo aspecto é que essa cuHu~ que 
merece preservação, fixação, porque faz parte do 
patrimõnio dessa grande diversidade, dessa feliz di
versidade étnica deste Pafs, vai gradativamente fi
cando na tradição oral de guetos, impossibilitada de 
passar para outros segmentos da sociedade. A 
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emissora da comunidade vai poder garantir a pre
sença dessa cultura, pelo menos para que a comuni
dade a preserve. 

Por essas razões e muitas outras que o tempo 
não me permite expender, considero-o um projeto 
inicial de regulamentação de alto alcance. Ele rião é 
um projeto definitivo. A realidade vai nos dizer, pri
meiro, se o Poder Público está apto para uma fiscali
zação efetiva; segundo, se os dispositivos que aqui 
estão hão de ser cumpridos e respeitados. O País 
não tem uma boa tradição de fiscalização nesse se
ter. E curiosamente essas rádios estão muito mais 
reguladas do que as rádios AM e FM existentes no 
País. Essas estão absolutamente livres, fazem o q~ 
querem. Alguém, muitas vezes, ganha uma conces
são, ou per razões meramente políticas, para impe
dir que o adversário fale, ou para vender o tempo da 
concessão, evidentemente para produtores indivi
duais, vivendo exclusivamente da venda de seu tem
po para produtores individuais, sem gastar um tos
tão, usufruindo dos benefícios da concessão como 
se usufrui de um cartório especializado. Aqui tam
bém tal não é permitido. 

Curiosamente, essas rádios que nascem sob a 
égide da espontaneidade e são reguladas na lei, es
tão, de alguma maneira, balizadas por um conjunto 
de medidas relativas ao que fazer e não a um con
junto de proibições. Estou convencido, com muitos 
anos de experiência nesse setor, que todos os códi
gos de proibições são fracos, e todos os que abrem 
à criatividade a possibilidade do fazer, balizando-a, 
são criativos, férteis ·e dão bons resultados. 

Por essa razão, S~. e Srs. Senadores, opino 
- não como Relator, mas como quem discute a ma
téria - peta aprovação da lei como está, pois esta 
abre caminho para um futuro muito interessante na 
radiodifusão de nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) · 
-Com a palavra a Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, uma das característi
cas marcantes de nosso século é a extraordinária 
força dos meios de comunicação, que têm alavanca
do de uma forma rápida, quase imediata e simultâ
nea, os noticiários, as informações que dominam 
não apenas nosso País, mas o interesse da popula
ção mundial. Estamos aqui debatendo uma questão 
de singular importância: a regulamentação da radio
difusão comunitária. 

É certo que há uma grande motivação, uma 
grande expectativa para que o Senado Federal régu
lamente de imediato as rádios comunitárias em todo 
o País porque, há algum tempo, por meio inclusive 
de decisões das nossas autoridades e das forças 
policiais, passaram a fechar as rádios comunitárias e 
até a confiscar, de uma forma arbitrária, equipamen
tos dessas emissoras em todo o nosso País. Isso 
aconteceu no meu Estado, em Minas Gerais, na ca
pital, no interior e também no interior de outros Estados. 

O Senado Federal está, neste momento, deci
dindo essa matéria, para que não continuem acon
tecendo arbitrariedades e ilegalidades que estão 
sendo cometidas em nome da falta da regulamen
tação, por parte do Congresso Nacional, das rádios 
comunitárias. 

Sr. Presidente, vou sintetizar uma linha de pen
samento. Apresentamos três emendas, procuramos 
ouvir algumas vozes representativas de associações 
de rádios comunitárias que já se estão formando, vai 
ser esse exatamente o foro para todas aquelas enti
dades e associações comunitárias que também já estão 
se organizando, tomo é natural na nossa sociedade. 

O princípio da rádio comunitária é restabelecer 
o elo de cidadania da nossa comunidade, uma vez 
que vai permitir que o morador fale sobre o esgoto 
da sua rua, que vai dar acesso à comunidade para 
fazer reivindicações, que será um espaço para que a 
diretora da escola fale sobre o funcionamento da es
cola ou mesmo faça um anúncio de um evento na 
área educacional, assim como poderá ser porta-voz 
dos segmentos das Igrejas Católica e Evangélica, 
que têm alguma coisa para dizer à comunidade local 
sobre o seu funcionamento. 

Certamente, Sr. Presidente, esse projeto me 
preocupa com alguns vícios que poderíamos corrigir 
aqui e agora Uma das emendas que apresentei diz 
respeito ao art. 22, no qual quero me deter especifi
camente. 

O referido artigo diz: 

"As emissoras do serviço de ;adiodifu
são comunitária operarão sem direito à pro
teção contra eventuais interferências causa
das por emissoras de quaisquer serviços de 
telecomunicações e radiodifusão regular
mente instaladoS, condições essas que 
constarão do seu. certificado de licença e de 
funcionamento.". 

.)' 

Isso me preocupa. Acredito, por exemplo, que 
esse artigo não precisaria constar do projeto de lei. 
Por isso, apresentei uma emenda e estou apresen-
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tando um destaque, Sr. Presidente, para que possa
mos discutir. Quem sabe, aperfeiçoando esse proje
to, como de interesse desta Casa e de todos os Se
nadores e Senadoras, possamos eliminar uma ques
tão que deixa as rádios comunitárias, no nosso en
tendimento, praticamente sem proteção do poder 
concedente. 

É preciso normatizar? É preciso estabelecer li
mites? É preciso, acima de tudo, determinar o que é 
uma rádio comunitária? Penso que sim. No entanto, 
não se pode deixar que as rádios comunitárias fi
quem sem a proteção do poder concedente, para eli
minar quaisquer dúvidas que possam existir na sua 
implantação ou concessão. 

Sr. Presidente, gostaria de registrar outras 
questões. A preocupação deste projeto é a de esta
belecer um limite de ação. Ora, sabemos que, nos 
grandes centros - como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte, capitais acima de dois milhões de 
habitantes - e nas cidades de porte médio, o raio .de 
difusão ou de penetração de uma rádio comunitária 
fica, sem dúvida, precário. 

Vou mais além: em uma justificação à emenda 
que apresentou, a Senadora Benedita da Silva fala 
nas regiões mais distantes do nosso País, como a 
Região Amazónica, onde as comunidades são, geo
graficamente, muito esparsas. Nessas localidades, 
há uma centralização em determinado ponto e uma 
distribuição muito ampla para váriaS outras áreas, o 
que dificultaria que a rádio comunitária pudesse ser 
ouvida. O projeto original da Câmara estabelece 50 
watts, e estamos votàndo um limite de 25 watts. 

Este, Sr. Presidente, é um momento importante 
da discussão e da regulamentação desta matéria. 
Trata-se de uma exigência nacional, principalmente 
por parte de entidades e associações que já têm 
suas rádios funcionando, embora na ilegalidade, 
bem como das rádios que tiveram seus equipamen
tos confiscados e foram arbitrariamente fechadas. 

É lamentável que não possamos aperfeiçoar 
este projeto de grande importância nacional. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carfos Magalhães. 
Faz soar a campainha). . 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT- MG)- É 
lamentável que tenha havido a rejeição de todas as 
emendas apresentadas, sem a menor oportunidade 
de discussão. É isso que lamento, Sr. Presidente. 

·O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Logo mais, porque hã três Senadores inscritos na 
frente de V. ExB. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supficy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT - S~ 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, considero da maior 
importância a regulamentação das rádios livres, das 
rádios comunitárias, que, certamente, contribuem 
para o processo de democratização dos meios de 
comunicação. 

As rádios comunitárias, na sua ação, têm em
preendido uma verdadeira reforma agrária do ar. É 
muito importante que as comunidades tenham for
mas de comunicação que não se restrinjam apenas 
aos serviços prestados - e muito bem prestados -
pelas rádios AMIFM de nosso País. 

A situação difere muito de área para área Em 
São Paulo, por exemplo, há, pelo menos, 42 emisso
ras de rádio AMIFM. Embora prestem uma infinidade 
de serviços, seja do ponto de vista da informação, 
do lazer ou da cultura, dado o extraordinária tama
nho da cidade, elas não conseguem cobrir a neces
sidade de comunidades, tais como a da favela Nos
sa Senhora Aparecida, em Hermelino Matarazzo, a 
das zonas· leste e sul de São Paulo, a da área de Pi
rituba, etc. 

Mais de 940 rádios comunitárias, só na Grande 
São Paulo, prestam serviços muito relevantes a co
munidades menores, falando do cotidiano, do dia-a
dia das pessoas, de necessidades prementes relati
vas a questões de saúde, de serviços diversos e 
mais urgentes da população. É importante que es
sas comunidades possam ter um meio de comunica
ção, inclusive muito mais económico do que o forne
cido, de outra forma, pelas emissoras normais de rá
dio ou televisão. 

Em outras comunidades, como as da Região 
Amazónica e do Pantanal, o serviço que· as rádios 
comunitárias prestam é de extraordinária envergadu
ra e relevância. É importante que haja essa regula
mentação, apesar de não ser satisfatória; daí o méri
to-das emendas que estão sendo apresentadas pe
las Senadoras Emília Fernandes, Júnia Marise e 
pelo Senador Antonio Carlos Valadares, bem como 
das apresentadas pela Senadora Benedita da Silva 
na Comissão de Assuntos Sociais. 

Destaco as emendas da Senadorà Benedita da 
Silva que visam à ampliação da pcÍtência de 25 watts 
para 250 watts; à ampliação do número de canais, 
reservando-se 30% do plano básico; à criação de 
comissão estadual, com o objetivo de oferecer assis
tência técnica e acompanhamento na implantação 
de serviços; à supressão do artigo que.ttata do pro
selitismo; à possibilidade de formação de redes em 
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face das necessidades e benefícios que possam ad
vir de um trabalho integrado entre comunidades; à 
correção de falha no projeto, já que este não prevê 
um prazo para que seja feita a adequação dos atuais 
serviços já instalados às novas exigências da lei em 
vigor. 

Não aceita a proposta da Senadora Benedita 
da Silva •. para aumentar para 250 wattsr.então, pelo 
menos, que aceite essa proposição de bom senso 
que o Senador Antonio Carlos Valadares coloca no 
sentido de aumentar para 50 watts. A experiência 
das diversas entidades e pessoas que trabalham 
com rádios comunitárias nos informa que 25 watts, 
dependendo do terreno onde está instalada a rádio 
poderá às vezes atingir 1 km, no máximo Skm, às ve
zes 10km, dependendo se há ou não prédios, edifi
cações ou acidentes geográficos, assim por diante. 
Então, uma emissora de rádio comunitária atingirá 
apenas 1km. Convenhamos que há alguns bairros 
na cidade de São Paulo, favelas, .. com mais de 1km 
de extensão e, se pensarmos na Região Amazónica, 
as necessidades exigiriam maior raio para a presta
ção desses serviços, que se distinguem daqueles 
providos pelas rádios AM e FM. Nesse sentido gos
taríamos de expressar nosso apoio às emendas, 
tanto da Senadora Júnia Marise, quanto do Senador 
Antonio Carlos Valadares, que visam à melhoria do 
projeto. 

O Senador Sergio Machado informou que 25 
watts atingem quando muito 1 km, que seja um pou
co além, mas se no projeto original o Ministro das 
Telecomunicações. Sérgio Motta, havia falado em 50 
watts, por que agora vamos reduzi-lo? Não entendo 
essa redução. Assim, proponho a reconsideração, 
por parte dos Srs. Relatores, em seu parecer, no 
sentido de acatarem as emendas que foram apre
sentadas. 

O SA. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fer
nandes. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT -
RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é inegável que a 
discussão de assunto que envolve os meios de co
municação deva ser a mais responsável, detalhada 
e abrangente possível, Entendo que, hoje, esse se· 
tor da comunicação, seja de iniciativa privada, seja 
de participação estatal, seja da parcela comunitária 
de que estamos a tratar especificamente, todo esse 
assunto envolve uma área que precisa, urgentemen
te, de aml.lise, reflexão e construção de parâmetros 
e exigências, sem .que isso evidencie um cercea-· 

menta à liberdade de expressão, à oportunidade e .à 
import;jincia_ que f:>S meios de comunicação exercém 
em nossos dias e que; certamente, continuarão a 
exercer. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ressalto a importância de o nosso País estar legis
lando sobre as rádios comunitárias, que já existem 
em todo o Brasil e que precisam de uma legislação 
que oriente, norteie e, principalmente, estabeleça cri
térios sérios para que continuem a funcionar. 

Gostaria de chamar a atenção para a importân
cia dos princípios que norteiam a radiodifusão comu
nitária. Considero que aqui há pontos essenciais, por 
exemplo, quando se chamam à preferência as finali
dades educativas, artísticas, culturais e informativas, 
o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e 
da família e, principalmente, o estímulo para que a 
comunicação e a participação da comunidade te
nham um canal sem necessidade do retomo do lucro 
ou do pagamento. Isso eu considero importante. 

As rádios comunitárias são originárias da pró
pria base social. Assim, há interesses legítimos e 
concretos que se podem colocar à disposição de 
uma comunidade, sob a orientação de pessoas, enti
dades e instituições responsáveis, sobre os quais 
claramente se deve saber a quem ou a serviço de 
quem estão. Portanto, é importante que se busque 
alguma legislação nesse sentido. 

Preocupa-me, Sr. Presidente, a direção de al
gumas exposições aqui já feitas. Ou seja, com o in
tuito de organizarmos esse serviço em nosso País, 
também temos que ter cuidado para não restringir
mos um serviço que, se bem orientado e definido 
com uma lei clara, é altamente construtivo e pode se 
fortalecer na medida em que as comunidades valori
zem esse espaço, que é de integração, de solidarieda
de e de intercâfnbio de construção formativa e cultural. 

Por outro lado, queremos f~~! um questiona
mento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·sobre a si
tuação das rádios existentes. Sabemos que elas es
tavam até hÓje na clandestinidade, exatamente por
que não existiam, em nosso País, normas que as re
gulamentassem e orientassem. Muitas rádios têm 
desenvolvido sim um trabalho sério, responsável e 
comprometido, inclusive, com esses princípios que 
hoje estão definidos em lei. Há as exceções. Em to
das as atividades, sabemos que sempre existem as 
exceções, que devem ser banidas. 

Penso, Sr. Presidente, que restringir o alcance 
destas rádios ·a um nível de apenas 25 watts é res
tringir demais. Temos que fazer uma lei pensando 
nas grandes e pequenas cidades e nos bairros. Cer
tamente, uma lei com esse alcance não atingirá se-
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quer o objetivo a que se propõe que é o de ser um 
meio de integração regional do bairro, daquela 
localidade. 

Temos também o questionamento em relação 
a regiões, como por exemplo a Amazõnica, onde as 
cidades são muito distantes entre si. Nem todas as 
cidades terão a sua rádio; poderão ter, mas não ne
cessariamente. Aqui está o Senador Emandes Amo
rim, que elaborou uma emenda onde propunha 75 
watts, visando exatamente a sua Região. E nós pen
samos nas outras cidades da nossa Região, como a 
Grande Porto Alegre, São Paulo. Enfim, o alcance 
de 25 watts é muito restrito. · 

Perguntamos também se as rádios que já exis
tem, prestando exçelente serviço às suas comunida
des, serão, imediàtàmente após a promulgação des
sa lei, obrigatoriamente fechadas, ou terão um prazo 
para continuar prestando seus serviços ao mesmo 
tempo em que se habilitam para concorrência São 
questões que não estão muito claras. 

Quanto aos arts. 22 e 23, acredito que ainda 
podemos corrigir a emenda suprimindo-os. É incon
cebível, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, que 
se elabore uma lei que contenha em seu bojo, tex
tualmente: "As emissoras do serviço de radiodifusão 
comunitária operarão sem direito a proteção contra 
eventuais interferências causadas por emissoras de 
quaisquer serviços de telecomunicações em radiodi
fusão". 

Veja, Sr. Presidente, que com isso se estabele
ce: aos grandes, tudo, e aos menores, nada Quem 
pode interferir nas pequenas rádios comunitárias são 
os grandes meios de comunicação instalados num 
bairro ou numa comunidade. Então, deve haver o 
respeito mútuo dos limites, conforme a interpretação 
da lei. Todavia, se estabelecermos que não há direi
to, estaremos, no mínimo, contrariando a Constitui
ção brasileira, a qual garante direitos iguais a todos 
os cidadãos, principalmente no que diz respeito à li
berdade de expressão. Creio que ainda poderemos 
corrigir essa distorção apresentada no bojo da lei. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, esse 
assunto deveria ter sido discutido na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania .e na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado Federal às quais está 
diretamente vinculado. Em se tratando de um servi
ço social, o tema precisaria ser analisado à luz da 
Constituição, a fim de se verificar se os arts. 22 e 23 
estariam contrariando a nossa Lei Maior. 

Sei que os Srs. Relatores fiZeram um trabalho 
respeitável, dedicado, mas ainda há interrogações 

pendentes; por esse motivo, deveríamos ter nos 
aprofundado um pouco mais o estudo da matéria. _ 

É surpreendente o que meios de comunicação 
continuam divulgando, e fazendo chegar aos nossos 
lares, famílias e filhos, sem nenhum critério ou limite. 
Registro aqui o meu repúdio quanto à forma como 
foi abordado o temà "incesto, ontem, no Programa 
Você Decide, da Rede Globo. Manifesto, principal
mente, a minha surpresa com as mais de oitenta mil 
ligações que aquele programa recebeu, dando apoio 
a uma união incestuosa entre irmãos, uma união ile
gal, que contraria todos os princípios da ética, da fa
mília e da moralidade. 

Aproveitando esse •gancho", quero dizer que 
estou certa de que as rádios comunitárias terão os 
seus princípios claramente explicitados, o que outros 
"meios de comunicação não têm por não terem limite, 
freio ou critérios, e, por isso mesmo, prestarão um 
excelente serviço ao Pais. 

Sr. Presidente, Sr"s. e S.rs. Senadores, deve
mos, pois, observar as emendas propostas na certe
za de que foram apresentadas com o intuito de me
lhorar e aperfeiçoar o processo democrático do de
bate, bem como a aceitação de idéias no Senado 
Federal. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigada. (Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- As pessoas que estão nas galerias não podem se 
manifestar; se o fizerem, mandarei retirá-las. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, nesta ·convõcaÇãô extraordinária 
do Congresso Nacional, para justa satisfação nossa 
e do Senado da República, estamos apreciando uma 
matéria de transcendental importância para o povo 
brasileiro. Todos os Srs. Senadores estão se mani
festando favoravelmente sobre ela, compreendendo, 
naturalmente, que a realidade da vida é palpitante e 
uHrapassa, muitas vezes, o que pensa o legislador. 
Este, como salientou o nobre Senador Artur da Tá
vola, está a reboque dos fatos, ou seja, os fatos o 
conduzem. O caso que ora apreciamos exemplifica 
isso. 

Há cerca de 2.000 emissoras de rádio comuni
tárias no País na clandestinidade. Mas que clandes
tinidade é essa uma vez que elas prestam bons ser
viços à comunidade, difundem a ·cuHura, tocam a 
música que todos querem ouvir, divulgam o folclore, 
dão avisos na área rural de mãe cha!Jlê!hdo o filho e 
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vice-versa, pennitindo que os familiares se comuni
quem na alegria e na dor? 

Depois de tantos anos, o legislador acorda 
para regulamentar aquilo que já existe na sociedade. 
A lei não pode suplantar os fatos. Então, não há 
como negar apoio a um projeto dessa natureza:, des
sa envergadura. 

Tenho a convicção de que a votação dessa 
matéria no Senado vai ser unânime. Não tenho dúvi
da alguma sobre isso. Pode haver discordância 
quanto às emendas, mas acredito que elas serão 
derrotadas. Mas isso não é importante. 

As rádios comunitárias estão na clandestinida
de e, portanto, vamos regulamentá-las imediatamen
te. Depois da regulamentação, a experiência vai nos 
mostrar o que vamos ter de consertar, renovar, me
lhorar ou aperfeiçoar na legislação. 

O Senador Artur da T ávola, que sempre me ins
pira, em seu pronunciamento, afirmou que estamos a 
reboque dos fatos. lembrei-me, então, de algo que o 
homem já fez e que não está regulamentado. 

O homem, durante muito tempo, tentou ir até à 
Lua. Ele chegou lá e ninguém regulamentou esse 
feito. Ninguém sabe quem é o titular da Lu?L A quem 
pertence a Lua? Prefiro ficar com os poetas e com 
os músicos que dizem que a Lua pertence aos na
morados. Por que é assim? Porque não descobriram 
nenhum interesse econômico lá ou talvez porque 
não haja outra forma de nos comunicannos com a 
ela a não ser por intennédio do olhar dos namora
dos_ Por isso, ainda não existe uma lei sobre esse 
assunto e sequer um pronunciamento da Organiza
ção das Nações Unidas. 

Votarei esta matéria absolutamente convicto, 
absolutamente tranqüilo de que em todas as peque
nas comunidades da federação, as milhares de rá
dios comunitárias que aguardam ansiosamente a 
manifestação do Senado da República terão uma 
decisão favorável que pennitirá que elas desenvol
vam um grande trabalho em favor da sociedade. É 
altamente democrático reconheCer o que existe de 
bom na sociedade, e a comunicação radiofônica é 
um exemplo disso. 

O mérito dessa matéria é regulamentar a exis
tência dessas rádios. Não estamos criando nada, es
tamos tirando-as da clandestinidade. Vejam que coi
sa extraordinária: não havia lei e a maioria dessas 
rádios comunitárias está funcionando graças às limi
nares conced,idas pelo Poder Judiciário, que, ao ga
rantir-lhes 'o fui')Cionamento, reconheceu que nin
guém pode suplantar a realidade de uma sociedade · : 
cada vez mais globalizada. 

Com essas poucas palavras, quero registrar 
meu voto amplamente favorável ao projeto em trami
tação no Senado da República. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. · 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião 
Rocha. 

O SR- SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT -AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~. e Srs. Senadores, acredito que ninguém 
discute a necessidade de se regulamentar a existên
cia das rádios comunitárias do Brasil afora. Isso não 
está em discussão. Todos concordam que a regula
mentação se faz necessária. O que se discute é a 
temporaneidade e a fonna como está sendo feita a 
regulamentação. Essa matéria está sendo decidida 
agora em função da urgência urgentíssima requerida 
pelos Líderes. Não fosse isso, poderia ser analisada 
com maior profundidade nas Comissões técnicas do 
Senado Federal, principalmente na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de 
Assuntos Sociais. 

Em virtude da rejeição dos requerimentos de 
audiência dessas Comissões e do fato de não ter 
conseguido o número de assinaturas necessárias 
para sustar a urgência urgentíssima, estamos votan
do esse projeto na tarde de hoje, mais urna vez, sem 
a devida análise do Senado da República. 

O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Penni
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
-Ouço V. Ex" com prazer. · 

O Sr- Gerson Camata (PMDB- ES)- Ilustre 
Senador Sebastião Rocha, é necessário regulamen
tar e pennitir que as comunidades se comuniquem, 
mas desde o início houve uma distorção na elabora
ção desse projeto de lei. Em primeiro lugar porque 
foi tirada a televisão comunitária, ficando só a rádio. 
v_ Ex" sabe que hoje em dia, com um aparelho de 
videocassete e um transmissor de FM, qualquer rá
diotécnico, mesmo que tenha feito o curso por cor
respondência, põe no ar uma estação de televisão. 
Não se deveria ter tirado a regulamentação da TV 
comunitária, pôrque ali no bairro poderia haver; 
como ocorre em vários países, uma pequena esta:. 
ção de televisão, que entrevistasse o prefeito, o ve-

. reador, a dona de casa que iria ensinar a fazer um 
bolo ou uma comida diferente. Tiraram a TV comuni
tária, que poderia exercer grande influência sobre a 
cultura local. Penso que a parte técnica não é lá 
grande coisa, porque com 25 watts e 30 metros, se 
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for uma área plana, joga-se o sinal a uma distância 
como daqui a Taguatinga; se houver montanha, não 
joga nem do outro lado do plenário. O problema é 
geográfico: se o local for plano, poderá ser de 25 
watts; se for montanhoso, é necessário mais. Ontem 
o Senador Emandes Amorim propôs 75 ou 80 watts. 
Para mim, a maior distorção é estabelecer que a re
gulamentação seja feita pelo Governo Federal. O 
Governo central deveria definir a freqüência, a po
tência e a altura da antena, e o prefeito faria o resto. 
Isso é coisa de prefeito, de vereador. O prefeito con
cede, a câmara municipal homologa. É um problema 
local, e a fiscalização também deveria ser local. Se
gundo o projeto, para instalar uma rádio comunitária, 
exige-se mais da comunidade do que se exige da 
Rede Globo para colocar uma estação de televisão 
em qualquer local do Brasil. São muitos documentos 
que a comunidade tem de juntar. Tentei, mediante 
uma emenda, diminuir essa burocracia Logo apare
cerá alguém que irá usar a comunidade, irá explorá
la para arranjar essa documentação toda Esse é o 
primeiro problema que vai surgir. O segundo é que o 
Governo Federal não tem condição de fiscalizar •. 
Não estamos regulamentando nada. Vão continuar 
as emissoras clandestinas por toda parte, porque 
não há ninguém para ir lá regulamentar. Ora, se fi
casse a cargo do prefeito ou do vereador, haveria re
gulamentação, porque na comunidade, sempre que 
houvesse uma transgressão, uma rádio denunciaria 
outra - V. Exª sabe, são seres humanos. Quem se 
sentisse prejudicado correria para falar com o prefei
to ou com o vereador, e o problema seria resolvido. 
O Governo Federal àpenas ditaria as normas técni
cas para o funcionamento. Então, esse centralismo 
administrativo vai prejudicar, tenho certeza De qual
quer maneira, é uma evolução? É, mas daqui a um 
ano ou dois teremos de mudar isso tudo, porque não 
vai funcionar, e o próprio Governo Federal vai se 
convencer de que o poder concedente até essa po
tência tem de ser o prefeito e o poder homo Jogador 
tem de ser exercido pelos vereadores. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
-Agradeço o aparte e parabenizo V. Exª pela coe
rência de sua argumentação. Acredito que essa se
ria a lógica na elaboração desse Projeto. 

É louvável essa preocupação com o esgota
mento da pauta da convocação, mas entendo que 
se o Senado vota um projeto durante a convocação, 
mesmo que ele tenha de voltar à Câmara, ele cum
priu sua obrigação. O Senado não protelou, não pos
tergou, não deixou de examinar a matéria que esta
va na pauta da convocação. Não compreendo a ne-

cessidade, que é alegada a todo momento, de apre-' 
vannos matérias na íntegra, como vêm da Câmara,: 
para impedir o seu retomo àquela Casa, como se aõ 
fazer isso o Senado estivesse, dessa forma, prote
lando, procrastinando, postergando ou até descum
prindo as suas obrigações, deixando de votar, o que 
não é o caso, pois continuaríamos decidindo a maté
ria, mas com os ajustes, com as emendas aqui apre
sentadas. Continuo sendo um contestador da decisão 
de não aprovarmos aqui emendas para evitar o retomo 
à Câmara dos Depulados de matérias importantes. 

Por outro lado, o nobre Relator José Agripino 
mencionou que esta lei não tem o objetivo de insti
tuir, porque que foi instituído, mas sim o de regula
mentar. Diria mais: essa lei, na verdade, vem extin
guir o que já existe. É uma lei antidemocrática; não é 
democrática como dizem alguns Senadores, pois 
cerceia a liberdade e a iniciativa das comunidades. 

Ora, vedar o proselitismo! O que fazem as 
emissoras convencionais de rádio e televisão pelo 

, Brasil afora? O que se vê é proselitismo político em 
muitas dessas emissoras. Não acredito que meu Es
tado seja uma exceção. Lá o que se vê é isso: pro
selitismo religioso. Concessões de rádios e televisõ
es inclusive para igrejas. E por que as rádios comu
nitárias não podem fazer isso? Por que em uma 
mesma comunidade a Igreja Evangélica não pode 
ter uma rádio comunitária organizada por meio de 
uma fundação, por exemplo, e a Igreja Católica tam
bém ter a sua? Ora, com freqüência única, impe
de-se isso. A lei é limitativa da liberdade, não é 
democrática. 

Não concordo e tenho argumentos para defen
der o contrário. Primeiro, porque não se permitiu que 
ela fosse discutida profundamente nas Comissões 
técnicas e, segundo, porque ela cerceia primeiro as 
que já existem, porque vão continuar na clandestini
dade, agora, em tomo de cinco mil rádios comunitá
rias. Se existem seis mil rádios e se no Brasil inteiro 
vai ser possível implementar ou regularizar apenas 
mil, aproximadamente, com uma freqüência única, 
então as outras vão continuar na clandestinidade, os 
problemas vão continuar. Portanto, ela não é uma lei 
democrática. 

Dizia o eminente Senador Artur da Távola, 
que me pede um aparte, que esta lei não é um 
código .•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-0 tempo de V. Exª está esgotado. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
- Não vou conceder o aparte a S. Ex", ,~r. Presiden-
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te. Só estou mencionando o Senador porque vou 
citá-lo. 

Dizia o eminente Senador Artur d<:! Távola que 
este projeto niio é um código de restrições. Contes
to. É exatamente isto: um código de restrições, que 
estamos votando aqui, e não uma ampliação da li
berdade da comunidade e da sociedade de se mani
festar através das emissoras de rádio comunitária. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Ou-
tra. (Pausa.) · 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presiden
te, S~. e Srs. Senadores, tenho sido incansável na 
discussão da regulamentaçãó das rádios comunitárias. 

Há muito tempo estamos trabalhando para que 
este momento acontecesse, o momento da regula
mentação. 

Em todo o Brasil, são dez mil rádios considera
das clandestinas, perseguidas e até ester~tipadas 
como rádios piratas. Quem conhece urna rádio co
munitária séria, como as que para cá mandaram 
seus representantes, não como lobistas, mas como 
pessoas. que as conhecem, dão sua contribuição 
para é\l)rimo'!lr um projeto de interesse coletivo, 
quem teive a oportunidade de receber várias entida
des do Brasil inteiro, de vários Estados, compreende 
perfeitamente que o que estamos aqui fazendo - e 
sou favorável ao projeto -é pura e simplesmente ofi
cializar algo existente. Não estamos dando um pas
so sequer para fazer as mudanças necessárias, re
queridas no.chàmado espaço .. democrático de aber
tura da comunicação. 

Sr. Presidente, a finalidade dessas rádios comu
nitárias, segundo o projeto, está aquém do seu objeti
vo, que não é apenas cultural. Vários dos Senadores 
que se levantaram para ãiSCUtir o projeto consideraram 
que é importante regulamentá-lo. São opiniões com as 
quais concordo. Todos consideraram que as rádios co
munitárias existentes têm prestado relevantes servi
ços, que vão desde o social, o cultural até o político. 
Ora, se isso é verdadeiro e se sabemos que as nossas 
rádios comunitárias têm práticas sérias, o projeto está 
aquém do que deveria ser, porque vai limitar essa 
ação e $equ~ Vai criar no produto imaginário da cultu
ra da solidariedade algum vinculo. 

Este projeto limita algo pelo qual estamos lu, 
tando. A comunicação é deveras importante, o diálo
go é urna das coisas relevantes da vida do ser hu
mano. Quero dialogar com o diferente, quero ter 
acesso ao diferente, quero comunicar-me com. o 
outro. · 

O que estamos votando, vamos ser claros, é 
um gueto total para a comunicação. As comunida
des, pelo· menos algumas que conheço, têm uma 
tradição em rádio comunitária que vem de longa 
data. A rádio comunitária é secular, os equipamen
tos é que foram sendo sofisticados. A idéia da comu
nicação é antiga. A rádio comunitária vai a qualquer 
lugar, chega sempre primeiro. 

Sr. Presidente, que interesse há na existência 
de uma rádio comunitária que só vai falar sobre a 
cultura de urna comunidade para a própria comuni
dade? A rádio vai falar dos problemas da comunida
de para quem? Para a própria comunidade. Onde 
está o diálogo? Onde está o contraditório? Onde es
tará, pelo menos, o crescimento a nível do conheci
mento das informações? Não é possível acreditar
mos que esse projeto possa realmente fazer com 
que as rádios comunitárias já existentes se tomem 
eficazes de hoje para amanhã. 

O Governo não tem como fiscalizar. Por isso 
apresentei emendas que permitiriam que o Governo, 
por intermédio de conselhos, de grupos técnicos, 
não só desse assistência técnica, como fizesse a fis
calização. As emendas dariam outra conotação às 
rádios comunitárias, que seria a de preservação da
quilo que nós temos, porque o importante nesse 
contexto é avançarmos. O avanço está em oficializar 
a matéria, mas não em termos de conteúdo, por 
mais brilhantes que tenham sido algumas interven
ções feitas aqui para dizer que esse projeto é impor
tante - algumas até me emocionaram. Contudo, o 
projeto fiCa sem conteúdo, porque esvazia toda urna 
organização existente, com urna experiência acumu
lada efiCaz. 

Assim sendo, Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Se
nadores, gostaria de fazer um apeJo ao Preside~ 
da República, ao Ministro Sérgio Motta, para que pu
déssemos votar esse projeto, já que todas as emen
das foram rejeitadas, e que fosse aberto um espaço 
para o diálogo, para que, em um acordo mais adian
te, possamos apresentar um projeto, que deverá 
contar com a contribuição e a participação da socie
dade civil. De outra forma, estaremos, com todo o 
nosso zelo aqui, cometendo uma grande injustiça e 
colaborando com o retrocesso. 
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Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Está encerrada a discussão. • 
Sobre a mesa, requerimento que será rido pelo Sr. 

12 Secretário em exercício, Senador Leqnel Paiva 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.2 61, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 312 do Regi

mento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado do Art. 52 do Projeto de Lei 
da Câmara n.2 50/97 (n.2 1.512 na Casa de ori
gem). 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998. -
Senador Sebastião Rocha, Líder do PDT. 

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

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

Rejeitado. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen
das. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) -Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Permita-me V. ~. se não houver objeção do Ple
nário, prorrogar a se;;são por mais 60 minutos. 

Tem a palavra V.~-

0 SR PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, ouvi atentamente todo o debate que se 
travou em tomo da matéria. Não há dúvida quanto à 
importância desse projeto, que, em boa hora, foi en
viado pelo Governo a esta Casa. Por mais que me 
esforce, não consigo entender o que levou os Líde
res a tomarem a decisão de determinar que esse 
projeto passasse· a tramitar em regime de urgência 
urgentíssima. 

Sr. Presidente, qual a razão para isso se essas 
rádios existem e vêm funcionando há muito tempo, 
se não há nada de importante que possa .ser !!-Itera
do? Por que razão o Congresso, o Senãdo Federal 
não puderam debater essa matéria? Por que razão 
as Comissões especiais não ouviram a comunida
de? Por que razão os Srs. Senadores não foram às 
rádios comunitárias para observar como estão traba
lhando? Por que, então, a urgência urgentíssima, im-

pedindo que uma Comissão abrisse os debates com 
os interessados? Juro que não posso entender, SJ: 
Presidente. Não consigo compreender o porquê, 
diante de uma matéria dessa importância. 

O Senador Artur da Tavola bem disse que es
tamos atrás dos acontecimentos, dos fatos, do anda
mento, principalmente nesse setor da comunicação. 
Mas se já estamos indo atrás dos fatos, que estão 
se modernizando a cada dia e a cada hora, por que 
a urgência? Por que não permitir o debate? Por que 
não permitir a participação da sociedade? Por que 
não foi permitido, Sr. Presidente, que essas pessoas 
que estão aqui na galeria e que não podem - V. ~
tem razão - aplaudir nem vaiar, pois o Regimento 
não permite, que participassem das Comissões? O 
Regimento permite que eles manifestem suas opi
niões na Comissão, mas os Líderes não o permiti
ram. Eles tinham o direito, estando aqui em Brasília, 
de falar o que pensavam na Comissão, mas foram 
impedidos de se manifestar. 

Ora, Sr. Presidente, sou testemunha da impor
tância das rádios comunitárias. Creio que é um tra
balho positivo. Emocionei-me com o pronunciamento 
do Senador Artur da Tavola, pois disse, com toda ra
zão, que o avanço que estamos tendo na tecnologia 
é tão fantástico que é imprevisível o que acontecerá 
adiante. 

Talvez essa lei seja uma das que mais rapida
mente caia no obscurantismo e no vazio, porque, na 
verdade, o fato já existia antes, e não sei como ele 
será no futuro. 

Voto a favor do projeto e das emendas, mas la
mento, profundamente, que não tenhamos tido a 
oportunidade, num projeto como este, de fazer aqui
lo que é o mínimo que podíamos fazer: debatê-lo, 
discuti-lo para votá-lo com embasamento e tranqüili
dade, já que não houve pressão do Governo, que 
fez apenas a sua parte, mandando-nos o projeto. Ele 
fez o que tinha que fazer e fez bem. Juro que não 
sei de onde·partiu esta urgência. Perdoem-me os 
Srs. Uderes, mas não entendo o que querem com 
isso. Aqui, não é a Maioria do Governo fazendo um 
serviço ao Governo. É alguém, fazendo o quê? Sin
ceramente, não sei. 

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. 

É o seguinte o projeto aprQvado: 
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. A 

PROJETO DE LEI DA-CAMARA 
, No 50, DE 1997 

~ 1.52V96, na Casa de origem) 

J:nsti. tu:i o Serv:iço de Rad:iod:i:usão 
Comun:i tár;ia e dá outras prov:iciênci.as. 

O Congresso Nac:io~ decreta: 

\Art. Oenom:ina-se Serv:iço de Rad:iod:ifusão 

Comuni.tár.ia a rad:iod:ifusão sonora., em freqiiênci.a. mod.ul.a.da, 

operada em :ba:ixa. potênc:ia. e cobertura restr.ita, outorgada a. 

fundações e a.ssoc.ia.ções comun:itár:ia.s, sem f:ins l.ucra.t:ivos, cem 

sede na. l.ocal.idade de prestação do serv:iço. 

Entenqe-se por ba.ixa potênc:i.a. o serv:i.c;:o da 

rad:iod:ifusão prestado a comun:idade, com potênci.a. l.imi.tada a um 

' max1mo de 25' watts EltP e al.tura. do s.istema .irra.d:iante não 

superior ·~ t:ri.nta metros. 

Ent~nde~_s_e por cobertura. rest:r.ita aqael.a 

dest:i.na.~ ao a.tend.imento de determ:inada comun:idade de um 

:ba:irro e/ou v.il.a. 

A:rt. 20. o Serv.ic;:o de Rad:iod:ifusão Comun:itá:r:i.a. 

obedecerá aos prece.itos desta Le;i e, no ql1e couber, aos 

mandamentos da Lei n" 4.1.1.7, de 27 de a.qosto de 1.962, 

mod.if:icada pel.o De=eto-l.e:i. n" 236, de 28 de fe,e:re:i.:ro de 

1.967, e dema:is d:isposic;:ões l.ega:is. 

Parágrafo único. o Serviço de 

Comuni.tár:i.a obedecerá ao d:isposto do ai:t. 223 da Consti.tu:ic;:ão 

Federal.. 

Art. 3° .. o. Servi.ço de Rad:iod.ifusão · C=i.tá:ria tem 

por f.inal.i.dade. o atend:imento á comunidade benef:i.ciada, cc:.m· 

v:i.stas.a: 
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I - dar oportunidade à difusão de idéias, e~ementos 

de cuJ.tura, tradições e hábitos soc.:-si.s da ccmun:r..dade; 

:r:r - oferecer mecani.smcs à fó:cna.c;:ão e integração da 

eomuni.dade, estimu~ando o lazer, a =lt=a e o convi.vi.o 

~oei.al; 

prestar servi.c;:os de utilidade púb~i.ca, 

integrando-se aos serviços de defesa civi~, sempre que 

necessário; 

J:V eontr:ibuir para o aperf~içoamento profi.ssional 

nas áreas de atuação dos jo=a~i.stas e radialistas, de 

eonformi~de com a legi.slac;:ão profi.ssional vigente; 

- ;_v ·- permi. ti.r a capaci. tac;:ão dos ci.dadãos no exerci.ci.o 

do d:i:rei.t~·. c.e expressão da fo:cna. mais acess.ivel possi.vel. 
,, . 
.Art 4° As em:i.ssoras do Serviço de Radiodifusão 

CC" uunitár.ia atenderão, 

pr.i.nci.pi.os : 

em sua programação, 

I preferência a finali.dades 

artisticas, culturais e informativas em 

desenvo~vi.menbo geral da comunidade; 
I 

· II promoção das a ti vi.dades 

aos seguintes 

educativas, 

benef.iei.o do 

art.isticas e 

jornali.sticas na comunidade e da .i.ntegrac;:ão dos p--.._·. "'70S da 

eomuni.dade atendi.da; 

r:r:r respe.i te. aos valores éticos e soci.ais da 

pessoa e da fami.lia, favorecendo a i.ntegração dos membros da 

comunidade atendida; 

J:V não diser:i.m:inac;:ão .de raça, re~ig.ião , sexo, 

preferências sexuais, eonyicc;:ões po~.i ti.co-i.deo~ógi.co-parti.dá

ri.as e eondi.çã.o social na=? _rel~c;:ões comun.i tárias • · 
.:. 

É vedado o prose~i.t.iS%110 de qaal.quer natureza 

na programação das emissoras de radi.odi.fusão comuni tár:ia.. 
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§ 2°. As programações op:inati.va e info:z:mati.va 

observarão os pr:incip:ios da p~ura1idade de opinião e de versão 

.simul. tâneas em l!!atér:ias po~êmi.cas , d:i vu~qancio, sempre, as 

di.ferentes :interpretações re~t:ivas aos fatos not:ic:iados. 

§ 3 ° . Qua~quer c:idadão da ccm.uni.dadé benefi.c:iada 

terá di.re:i to a em:i t:ir opi.n:iões sobre qa.ai.squer assuntos 

aboràadcs na programação da emi.ssora, ~bem como manifestar 

:idéi.as, propostas, sugestões, re~amações ou re:iv:indi.caçãas, 

devendo observar apenas o momento adequado da programação para 

fa:z:ê-~o, mecü.ante ped:ido encam:inhado à Di.reção responsá~ 

pel.a Rádi.o Comun:itári.a. 

Art. 5°. O Poder Concedente desi.gnará, em n:i~ 

naci.ona1, para ut:i~:i:z:ação cio Serv:iço 

Comuni. tári.a, um ún:ico e espec:if:ico canal Da fai.xa da 

freqiiênci.a do serv:iço de rad:ioci:ifusão sonora. em freqüêi!.ci.a 

moc:iul.a.~. 

Pa.ráqrafo ún:ico. caso man:ifesta 

illlposs:ib:iliciade técn:ica quanto ao uso desse canal 

dete=:inada região, será ind:icado, em substituição, ~ 
. . . 

a1ternat:ivo, para ut:i~:i:z:ação excJ.us:iva nessa reqi.ão. 

Art. 6°. Compete ao. Poder Concedente outo:rqar à 

enti.ciacie interessada autor:i:z:ação para expJ.ora.ção cio Se:rvi.ço da 

Radi.odi.fusão{ Comnn:i tári.a, observados os proceci:imentos 

estabe~ec:idos nesta Lei é normas reguladoras das condi.ções da 

exp~oração do Serviço. 

Parágrafo ún3.co. A outorga terá va1:idade cie três 

anos, permi t:ida a renovação por :i~ per:iodo, se cma:p:r:icias as 

exigênc:ias desta Lei e dema:is d:ispos:içõe~ ~eqa.:is vigentes. 

Art. 7° São competentes para· exp~orar o Serv:iço da 

Radi.odi.fusão Común:i. tár:ia as fundações e assoc:iações 

comun:i tári.as , sem f:ins ~ucrat:ivos, desde que ~eq~enta 
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:i.nsti tuS..das e devidamente registradas, seà.i.adas na área da 

comunidade para a qual. pretendem prestar o Serviço, e =jos 

dirigentes sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de 

~o anos. 

Parágrafo único. Os dirigentes das fundações e 

sociedades civis autorizadas a explorar o Serviço, al.ém ~ 

exigências deste artigo, deverão manter res.:i.dência na área da 

comunidade atendida. 

Art. 8° A entidade autorizada a explorar o Serviço 

deverá instituir um Conselho Comun.:i.t:ário. composto por no 

m.:i.n±mo cinco pessoas representantes de ent.:i.dades da comunidade 

local., ta.:i.s como associações de cl.asse, beneméritas, 

re;t.:igiosas ou de moradores, desde que legalmente :insti tu:idas, 

cem o objetivo de aco::apanhar a programação da em.:i.ssora, com 

v:ista ao atenciimento do interesse exclusivo da comun.:i.dade e 

àos pr:inci.p:ios estabel.ec:idos no art. 4° desta Lei. 

Art. 9°. Para outorga da autor;i.zaçã.o para exe=c;:ão 

ào Serv;i.c;:o de Radiodifusão Comun:i. tár:ia, as 
• 

interes,adas de~er~o 

:inà:icandb a área onde 
I 

d.irig:ir petição ao Poder 

pretendem prestar o serv:ic;:o: 

entidades 

Concedente, 

§ l. c . Analisada a pretensão quanto a sua tial::llli.dade 

técn:ica, o Poder Concedente commú.caào de 

bab.il..i tac;:ão e promoverá sua mais ampl.a di vulgac;:ão para que as 

entidades interessadas. se :ins=evam.. 

As entidades deverão apresentar, no prazo 

fi.xad.o para • hab:ili tac;:ão , os segui.n tes documentos: 
I 

.:r·.·- estatuto dà. entidade, de-y:idamente registraào; 

-:r:r ·- ata da constituic;:ão da entidade e el.e:ição dos 
- ' \ 

seus d.ir:igentes, dev.idamen~ rég:istrad.a; . \ 

:r:r:r - prova de que seus d.iretores são bras:il.e:i.ros 

na~s ou nat=al.izad.os há mais de dez anos: 

191 
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rv comprovação de ma~or~dade dos diretores; 

v dec~aração de cada ~etor, 

comp:::cmetendo-~e ao f~e~ cumprimento das no:r::mas estabeJ.ecicias 

para o serv~c;:o : 

vz - man~festac;:ão em apoio à mi.ci.ati.va, fo=l.ada 

por enti.da<ies assoc~ativas e comun~tá::i.as, ~egal.mente 

constituídas e sediadas na área pretendida para a prestação do 

servic;:o, e firmada por pessoas naturai..s ou juri.~Cl:!.S. que 

tenham residência, dom~ci.~io ou sede nessa ál:ea. 

§ 3° . Se apenas uma entidade _se habi.~i.tar para- a 

prestação do Serv~c;:o e estando regu~ar a doccmentação. 

apresentada, o Poder Concedente outorgará a autorizaÇão·.; à 

referida entidade. 

§ 4°. Havendo mais de uma entidade habi~itada para a 

prestação do Servic;:o, o Poder Concedente promoverá o 

enteD<;imento entre e~as, objetivando que se associem. 

§ 5° Não a~canc;:ando êxito a iniciativa prevista no 

parágrafo anterior, o Poder Concedente procederá à esco~ da 

entidade J.evando em consideração o =itério da representa

tividade, 'evidenciada por meio de manifestações de apo;i.o 

encaminhadas por membros da comunidade a ser atendida e/ou por 

associações que -a representem. 

Havendo i~ representatividade - ent:e as 

ent:i à ades, proceder-se-à à esco~ha por sorteio.· 

Ar't. J.O. A cada entidade será outorgada apenas uma 

exploração do Servic;:o de Ba.di.odi.fusão 

jj'õ]Dj tã::i..a. 

Parágrafo l!nico •. t 
I 

v.ed2.àa a cu-:o::rqa de auto::~zac;:~ 

para enti-dades prestado:ras de qual.quer outra modal; dadé da 

Serviço de itadiodi.fusàP. .. QU de servic;:os de di.stribu:ic;:ão de 
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que tenha como :i.ntegrante de seus quadl:os da sóc::ios ·.e c!e _ 

adm:inistradores pessoas ~e, nestas condições, pa::rtic::ipem_ da 
outra entidade detentora de ~utorga para e~~oração de 

qu~quer dos serviços mencionados .. 

Art. l.l.. A .. entidade detentora de autorização para 

execução do Serviço de :ta_cü.odi.fusão Comuni tár:i.a não poderá 

estabe~ecer ou manter vincules que a subordinem ou a sujeitem 

à gerência, à administração, ao dc:imini.o. ao comando ou à 

o:r:i.entação de qualquer outra enti.dade, mediante compromissos 

ou relaçÕes financeiras, religiosas, familiares, polit:i.co-par

tidá:rias ou comerciais. 

ti.tulo, 

Art. 

das 

l.2 . E vedada a 

autÕrizações para 

Rad.i.odi.fusão Comunitária. 

transferência, 

exploração do 

a qu<Uque::r 

Servi.ç:o da 

Art.. 13. A entidade detentora de autor:i.zação para 
. . 

exploração do Serviço de Radiodifusão Comun:i. tár.i.a pode 

reü.i..zar. alterações em seus a tos consti tu ti. vos e modi.f.i.ca::r a 

com:pos.i.ção de sua d.i.retoria, sem prévi.a anuênc.i.a do Po-der 

Concedente, desde que mantidos os e condi.ç:ões 

:i.n.i.c::ialmente exi.g.i.dos para a outorga da autorização, devendo 
> • 

apresentar, para f:i.ns de registro e cont::o~e, os atos que 

ca::racte::lti.zam as alterações menc::ionadas , devidamente 

reg.i.strados ou averbados na repartição competente, dentro do 

prazo de tr.i.nta dias contados de sua efeti.vação. 

Art. 14. Os equipamentos de transmissão uti.l.i.zados 

no Serviço de Radiodifusão Comunitá::r.i.a serão pré-sintonizados 

na freqüência de operação designada para o serviço e devem se~ 

homologados ou certificados pelo Poder Concedente. 
l 

~t. 15 . As emissoras do Serviço de Radiodifusão 
. ,. \ 

Comun:i. tária assegurarão, ; em sua programação, espaço para 
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diVl:Ll.gaçã.o de pÚmos e,.l::'eaH.zações de et;tti.dades llqadas, po: 

suas f~a.l..iàa.des 1 ao desenvo1v:unento da ccmnnidade. 

A:r:t. l.6. É vedada a formação de redes na expl.o:aç:ão 

Se:vi.c;:o de Radi.odi.fusão Com.=i. tári.a 1 exeetuadas 

si.tuac;:ões de· gue::ra 1 cal.ami.dade p-ãbl.i.ca e epi.~as, bem COIIIO 

as transmi.ssões obri.qatóri.as dos .Poderes Executi.V0 1 Judici.á:i.o 

e Leqi.slati.vo 1 defi.ni.das em 1ei.s. 

Art. 17. As emi.ssoras do Serviço de Radiodifusão 

Com.uni.tá::ia cumpri.rão . tempo mi.n:i..mo de operac,:ão d.iá:i.a a ser 

f~do na requl.amentação desta Lei.. 

A:rt. 18. As prestadoras do Servi.ço de Radiodifusão 

Ccmuni. tá:i.a poderão . adm:i ti.r patroci.ni.o, sob a fo=a de apoi.o 

· cul. tu:raJ: 1 para os programas a serem transmi. tidos 1 • desde que 

restri.tos acs estabelec.:i.mentos si.tuad6s na á:ea da com.uni.dade 

atend.ida. 

A:rt. 19. É vedada a\ ·cessão ou arrendamento da 

~sso:a do Servi.ço de Raciiod.ifüsão Comuni.tá:ri.a ou de horá:i.os 

de sua programação. 

Art. 20. Compete ao Poder Concedente estim:ul.a: o 

"d.esenvolvi.mento de Serviço de Raciiod.ifusão Co11!llni tá:i.a em todo 

o te:r:i. tó:ri.o naci.onal, podendo, para tanto, ~o:a: Manual. de 

' I.eg:i.sJ.açã.o , Conheci.me~ tos e Éti.ca para ·'aso, . das ·· · rádj.os 

ecmuni.tá:i.as e orq<Lni.za:r ·=sos de treinamento, desti.naàos aos 

~te:essados na ope::ação de emi.ssora.s comuni.tá:i.as, vi.sando o 

seu ap:.:i.mcramento e a. melhori.a. na execução ~ servi.~. 
Art. 2l.. · Consti.tuem infrac;:ões na opefaç:ào àaa 

\ 
emi.ssoras do Serviço de Radiodifusão Com=itál:i.a: 

usar equipamentos fora dàs especi.f.ica.c;:ões 

autori.zadas pelo Poder Concedente; 

·u transferi.: a tercéi.rôs os · én:ei. tos ou 

proced±mentos de execução do se:rvi.c;:o: 
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~ZI - permanecer fora de operação por ma~s da tr~ta 

d:ias sem motivo ~ustif~cáve~; 

rv - ~nfr~ng~r ~iquer dispositivo desta Lei ou da 

ccrrespondente regu~amentação: 

Parágrafo ún~co. As pena~ idades 

d.eco=ênc:.ia das infrac;i.ões cometidas são: 

~ - advertência: 

~:I - müta; e 

ap~icáveis 

~Z~ - na rei.nc~dênc~a. revogação da autor~~ação. 

em 

A:t. 22. As em:.ssoras do Se~ço de Rad:i.od:i.fusão 

Comnn;tãr:ia operarão sem d:irei.to a proteção contra eventuais 

~terferênci.as.~ausadas por emissoras de qua:is~er Serviços àa 

-raJ.ecumc•n i ca.c;:ões e R.a.d:iod:i.fusão regu~aT'IT!ente ~taJ.adas, 

cond:i.çõés estas que constarão do seu certif~cado de ~i.cença de 

~unci.onamento. 

Art. 23. Estando' em funcionamento a emissora do 

S_ervi.ço de Radi.od:i.fusão Comun:i tári.a, em . confo:z:m:idade com as 

prescrições desta Lei, e constatando-se i.nterferênci.as 

~des~jâ.vei.s nos demais Servi:ç~s requ~ares de Te~ecomun:icações 
' 

e bd:iodi.fusão, o Poder Concedente determ;nará a co:z:reção da 

ope:ação e, se a i.nterferênci.a não for eliminada, no pra~o 

esti.pul.ado, dete:z:m:inará a :interrupção -do serviço. 

Art. 24. A outorga de autori~ação para execução do 

Sérvi.ço de Rad:i.odi.fusão Comuni.tár.i.a fica sujeita a pagamento 

da taxa si.ml::iól.:ica, para efei.to de cadastramento, cujo va1or e 

ccDCii.ções serão . estabe~ecidos pe~o Poder Concedente. 

Art. 25 •. o PÓder Concedente ba..:ixa.rá os a tos 

cc=pl.ementa.res necessár;ios à regu~amentação do Se:rv:iço de 

Raci:i.oc:ü.:usão Comun:i tár:ia, no praz: o de cento e v:inte di.as, 

contactos ~ pub~icac;:.ãc:> desta Lei. 
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. A-:t. 26, Esta I.e.i- entt:"a em · vi.gc:r: · na data· de. sn'a 

pub~.icaçãa,. 

Art. 27. ~evogam~se a3 dispos.ições em contrár.io. 

PROJETO ORIGINAL 

~ a rndiodifusão livre e comunitária. e dá outtas providências; 

O Congte:SSO Nacional dcc= 

1-'DJIS emissons do< nc!ioclifas.io livre e comuoiláris 

An. t• É livre a atividade ele comwucação por meio de 

ndiodif'usio S<mOC2 e de sons e imagc:ns de a . .'cance loc:al. sem fins lu=nvos. nos u:nnos 
' .. 

Art. "r Entende-se por o:missor.o de ndü>dif\lsão livre aquela que 

-.5&- priDc:ipius c liwiti'Çiies =bclecidos llest& Lei. :sem qualquer vinc:Wo c:am ama 

_...,;,tec!t -tal cmezv!ic!a uma população estabelecida em local bem clclimiwla e 

cam iuzu camaDS. 

Art. 3" ~ por eaiissanr. de adiodifusio cotiWIIÍtÍri& 

...-:1& que mDd& aos ptÚICI!Iios c 'imi!3çi5es csmbelccidos IICSta. Lei c sin-a de veú:alo 
,.. a ::cp: 'o ·c~c ama coaruz.=..Ga.d.e. =s seus aspecrm cuhuml. politico. ccoaõmico. 

1 I·==' cspirilualc de ia=. 

Art. .c• A errussora de radioc!ifu:sio livre ou COIII1IZiitária scri 

~ COIISiituidasob forma de associaçio sem fins 1~. 

§ 1" A :associação cansúarida com o fm:t de opcnr czm-a de 
radioclifu:sio camiiZiiWia terá pelo menos ttC: direlcres. que SCib n:s:ponávcis pci& 

emissora. c 1111:1 Coa:selbo COIDl:liUrio iii1C(!Iado por pelo menos ~ catid8Qca d& 

'*'l9nicfyle &CF*maado por .um porr:a-voz. 
§ 2" Ao Coasclho ComwüWio d& r,.,..;,çlo campaC fbC.üar a 

lllllçlo da Clllismra. espccialmemc no aue di% respeito ao seu cari1cr eomt111i1Uio. 

... Aft. ~ As emissoras dc·ndiodifu:sio livni Ó1l llllitUia U111o 

pall!llci& mãzima de cillqoenm wus, pua as cmissotu de cadiodifudo-. e ele
c cillqúenc:& wms. para as cmissoas de Rdioclifimo de - • ÍJII&IICIII (lelmslo). 
podo:aolo oc:uprr m ~a· ;, ·c cuais disponM:is. wp oa aio o-s d aai m.::.il" 
azaalc~clc~-

§ ·t• O Poder P~lico rescnuá pelo - !rim& Pllf - du 
fieqiiCocias c cailais clispOnM:is paa a ridiodifusio · s- c dll soas ·c illlql:ll. 

da!jmndo-o$ =:lusivamenre a radiocfiãnto lim: ~ comaailiria. 
i 2" o Poder Público fomccai lista de cam oa fr<t e • 

r 1 iwciscmcada m•w...s,.i.. 
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Art. 6° Os. equipam=- utilizados pelas ·=- ~ . -
radiodifusão livre ou ~-~ i=s ele ec:nificaçll). clcsdc que áiC:IIdiin ioáà 
'"IIIÍNCS reqaisiros. verificáveis pelo É>~ P\iblico: 

a) No caso ele ndiodi&slo soam.: 

I·~ ~aSOW(ciDqúe:ma -); 

· II • espúi;os inferiores a 60 dB Csessema á="béis). cm ~ 
pomo da cspccttO. =;:=Wmo;me no scpmdo c t=iro iwmõnicos; 

(II •. I'QDdnl•n'C ele até IS kHz (quinze quilohcnz) C illdices de 

rnnc!nlaç;lo inferiores-a 9S ~. (110\'eftU cciaco por ccmo)cm qualquc:rconcliçta: 

rv • alua limillda ao miximo ele 1nma m=os. 100 qu11quer 

coadiç;lo. a partir do nivcl médio do ecmro ccomélrico dos ~iatcmu imdi&mca. 

I • Pct!ao:ia linul&d& a ISO W (écmo c CÍIIIIliCftla -); 

II • ~ inferiores a 6-"! dB I se=- dccibC:i$). cm~ 
pomo do cspo:cttO. cspecialmemc "" SCJUftdo e te=ro twmónicos; 

[V • aicma. limiwla ao mãximo ele lrim!. mcrms. sob q=1quc< 

CODC!ição. a p3f1ir no nive1 mêclio do ccnao gcomCtrico dos SÍSICm3s i""di""'CS 

Alt. 7" Oco:rcDdo inrcrfe:êacia do siaal o:la cmissom de 

· mdiodifus:lo livte ou c:omtiiD1ária em moniton:s ele televisão da connmidade. cm-serviços 

de ld=rmic:açõc:s ele aeroponos. serviços p-áblicas e ollllliS gr.mdcs instalw;õ=s, em 

fn:qoàx:ias e cmais o=rgados a Cldioclifusilo =illl c esta%Bl. ou cm &c 1" ""ri'"' ,;.. 

~ iivr= e comunitárias amz::riarincme in:sttladas o Poder PUblico derrnnirmi a 

imediala. i~ da emissom que provoca & ia:=!~ vedada a apn:aiSio àe 

qaaisqucr cq•,ipamcnms 

§ t• Nos casos previslos no coput deste anígo, a cmis:so.-a .~ 

voltar a imdiar após a devida ~ dos apan:lhos. efe!Uada cm Jli3ZO Dão super:ic.: a 

scssema dias.. 

§ r Se & emissOra reiDcidir cm ill'Cri"==:ias prc::jucliciJis a 

clift:"-< de tt:cciros. fJCa:à. sujeita a DOv.o it=tup;;Jo elas a:msmissolcs 

m ·Do Cenwcado de Emissora Une e Comaaitária 

Art. s- As emissoras de radioc!ifitsii_? livre ou comwúúria que 

- nn fimcicmamen10 comuilicado ao Poder Público as=.·~ a pc11Cac:ia, 
a IR:qüêDc:ia c cicmJis p:uimclms de op:ctÇja. 
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.Átt. 9" O PodCr Público-expedir.i Ccnifíc3do eh. EmiSsora Um: c 

Comuniciria ãs cmissotas que c:asmmicanim a insmlação .::· ·~. 

COIIfcrindo-lbcs os direitoS c d= i=. 

Parágrnfo único. O Cenitica<Ío scci expedido com ~do dez 
3IIOS pa:a a emissora de radiodifusão iim e de dez anos. pam a enússcn de l3diodiiiiSio 
~-ia. 

Art. i o, Paia oblccção do CA1ificado de Emissoca Ü\'11! " 

ComUIIilãria as emissoras i~ ~ci~ :.0 ~ Púbuco ._; os scguiDirs 

~dc~dir=r: 

a) Prova de maioridade c .de uacioaalidadc br3silcUa ou ele 

~ btasilcira bã mais de dez3Z)DS; 

b) ata da constituiçào da <:õ~tidadc c de ciciçio de seus diris==. 
dcvidamcn~e n:gisa:ula; 

c) c:swuto da c:midadc ou COIIVe%IÇiD. se for o caso, ~ 

d) manifcstaÇ&:s, = apu:s. . formuladas por elllidades 

~ ou comUIIilárias, !~mente constiruidas .:: sediadas na an:a de ai= da 

= 
emidadc:s ICpiCSCUt:.n"';lS da: cmi:ssaas de 

radiodifusão livre cn' "rmmit:lria. · :ridas no art. ~I. ir· .;:ar.io aque1:1s cmissoc3s que 

Rio Csl::jlllll. a:r: .s meses de ·amemo. co-·· · :.Jo as funç6es JRYÍStaS nesta Lei. 
pa11 auc r .;~.>aas a elas " 'o.!" . .as cm disporubilidade e possam ser 

1ISiaas pc. ... s emissoras de raa ~• cc .... unâria .. 

Art. 12. Nenh<=a entidade ou pessoa. podc:i panicipar de mais de 
-ama emissonllivre ou coman.-:ria. 

Art. 13, O aacelam<:IIID do Cenüicado de Emisslxa Liv= e 

. CoanmitBria depende de dec:isão judiciaL 

IV- Da progranza;io das emissoras de ndiodifusio liwe e c:oauidria 

ArL 14. A programação das emissoras de rvüoclifuslo !Me o>oa 

c:crmmiciria EegCr·se-ã pe1ós pn:c:itos c:onstit11CÍcm3Í$ e pelo r:spcilo aos wJores CúCOI àa 
Pft11D0Çio da vida., da. hõcniadc. da família ciimlmitiria é da soliàariedade sacial. 

Ait. IS. É vedada a ccss1o ou 1111 • I • • àa cm;,., 01& •. 

llaálios de- pNgi w;i 

JANEIRO DE 1998 
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Pmgrafo imiCo. A calissom .liV~e Qll-c:ozmmilá.ri& podo:zá fazer U10 

de im=valas de Sll& ~ pan cb!=ç:io de ==os desrimdos a suprir sa 
111811if"''ITaÇio c d oolviiacmo, SCIIdo pennililla a =silo de llacários da ~ 
cm cm= u;wpucázio e àalame periado mãximo ~ mÍia -~ Pira cwa=s 
"P"""'fic:9S de im=ssc da !'O!!!!!!!jdeM 

Att. 16. Em sua PR>!: ·açio -=a! a ~· livlc ou 
Cllll!limirãz:ia ZliD paderi CIIIZllr Clll cadeia c:am quaisquer - tipas de emisson, :saho 
-CIIIc:D~ de cobmidadc pú!ilic& e pana~ de serviços rdevamcs c mgeznes pana 

AR. 17• As s ....,mitlrias asscgur.vlo cs;aço, cm sua 
• de prog ç;tÓ ~-emc!arlci üpdaS Pcx- sUis fimllid·dcs ... clesarvalvimemo • 

, ":Iode paa~tcseuspiaDIISeíeal;za;,.;., · 

Aft. ts. A JllliBI •;•o opâlaiMl das =issnns ·c ·4 ias 

alischazá a priDcipio da plmalid3dc de apiaiaes c a ptog " •yto inf.:.1masi,.. abm vazá o 

priDdpiÜ da pima!icbde ele vca6cs simn!tfneas cm lllllléria:s f"lãalc:as, cliwlgmxlo 

XIII!R as difc:l'CIII:S iu:ttpietiÇ&;s rdamas aos fa%os naricizdos 

§ 1' Qaalqaer membro da commridac!c que li'C a!SD a diza
sai:e qucslllcs de illl=sse COilllii2ÍWiO local tem o direito de filiar à CCIIIIIIIIidadc _. 
daàmssca. 

§ r Qualquer pessoa que tn1er o seu nome eitlda no ar, podo:zá 

aar da dlreilo de !Me CXpltssã:>. ~ mesmo meio. da mesma fcxma. c de inxdistn clciiiiD 
do tema IDCIIÍYad«, s= pn:juiza dOs clcmaZs di:citDS a=gurados Cllllci. 

V-J)o d 11 !nahimcato ela radioàifasão livre c camiiDitiria 

Aft. 19, Cmnp:: ao Poder Pública csri=ndar o dcsclrvolvimcllllo 

da radiodifuslo livno e cammlitária em todo o t=itório cacioaal 

Art. 20. O Pocler PúblicO cri:mi Comissões Regioaais de 

Assessoramemo Téa:ico à Radiodifusão Livno c Comunitãria. c:oás c:ar.ilcr consultivo c 

pc&:tS ~finalidades: 

1 - OpiDar sobre aSSIIIIIOS refacmcs à radiodifllsio lme oa 
""""""Íiliria e ao descnvoivimemo da modaliclade na rcgiio de sua alçada; 

m -comribuir para o equacionamemo de collfli1us CII'IIOI\IeDclo a 
radiodifusio livno oa comllllil:iria. 

§ I' A Comissão ser.i composta por c:iiiCD IIICw!xas indicados poc 

IIID DIÍaleiO ICpic:sem:ali~i!c nzridades da vida CCIIIlUIIHária. com mani!ato de dois UIIIIIS. 
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§ 2''' Jli. cada dois. ;mas o Poder Público publicará edital em ótglcs . 

d& imJx=sa tcgiolllll. ~as cmidsd&:s ~wi.as ima h cm patlicipBr ela 

CM!issão Rcgioaal de A amemo Têczúco à Radioàifusio Uvrc c Ccnwmitixi& par& 

se mmi=1., sob & Sla c:oOtdcllação. e e!egcri:m ~ i::incó IIIÍimbals da CoaDssio {ln DCMi 
lll8lldaa. 

§ 3" Caso llio haj& r=spos~a safieiallc ao cdiàl Oll llio b8ja 
sucesso na·~ c:oajuma. ao rodo ou em: pane. as emidacfes cbs emissoras cm 

fímcionWenrn, n:feridas 110 att. 21, izldic:mo clc:z DCXIICS pua qué O Ccpt ' I !e do 
Poder Púbtico escolha, dcilice dc:s. ciso nomes paca a Coznissio. 

~ ,21• N ~ dc ~odifusio liwc ou 'tá i& sedo 
l:pr'eSCDiaàas por Coasclbos em cmd local. amaicipal. csudual c uacioaa!. armcegados 

.de implementar os priDcipias ICgUiadores damodalidldc. 

Plcigrafo 'úaico. oS {'.é!melbm n:faiclas CIO aqntl deSIC Wso 
saio. criadas scguizdo-!Se OS sc:g . I : S cric:ciDs: 

I • o c-sdbo Naciaaal, após a ..... ·• de 111M: Cm:oc!!jós 

II - os Caasdhos Es12d112iS após a ....;.t.'ncia ele iiOVC Coase!bos 

m - os Comclhos Mlmicipais. após a • ase< 1 i • de ciDco 
Conselhos Locols,· qiZIIIÓO a popu12ção do Mlmicipio for supCrioi a. qo • 1 h., • 15 mil 
hmitaii!CS ou ·se u:uar de Capicái de Estado. ou qiiiiDdo mzain:m pelo 1lleiiDS mvc 

emissoras de radiodiiUsào ~ou COCCIIIIIicâria DOS demais~ 

IV - as Qlnsdbos Leais. qUIDCio n:tiiiÜem pelo mt:DOS i.-. 
Clllissar.ls de~~ ou cc.cmwiririá. 

VI-D~ fiais 

Art. ~1.: ··~ Podet ~ homoiopl:6. Código de Élica da 

RadiodifUsão üvre e P,~· .=ia. clah. ·-:ao e lÜ:onlado c:am as cmisscns do semr e 

coloc::azà â dispo.'-" um::r=- = M3Z>U3I de ' cgislação CoDl 11 o 

Técaicas c Cãd' .: -da Radioàl:usào Uvrc c Cormmiticia 

Ar. ~ • E n:cci>nccido o di:ciu> de operar como r:ic!io liwc as 
emissoras de radiodifizsão SOC:lta ""Rhnemee:m ope:ação..oaàquelascujo íi.zb:i: •• •' 
1I:Ciba sido imcmmrpiáo pelo Poder Público. c que se eaquaácem Das concliçb preYiscaa 

~a~a Lei, cicveado ser expedido o ~ Ccnifi=lo cíe Emiscaa Uvrc e 
Coaumitária cm prazo do supcrios' a DOYCma. dias a panir ela publicaçio clescaLei. 

- Art. 24t o Poclc:r :Execm:iw tcgnl..,..,.... ..... l:ci ~ ~ de 

<:CIIlO c vime dias a comar da sua Pabli~. baixaDclo IICIIDIIS pua a impimw;lo 

da:lilmiva da moc!alicladc. 

JANEIRO DE !998 
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-M. 2S • Est& lei cmn c:m vigor na. clala. ele sua publiaç;to. 

JUSLIEICAÇÃQ 

A5 rádios livres, que a ~ aJml legWaçio du 
telccomlmi<;aÇi!lc:s te!cga à clancJesrinicfaclc têm aprcsemado • .........,m ~ 

aos li1Umos anos.~ em rc:amncuo digDo de~ cleWio i-· 
pmlifcraçào e ao papel social que ..cm c.miplÍüdo. 

Tio SW!* !em cresdmcnto COSIIJ'I"W que & rádio 1iVll: 
•qxc:sema um =a1 de c!cb:azc e de pznicipaçllo bem aceia> pelas mmnnjrfodes DM:I!m 

péscs. tais como Itália. F~ e a1g1ms países ~~i b ·r =a 

atMdade.. rcgWari:cmdo o funcinmnnenro das ewissoa&S mrra-·ou. ·,r. e 

J*C ; i nào a umaadcquada.~o cl&sa&"opaa;io. clciiiOCioacWar Í" 1 j"was 
imcz:li:tãx:ias sabre :sc:Mços públicos ou M ,{,., c:a:s de cuálz:r comen:iaL 

o pmjClO de lei que Ola apiesemaJilOS p:=ndc: ~ o 
Í1111Cioii3IIIC:OtO elas r.idios IMI:s e COil1IIISilãria c:riando proccdimCDIO simplificado pira o 

se11 ~ per pane elo Poclcr Público. na fosma eh: um Cctlificado. F"ICIIIl 
dispensados, pois, os icmgo$ ll'àmit=s ela cnnarga, desde que a.....djdps ~ parãw=as 

de op::iZÇi1o. Objeliva-sc, d:ssa fazma. esrimn'ar z. regnlarização ela rzdiodifuslo.lim: e 

comwtit.úia. 

a uma org:mrrnçãn mais complexa. c. a uma efc:l:iYã ·pn:i.c:i:paçio da' · i•de em sua 

g<:slio. Em todos os casos. poiém. veda-se ás cmissa<as livtes ou coliiililiWías paâc:ipa1 
de icde c:sp:cüica. de modo qucasua amoçio tcahac:aza=risl:ic:B esu· ~ 

Os pams de validade dos Certificados ICm. cm DOSsa propos1a. 

áallçio si~ iafl:riot ilqucla nsm!IJII"I'II" concedida a IIIDIL cmissaza 

~de modo & QACICIÍát a~Dào c:om=ial doempz djmenm. 
I Nà ·dabonçio do -pzojelo. t '-'lOS Mil i 1 I: 

7 0 O do 

f6mm ~ii&~ awrilção que c=gregac:::n::adelrimaemiclacfes de 

ilabiiD aacioaal e ~- emjdadcs ~· alllaildo IJI!S. cliwssos 3spsiDS 

CIII!Cali!CIII::S ao pzqiCI ela impn:asa aa cleiisoaacia. F•p i s Mil _ia= da poac:a 
priarf d t que o Poder F=:uliw -.s dBdo à qucstilc, soluciomr a JPSI'üriroç;lO dessa 
ielc<WIIC J"Odalidade de saviço de radioclüils!o e COftlamos com o apoio cb~ pm:s 

i aaSsa. iaiciaiMl quc., ~~ possa contribuir paza uma ampla ~ ck:szl: 
celcvallle assJliiiO.. 

Sala das Se~sões~, 14 de f;w~~iro de 1996. 

""""' . . __ .. ..... :- -·- ... . (? ~-=.: 

Dcpamdo _ • DESÃ .. 
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O SR. PFIESIJENTE (AniOOo Garbs Magames)-Vo- . 
tação em giÔI:io diis emendas que têm parecerconbário. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Leonel Paiva 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 62, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, da Emenda n2 2 - PLEN ao PLC n° 50, de 1997. 

· Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998 - An
tonio Carlos Valadares (PSB - SE) 

REQUERIMENTO N2 63, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa"· 
do, da Emenda n2 4 ao PLC n2 50/97. 

Sala das Sessões, - Júnia Marise. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Votação em globo de dois requerimentos de destaque. 
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) · 
Rejeitados. 
Votação em globo das emendas de parecer 

contrário dos Srs. Relatores. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
O projeto vai à s.anção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio· Carlos Magalhã~) 
-Item a: 

Terceiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 41, de 1997 (nº 173195, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente 
da República, que modifica o regime e dis
põe sobre princípios e normas da Adminis
tração Pública, servidores e agentes políti
cos, controle de despesas e finanças públi

. cas, e custeio de atividades a cargo do Dis
trito Federal, e dá outras providências, 
tendo 

Parecer sob n° 24, de 1998, da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romero Jucá, favorável à 
Proposta, com votos contrários dos Senado
. res Josaphat Marinho, Antonio Carlos Vala-
dares e José Eduaicfo Outra. · 

Declaradas prejudicadas pelo Plenário 
as alterações, promovidas pelos arts. 13 e 
14 da Proposta,'ao §' 3º do art. 73 e ao inci
so VI do' art. 93 da Constituição. 

À propost~ já foram oferecidas cinco emendas. 
Transcorre hoje o terceiro dia de discussão. · 

Em diScusSão a pioposta e éiS erner;ms. (Pausa) 
. Sobre a mesa. emendas que serão lidas pelo Sr. 

12 Secretário em exercício, Senador Leonel Paiva. 

São lidas as seguintes: 
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( 
" I 

Dê-se ao inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, alterado pelo art. I o da 
PEC n° 41, de 1997, a seguinte redaÇão: 

"Art. 21 ........................................ . 

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para 
a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;" 

JUSTIFICAÇÃO 

A redação do inciso XIV do art. 21 da .Constituição merece ser aperfeiçoada, no 
sentido da Emenda no 33, oferecida pelo Senador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Conforme a justificação do ilustre parlam~ntar, "o espírito do art. 21, XJV, é o 
da organização e manutenção da s~gurança públiéa do Distrito Federal e prestar assistência 
financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por ineio de fundo 
próprio. A emenda redacional visa clarear o texto de maneira que não haja interpretações 
dúbias quanto à manutenção e a organização da polícia militar, polícia civil e corpo de 
bombeiros militar por parte da União, e a destinação do fundo para os demais serviços, pelo 
que a __ nova redação, sem alterar o mérito, se toma.mais.precisa." 

o to à. oio 
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EMENDA No 7- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal,. alterado pelo an. 1 o 
da PEC no 41, de 1997, a seguinte redaÇão: 

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

/ XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para 
' as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 
( Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
( sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, Iii;" 

JUSTIFICAÇÃO 

{\ ! Esta emenda visa a abrir o conceito, não técnico, contido na PEC em exame, \ r I onde lê-se "nas diversas esferas de governo". A expressão encontra curso literário na 
\ ).{ ,. doutrina jurídica, mas é carecedora de significação técnica e precisão conceituai. À vista 
; f disso, preferimos substituí-la pelo seu conteúdo ideal, qual seja os níveis federal, estadual, 

·, ; / distrital e municipal de governo, objetivo, aliás, de todo o sistema de legislação 
N complementar instaurado pela Constituição em vigor. 

~ !'\ 
i, I Ganha-se com a clareza e a precisão conceituai e fica vencido um possível nó r· 1 interpretativo quando do enfrentamento da questão pelos tribunais pátrios. j 

!/ ·~ ") . ~-/({ ~· 

' ~ ... ~ /.tl~tt 
'.,;A '---- ~~ ~ l' ~_, ·-' .-. r;__ ~ .. ~\._,._ "--I 

~~~ . *- . ...v~ r:" ~ C::::: . ~ .I r· qv· ' c / /~~~- ~ ~ 

<::::5-J-0ff)lo,~ ~ Hfl ',4< fo ?1 
1 :.---- ~ ~-> 
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EMENDA N" 8- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao caput do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelo art. 3° da PEC n° 41; de 
!997, a seguinte redação: 

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

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem, por objetivos: primeiro, a adequação da pontuação, com a 
supressão da vírgula que antecede a expressão "de qualquer dos Poderes ... ", dada a sua 
desnecessidade; segundo, é introduzido o conetívo "e" antes da apresentação do quinto e 
último dos princípios da série do caput, que a encetTa, para, a seguir, '·também", passar a 
enumerar novas determinações constitucionais à matéria, nos incisos do artigo em questão; 
terceiro, alteramos o quinto principio, "qualidade do serviço prestado", para ''eficiência", o 
que fazemos buscando a harmonização da prescrição constitucional com as lições que 
inspiram a gênese desse novo elemento condicionante da atuação da administração pública. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1998 

. """' í \ 

L~ 
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EMENDA No 9- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao inciso XV do art . .37 da Constituição Federal, alterado pelo art. 3° d_a 
PEC no 41, de 1997, a seguinte redação: 

"Art. 37 ..............................................................................•...... 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de ca;:gos e empregos públicos 
são irredutiveis, ressalvado o disposto nos arts. 37, XI e XIV, 39, g 4°, 150, II, !53, li!, e 
153, § 2°, 1." 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda pretende corrigir imperfeição técnica observada na redação 
que emergiu da Câmara dos Deputados, segundo a qual "os subsídios e os vencimentos dos 
cargos e empregos públicos são irredutiveis". Na verdade, são redutíveis, podendo a 
administração pública fixá-lo acima ou abaixo dos praticados. A garantia constitucional da 
irredutibilidade de vencimentos não protege o cargo público mas, antes, o seu ocupante, que 
não poderá ver a expressão numérica de sua remuneração diminuída ainda que haja, para o 
futuro, diminuição no padrão remuneratótio do cargo. 

Sala das Sessões, .JS' cL ..l~~<~-.-· 
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EMENDA No 10- PLEN 

Dê-se ao § 3° do art. 37, modificado pelo art. 3° da proposição, 
·a seguinte redação: 

"Lei complementar disciplinará as formas de participação do 
usuário na administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente: 

I - .................................. ······························ ................................ ; 
11 - ..••..•.••••••••.•.•••.•••...•...•..•...•••••.•.••••.•.•••••...•.•.•..•••.••••.••••••.••.•••.• ; 
III- ............................................................................................ " 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda é oferecida à consideração dos nobres 
pares, com o objetivo de estabelecer uma integração sistêmica dos 
dispositivos, em face da exigência de lei complementar para 
regulação do processo de avaliação de desempenho, nos termos do 
inciso III do § 1 o do art. 41, e em razão da apresentação de emenda 
propondo a obrigatoriedade de que, nos referidos processos de 
avaliação de desempenho, haja a participação do cidadão-usuário. 
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EMENDA No 11- PLEN 

Dê-se ao inciso III do § 1 o do art 41 da Constituição, alterado 
pelo art. 6° da proposição, a seguinte redação: 

"mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla 
defesa e a participação do usuário". 

JUSTIFICAÇÃO 

O objetivo da presente emenda é assegurar a participação do 
cidadão nos procedimentos de avaliação periódica de desempenho 
dos servidores públicos. 

Importa observar que o texto dispõe, no§ 3° do art. 37, que a 
lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, mas, no que pertine à 
avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos, apenas 
garante a realização do procedimento, em face de reclamação do 
usuário. Não está assegurada, portanto, a participação do 
destinatário do serviço público naquilo em que sua palavra é 
essencial: avaliação de desempenho . 

JANEIRO DE 1998 

Esta emenda corrige o equívoco. Tem-se aqui em mente que a 
sede da soberania política reside no próprio povo e a esse devem 
ser propiciados mecanismos de aferição do desempenho daqueles M 
que exercem funções públicas para satisfação do interesses 
populares, singulares ou coletivos. ~ n 

fvfi"r(~ '~ 
t((J,- ., / jl Sala das Sessões, }_ g de janeiro de 1998 / ?-fr; ,, L ! ./~ /. 

?JGv.~~DODUn;~ 
f·~7j ! r/t~, ;3 -~~ 

\ iv. N"i 

---=-+-__:_1<.)._:-· ~ . ----==~b~i=zs~~~ 
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EMENDA No 12- PLEN 

Acrescente-se a parte final do § 3° do art. 41 da Constituição Federal, 
na redação oferecida pela Proposta de Emenda à Constituição Federal n° 41, 
de 1997, após a expressão·· ... em outro cargo ... " a seguinte expressão: 

" ... ressalvados os ocupantes de cargos que desenvolvam auvidades 
exclziSlvas de Estado. " 

Justificativa 

Ressalva-se da disponibilidade proporcional os cargos de carreiras 
próprias de Estado que, por sinal, é uma criação da reforma administrativa. 
Assim é crível que esses .:argos existam na exata medida da necessidade 
estatal. Além do que os ocupantes desses cargos, de regra, estão submetidos 
a exigências e vedações que subsistem mesmo na disponibilidade, o que 
pode provocar uma quebra de status e perda de pessoal qualificado pela 
administração pública, impossibilitando o aproveitamento futuro do servidor. 

de 1998. 
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EMENDA No 13- PLEN 

Dê-se à alínea "b" do inciso II do art. 96 da Constituição Federal, alterãdo pelo 
art. 14 da PEC no 41, de 1997, a seguinte redação: 

"Art. 96 ....... ······-·················--···-····························-················· 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares 
e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e 
dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, 
XV;'~ 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda pretende corrigir a redação do dispositivo, onde, primitivamente, 
constava a competência dos tribunais citados no art. 96 para criar e extinguir "subsídios", 
ruiria evidente impropriedade, dado ser certo que a referência é feita para fixar subsídios. 

Ainda, buscamos aprimoramento redacional do dispositivo, para aclarar seu conteúdo. 



------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
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EMENDA N° 14- PLEN:.. DE REDAÇÃO 

Dê-se ao § 3° do art. 169 da Constituição Federal, alterado pelo art. 22 da PEC 
n° 41, de 1997, a seguinte redação, acrescentando-se o seguinte artigo à PEC após o 32: 

Att. 169 ............................... . 

§ 3° Para o cumprimento dos limites fixados com base no cap111 deste artigo 
durante o prazo fixado na lei complementar ali referida, a União, o Distrito Federal e os 
Municípios adotarão as seguintes providências: 

I - redução em menos vinte por cento as despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança; 

11 -exoneração dos servidores não estáveis. 

Art. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do a1t. 169, § 3°, 11, 
aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional sem concurso público 
de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983 ." 

JUSTIFICAÇÃO 
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EMENDA No 15- PLEN 

Dê-se ao§ 7° do art. 169, alterado pelo art. 22 da proposição, 
a seguinte redação: 

"Lei complementar federal disporá sobre as normas gerais a 
serem obedecidas na efetivação da demissão de servidor prevista 
no§ 4°." 

JUSTIFICAÇÃO 

JANEIRO DE 1998 

O objetivo da presente emenda é elevar a ex1gencia de 
legislação infraconstitucional concernente à aplicação desse 
mandamento constitucional para o plano de lei complementar. Duas 
razões motivam a iniciativa: a) compatibilização com as garantias 
previstas no inciso III do§ 1° do art. 37, que hão de decorrer de lei 
complementar; b) ajuste aos próprios procedimentos de limitação de 
despesas com pessoal, estabelecidos neste art. 169, os quais 
demandam também lei complementar. 

Por tais fundamentos, confiamos no acolhimento da presente ~ t 
emenda. -- V 

'~ Sala das Sessões, J. 51 de janeiro de 1998 \ c..~ . 
( jzy~V 
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EMENDA N~ 16- PLEN- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao§ 7° do art. 169 da Constituição Federal, alterado pelo art. 22 da PEC 
n° 41, de 1997, a seguinte redação: 

Art. !69 ............................... . 

§ 7° Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação 
do disposto no§ 4°. 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda apara incorreção técnico-jurídica da redação original. O instituto da 
demissão, no âmbito da administração pública, tem caráter eminentemente punitivo. Ocorre 
que, das hipóteses listadas no § 4°, citado, nem todas são punitivas. E, como, a rigor, a 
identificação do instituto não é necessária no § 7", basta que se faça a remissão à disciplina 
do próprio § 4° para que seja superada a imperfeição técnica detectada. 

Sala das Sessões, j -g 

2!3 
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EMENDA N" 17 /97 

Acrescentem-se ao art. 30 da Proposta de Emenda à 
Constituição no 41, de 1997, os seguintes dispositivo~:_ 

'"Art. 30 .............................................................. . 

§ 1°. O servidor efetivo poderá permanecer em 
exercício, após completar a idade e o tempo 
mínimo de contribuição exigidos para 
aposentadoria voluntária, consideradas as 
especificações constantes do § 2° deste artigo, 
acrescida a remuneração em 30% (trinta por 
cento), a título de gratificação, a qual não será 
incorporada aos proventos da aposentadoria. 

§ 2°. A lei disporá sobre os critérios e condições 
para a concessão da gratificação prevista no 
parágrafo anterior, ressalvados, sempre, os 
interesses do serviço público." 

JUSTIFICAÇÃO 

O argumento habitualmente apresentado contra a permanência, 
em exercício, do servidor público que completa o tempo legalmente exigido 
para a aposentadoria voluntária , é a insuficiência do número de empregos -
as limitações e a inelasticidade do mercado de trabalho. Alega-se que o 
aposentado que se mantém no mesmo cargo ou função impede a admissão 
ou o remanejamento de outro servidor, para ocupar a vaga que deveria ter 
sido aberta. 

I 

Devem ser considerados, no entanto, os seguintes aspectos: 

1 o - o incentivo à aposentadoria e , especiahnente, a aposentadoria 
proporcional terminaram por provocar um inesperado e sigrúficativo 
aumento do número de aposentadorias precoces; 

2° - em todos os setores da administração pública se vêm registrando 
sensíveis perdas de pessoal capacitado, principahnente no que concerne aos 
técnicos e especialistas; 

JANEIRO DE 1998 
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3° - na maioria dos casos, a conseqüência, ao menos a curto e a médio 
prazos, é o empobrecimento _da qualidade do serviço público; 

4° - muitos servidores. atingirão a idade e o tempo de contribuição 
previstos para a aposentadoria voluntária, em pleno vigor intelectual, 
podendo trabalhar ainda vários anos até a idade da aposentadoria 
compulsória (70 anos); 

5° - ressalte-se que tal situação ocorre, principalmente, com os 
executivos em final de carreira, que exercem funções de alto nível (salários 
mais altos). 

Propõe-se, portanto, que se crie uma gratificação para incentivo 
à ·permanência do servidor em atividade, o que em muito reduziria as 
despesas com pessoal, ainda mais que, a esses cargos em final de carreira, 
correspondem os vencimentos mais elevados. 

Consideramos, outrossim, indispensável o estabelecimento de 
critérios e condições para que realmente se conceda essa ~'Tatificação de 
fonna seletiva, premiando aqueles que, ao longo do tempo, desempenham 
suas funções com competência e responsabilidade, a exemplo do que já 
ocorre no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- CNPq. 

Tal medida deverá se constituir, também, em estimulo aos 
servidores mais jovens, para que elevem o nível de qualidade das tarefas que 
executam, habilitando-se, dessa fonna, ao mesmo tipo de Yantagem, no 
futuro. · 

Àqueles que hajam contribuído tempo suficiente para 
aposentadoria proporcional, e cuja folha de serviços corresponda às 
condições exigidas, tal gratificação constituirá um ~'!'ande atrativo à 
pennanência no desempenho das respectivas atribuições, reduzindo, 
portanto, o número de aposentadorias precoces. 

Destacamos, ainda, que a maior demanda de vagas no serviço 
público se .~oncentra nos cargos e funções correspondentes ao início de cada 
carreira, tanto em nível médio quanto superior, e que a presente proposição 
se reporta, em especial, aos cargos em final de carreira, permitindo aos 
servidores selecionados permanecer desempenhando as mesmas funções nas 
quais se destacaram. 

Finalmente, ponderamos ser muito mais vantajoso para os 
cofres públicos, que se acrescentem 30 (trinta) por cento aos vencimentos 
dos servidores que assim o mereçam, ao invés de abrir mão da qualidade 
dos serviços dos mesmos, por força da aposentadoria. 

215 
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Por todas essas razões, 
nobres Seriadores. 

/s~;::;ll~ I.·~ ~ 
~;;or JOAO ROCHA 

contãr com· d apmo dos 

' ~4~{-
Senador ~I:~CIO CAFETEIRA 

SIGNATÁRIOS DA EMENDA N" /97 A PEC N• 41, DE 1997. 

JANEIRO DE 1998 

Sen. LEOMAR QUINTANILHA 

BERNARDO CABRAL 

LEONEL PAIVA 

•/,;! • • • . • • . , . .::;;I I I I I • - - I. 
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EMENDA No 18- PLEN- DE REDAÇÃO 

O art. 33 da PEC n• 41, de 1997, passa a ser o ter a seguinte redaçào: 

"Art. 33. Acrescente-se à Constituição Federal o seguinte att. 247: 

• Art. 24 7. As leis previstas no inciso lll, § 1• do art. 41 c no § 7• do art. 169 
estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público 
estável que. em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades 
exclusivas de Estado. 

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho. a perda do cargo 
somente ocorrerá mediante processo administrativo em que seja assegurado o contraditório 
e ampla defesa.,. 
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-JUSTIFICAÇÃO 

A emenda toma duas providências formais. Primeiro, remete a disciplina da 
matéria, que na redação original da PEC está na parte transitória, à parte permanente da 
Constituição, já que os critérios e garantias especiais para o desligamento do servidor 
público são matéria permanente, a admitir a atualização por legislação infraconstitucional, 
estando, pois, inadequadamente posicionada na proposição. Após, é feita correção 
terminológica. A demissão é instituto de índole eminentemente punitiva no âmbito da 
Administração Pública. Como as hipóteses a que se remete o art. 33 da PEC são punitivas e 
também não-punitivas (insuficiência de desempenho e excessivo comprometimento 
financeiro, por exemplo), resta inadequada a sua manutenção. Optamos pela inserção da 
locução "perda do cargo", e, aí sim, sê-lo-á por demissão ou por exonera o ex ojficio, 
conforme o caso. 

EMENDA No 19- PLEN 

Dê-se ao Paráf:,rrafo único do art. 33 da Proposta de Emenda à 
Constituição no 41, de 1997, a seguinte redação: 

Art. 33 ........................ . 

Parágrajb único - Na hipótese de insuficiência de desempenho, ou 
no caso do§ .J" do art. 169, a perda do cargo somente ocorrerá mediante 
processo admimstrativo em que seja assegurado o contraditório e ampla 
defesa. sendo vedada a utilização desse procedimento nos seis meses 
anteriores ou nos três posteriores às eleições. 
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JUSTIFICATIVA 

O que se pretende com esta emenda é acrescentar aos critérios que 
serão definidos na Lei Complementar mais dois pontos que são 
considerados basilares para a implementação da reforma. 

Com efeito, assegura-se o contraditório e a ampla defesa para a 
demissão de servidores estáveis, quando esgotadas as medidas tomadas para 
a redução da despesa com pessoal ao limite legal. Não é possível, mesmo 
nesse caráter excepcional, exigir-se a demissão de servidor, com 
fundamento econômico, sem lhe assegurar amplitude de defesa e 
contraditório que são garantias fundamentais. 

Também se adita ao dispositivo a impossibilidade de se instaurar o 
procedimento para demissão por insuficiência de desempenho em período 
eleitoral. Com isto retira-se a possibilidade de perseguição política ou 
medidas comezinhas. 

Esta é uma inovação que se apresenta salutar para adequar a reforma 
administrativa à realidade brasileira. 

Sala das Sessões,)f de ~~· de 1998. 

~$ 
Senador 
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EMENDA No 20- PLEN- DE REDAÇÃO 

Substitua-se a expressão " ... em que lhe seja assegurado o 
contraditório e ampla defesa-- pela expressão " ... em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa." 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda propõe urna correção para melhor dicção gramatical do 
texto, ao corrigir a concordância 

Sala das Sessões, em ..J)g de ~-~· de 1998. 

Ranaldo C.m~~· 
Senador 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não havendo quem peça a palavra a discussão da 
matéria terá prosseguimento na sessão _de amanhã, 
às 10 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se; agora, à apreciação do Requerimen
to n" 53, de 1998, de urgência, lido no Expediente, 
para as Emendas da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Resolução nº 126, de 1997, que institui o 
Prêmio Cruz e Souza e dá outras providências. 

Em votação. 0 requerimento. 

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

Aprovado. 

A matéria, de acordo com as Lideranças, cons
tará da Ordem do Dia de amanhã. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE)- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, eu gostaria d~ fazer uma sugestão à Mesa e 
aos Srs. Líderes. 

Esse requerimento de urgência que aprova
mos, na minha opinião, a matéria poderia ser incluí
da na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa deliberou nesse sentido, sabendo que 
V. Exª tinha esse pensamento. 

Sobre a mesa comunicação que será lida pelo 
12 Secretário em exercício, Senador Leonel Paiva. 

É lido o seguinte: 

Ein 28 de janeiro de 1998. 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, embora te
nha estado presente à sessão. deSW. .data, tendo .ifl:. 
clusive registrado meu comparecimento, deixei de 
registrar meus votos ao Substitutivo da Câmara ao 
Projeto. de Leida Senado n2 101, de 1996- Comple-

mentar, pois estava no Serviço Médico da Casa_no 
momento da votação. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia o testemunho do mais alto apreço e considera
ção. - Senador Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores Júlio Campos, Odacir Soares e 
Emandes Amorim enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no· art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, os altos índices de 
ocorrência de acidentes de trabalho no Brasil são 
extremamente preocupantes e colocam nosso País 
em décimo lugar no ranking mundial, segundo pes
quisa da Organização Internacional do Trabalho- OIT, 
divulgada com ênfase pela imprensa de todo o País. 

Nessa listagem dos piores do mundo em nú
mero de acidentes de trabalho, somos suplantados 
apenas pela Indonésia, Turquia, África do Sul, Bu
rundi, Coréia do Sul, Guatemala, Zimbábue, Costa 
Rica e Índia. 

No Brasil, segundo as últimas estatísticas di
vulgadas, referentes ao ano de 1995, 424 mil 137 
trabalhadores foram atingidos por acidentes de tra
balho. Desse total de acidentes, 3 mil 967 resultaram 
em morte, 26,78% a mais do que em 1994. 

São 9,35 mortes por mil acidentes em nosso 
País, contra 2,97 no México, 1,10 em Portugal e 
0,95 nos Estados Unidos. 

Os números impressionantes que acabei de 
citar podem ser bem maiores. Bem sabemos que 
as estatísticas oficiais levam em conta apenas os 
postos de trabalho formal, mas muitos acidentes 
ocorrem também com os milhares de brasileiros 
que trabalham no setor informal da nossa econo
mia. 

Estima-se que os números oficiais, que aca
bei de mencionar, representem ·apenas cerca de 
25% dos casos reais, e que haja, lamentavelmen
te, muita sonegação de informações sobre os ca
sos ocorridos. 

O grande número de acidentes registrados no 
País traz prejuízos para toda. a sociedadE! brasileirct 
e não apenas para os trabalhadores que adoecem, 
perdem sua capacidade para o trabalho ou até mes
mo a vida. 
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As empresas acumulam prejuízos com horas e 
dias parados, perda de produtividade, custos com in
denizações, entre outros, e perdem seu ma_ior patri-
mônio que é o trabalhador. · 

O Governo, nos seus setores ligados à saúde, 
à previdência social e ao trabalho, tem aumentado 
seus gastos com um expressivo número de benefí
cios a serem pagos por pensão acidentária, aposen
tadoria por invalidez permanente e auxílio por inca
pacidade parcial permanente. 

Os últimos levantamentos estatísticos oficiais, 
realizados pelo Ministério da Previdência e Assistên
cia Social, com base em dados de 1995, revelaram 
que os gastos c::lm acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, em todo o território nacional, chegaram 
à casa dos 4 bilhões de reais, naquele ano. 

Desse total, 85"/o foram pagos diretamente pe
las empresas, pois corresponderam aos primeiros 15 
dias de afastamento do trabalhador, cujo ônus cabe 
ao empregador. Os restantes 15%, que correspon
dem a 850 milhões de reais, sangraram os mingua
dos cofres do Instituto Nacional de Seguridade So
cial - INSS, cuja arrecadação, em 1995, para cus
tear as despesas com tratamento médico e indeniza
ções foi de cerca de 2,5 bilhões de reais. 

Segundo o Ministério da Previdência e Assis
tência Social, em 1995 o crescimento da mão-de
obra empregada no País foi de 2,59%, enquanto o 
aumento do número de acidentes de trabalho foi de 
9,22% e o de mortes de 23, 7%, em relação a 1994. 

Os custos sociais e econômicos dos acidentes 
de trabalho são demasiadamente altos para os tra
balhadores e suas famílias, para as empresas, e 
para a sociedade ·brasileira como um todo. 

Para tentar diminuir a alarmante incidência de 
acidentes e mortes no trabalho, o Governo Federal, 
por meio do Ministério do Trabalho, ao qual está su
bordinada a Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho, lançou, em outubro de 1996, a Campanha 
Nacional de Combate aos Acidentes de Trabalho -
CANCAT, encenada em abril deste ano, cujo lema era 
'GANHE A VIDA- Combata Acidentes de Trabalho'. 

Essa campanha inseriu-se em um conjunto 
mais amplo de medidas do Governo para a área de 
Segurança e Saúde no Tràbalho, já:delineadas no 
Programa de Melhoria das Condições e dos Ambien
tes de Trabalho, integrante do Plano de Açã.o do .Mi-
nistério do Trabalho. · 

Esse plario estabelece que a área de Seguran
ça e Saúde no Trabalho deve desenvolver esforços 

no sentido de buscar a participação dos diversos se
tores da sociedade brasileira na elaboração de pro
posta e na aplicação de medidas que venham a con-
tribuir para a melhoria das condições e dos ambien
tes de trabalho, com a conseqüente redução dos aci
dentes de trabalho e das doenças profissionais, que, 
só em 1995, atingiram 20 mi1646 trabalhadores. 

Os esforços empreendidos para desenvolver 
ações articuladas com outros atares sociais já ren
deram frutos, como sabemos. 

Consciente de que o número de acidentes no 
País é bem superior à média mundial e de que a 
prevenção é o melhor remédio, a iniciativa privada 
atendeu ao chamamento e também se fez f:. · · ·.ente 
nessa luta. 

Em fins de janeiro passado, a Confederaç.'io 
Nacional da Indústria- CNI lançou, aqui em Brasília, 
a Campanha da Indústria para Prevenção de Aci
dentes no Trabalho, que foi levada a todas as capi
tais dos 27 Estados brasileiros, com jornadas de mo
bilização de empresários, técnicos, médicos, consul
tores e trabalhadores. 

A publicação Revista da Indústria, em sua 
edição de maio último, ressalta que, no evento reali
zado em São Paulo, no ãmbito da campanha, o pre
sidente da FIESP/CIESP, Carlos Eduardo Moreira 
Ferreira, citou estudos comprovando a existência de 
um efetivo ganho de produtividade nas empresas 
onde o grau de prevenção é maior. 

Moreira Ferreira ressaltou que 'até por uma 
questão de eficiência, os gestores dos proces!'os 
produtivos devem atribuir cada vez mais importância 
à segurança dos trabalhadores', afirmando que 
'numa economia globalizada, em que os recursos 
tecnológicos e financeiros se equiparam cada vez 
mais, o homem é que faz a difelellça". 

Se já é grande a minha preocupação com a gra
vidade do problema dos acidentes de tmbalho no País 
como um todo, ela se toma aRia maior quando me 
atenho aos números registrados no Estado que tenho 
a honra de representar nesta Casa. o Mato Grosso. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 
1995 foram registrados no meu Estado 94Q·aciden
tes, dos quais resultaram 79 mortes e 159 casos de in
validez e de incapacidade permanente para o trabalho. 

O Mato Grosso, lamentavelmente, foi o Estado 
campeão relativo de .acidentes fatais, com 36;06 ca
sos registrados para cada 100 mil trabalhadores, se
gundo dados publicados em artigo do jornal Gazeta 
Mercantil. 
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O Governo Federal e o empresariado brasileiro 
já estão conscientes da necessidade de lutarem jun
tos para reverter os lamentáveis indicadores de aci
dentes de trabalho no Brasil. 

O empresariado do setor industrial já colo
cou, na pauta de suas principais preocupações, o 
investimento em prevenção de acidentes no traba
lho, consciente de que •para que o Brasil possa 
produzir mais, melhor e com menores custos so
ciais e econômicos, é preciso que todos trabalhem 
com a máxima segurança•, como ressaltou o pre
sidente da FIESP. 

O Ministério do Trabalho, por sua vez, reali
zou um levantamento dos indicadores epidemioló
gicos. que demonstram uma incidência maior de 
acidentes de gravidade, como mortes e incapaci
dades permanentes, parciais e totais, em alguns 
setores produtivos, e vem enfrentando o problema 
com determinação. 

Segundo as conclusões da mencionada pes
quisa, hã 3 classes de atividades económicas prin
cipais, onde a gravidade e a magnitude do proble
ma estão a exigir ação imediata. Para elas deve
rão ser direcionadas rigorosas inspeções. 

Em primeiro lugar está a indústria de trans
formação, incluindo a indústria metalúrgica, metal
mecânica, elétrica e eletrõnica; fábricas de produ
tos químicos, de produtos minerais não-metálicos, 
de alimentos e bebidas. 

Em segundo lugar, vem o setor de constru
ção, e, em terceiro e último lugar, a indústria extra
tiva, antes considerada a de piores condições de 
trabalho. 

Além dessas 3 principais, outro setor deve 
ser acompanhado: o dos Transportes, Armazena
gem e Comunicações, onde também há uma gran
de incidência de acidentes de trabalho. 

Procurei aqui demonstrar o quanto é grave o 
problema dos acidentes de trabalho, em nosso 
País, e falar sobre o que está sendo feito pelo Go
verno Federal e pela iniciativa privada para tentar 
conscientizar os empresários e os trabalhadores 
da necessidade de se combaterem e se reduzirem 
os índices de acidentes e doenças gerados pelo 
trabalho. 

Ao concluir meu pronunciamento, quero para
benizar a Confederação Nacional da Indústria, na · 
figura de seu presidente, o ilustre Senador Fernan
do Bezerra, por seu lndispensável e imediato en
gajamento nessa luta, e fazer um apelo ao Gover-

no Federal para que envide todos os seus esfor_ços 
para implementar o Programa de Melhoria e priorizar 
as ações de fiscalização das condições e dos am
bientes de trabalho em nosso País, pois, só com 
uma fiscalização rígida e constante, poderemos pre
venir e combater os acidentes de trabalho no Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, três anos de 
incertezas. Três anos sem vislumbrar a possibili
dade de melhoria de vida. Três anos sem qualquer 
reajuste de salário. É esse o prêmio que o Gover
no Federal está proporcionando aos seus funcio
n&rios, aos servidores que, no dia-a-dia, se encar
regam de fazer a máquina do Estado brasileiro 
funcionar. Pouco se lhes dá, mas muito deles se 
exige em dedicação, em assiduidade e em fideli
dade. 

Se se pode dizer que a fisionomia de uma 
empresa é a fisionomia de seus funcionários, a 
cara do Estado brasileiro é hoje uma cara cansa
da, desestimulada, triste, carregada de incertezas, 
pois é esse o semblante dos funcionários públicos 
brasileiros. O Estado quer que sejam eficientes, 
mas não lhes dá condições nem estímulo para que 
sejam produtivos. A cada dia sobra mais bolso va
zio no fim do seu salário. 

A política de arrocho e contenção de gastos 
adotada pelo Governo pode trazer economia para 
os cofres públicos, mas acarreta sérios prejuízos à 
administração e àqueles que necessitam recorrer 
aos seus serviços. Prejuízos à administração por
que os funcionários trabalham sem os devidos cui
dados, retardam o andamento de processos e por
que não tratam os interesses públicos como sendo 
os seus interesses. Prejuízos aos usuários porque 
são maltratados e porque não encontram resposta 
pronta às suas necessidades. Quantificar todos 
esses prejuízos ou transformá-los em números é 
muito difícil, embora todos saibam da sua magnitu
de. É fácil, entretanto, conhecer os seus reflexos: 
basta que se veja a situação da saúde, da educa
ção, da segurança. A razão de todos esses males 
é a falta de dinheiro também no bolso dos funcio
nários. 

São difíceis de serem entendidas as razões 
que o Governo apresenta para não gar reajuste de 
salá:rio aos seos funcionários ou -para rião · introqu
zir melhorias no funcionamento da máquina esta
tal. Basicamente, alega-se falta de recursos. Mas, 
como entender que para salvar banqueiros falidos 
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ou administradores inescrupulosos - mas aliados -
hajadinheiro? 

Todos nós sabemos perfeitamente qae a de
cisão de não reajustar salários de servidores não é 
uma regra geral e uniforme. Aquelas categorias 
funcionais mais organizadas e com maior poder de 
pressão e barganha conseguiram correções de · 
seus salários. É esse o caso de advogados da 
união, de servidores da SAE- antigo SNI -, de fis
cais previdenciários. Mas, e aquela grande maioria 
de bamabés que não são organizados, que são con
siderados funcionários de segunda categoria, embo
ra garantam o funcionamento das repartições? Esses 
estão à míngua, com os vencimentos defasados no 
mínimo trinta por cento do qua.ganhavam três anos 
atrás. 

Com a reforma administrativa em tramitação 
nesta Casa, os salários dos funcionários públicos te
rão um novo teta: R$12.700,00. Para Ministros de 
Estado e para o Presidente da República certamente 
haverá dinheiro para que a sua remuneração alcan
ce esse teta. E para a grande leva de funcionários 
menos qualificados, que, repito, são o sustentáculo 
do serviço público? Para esses, nem sequer as mi
galhas, pode-se prever. 

Evoco aqui as palavras do Sr. Luiz Bicalho, Se
cretário-Geral do SINDSEP, em artigo publicado em 
O Globo no dia 20 de janeiro último, as quais resu
mem os efeitos perversos desse comportamento do 
Governo: •o proble111a todo é que o Governo resol
veu acabar com o serviço público e, de tabela, com 
os servidores. Afinal, quando se coloca como centro 
do seu projeto a 'manutenção do Real', implicando 
com isso a necessidade de garantir os lucros dos 
banqueiros e dos especuladores, alguém tem de pa
gar a conta. A diminuição da receita disponível para 
merenda escolar, as epidemias de dengue e outras 
doenças que campeiam pelo País, os hospitais sem 
fiscalização com a morte de recém-nascidos e de ou
tros doentes são o resultado concreto desta política 
que a reforma administrativa vem coroar e estabilizar". 

Continua o articulista: 

•os servidores federais exigem simplesmente 
justiça. Exigem que seja pago ao conjunto dos servi
dores os 28,86% que foram pagos a militares, ao 
Congresso e ao Judiciário. Exigem que os reajustes 
diferenciados cessem e que sejam repostas as per
das salariais dos últimos três anos. Afinal, aumen
tou-se o preço da comida, do aluguel, do ônibus, do 
material escolar, do telefone, da energia elétrica, da 

água, enquanto que o servidor comum- está há três 
anos com o salário congelado". 

Considero mais do que justas essas reivindica
ções dos funcionários públicos. Esta Casa poderia 
aproveitar o momento em que a reforma administra
tiva proposta pelo Governo aqui tramita para envi
darmos esforços no sentido de que essas injustiças 
sejam corrigidas. É esse o apelo que faço à Presi
dência e aos meus Pares. É esse o apelo que faço 
ao Senhor Presidente da República, para que olhe 
com olhos de administrador inteligente e perspicaz a 
situação dos seus funcionários. Eles merecem mais 
respeito. Eles merecem mais consideração. Eles 
merecem melhores salários. 

Muito obrigado. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO) -:Sr 
Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, gostaria de sem
pre usar esta Tribuna para falar dos acontecimentos 
positivos em meu Estado, o que infelizmente não é 
possível quando se trata da Administração Estadual. 

No entanto o que me traz hoje a esta Tribuna é 
um fato altamente relevante para o meu Estado - a 
reforma agrária. 

Quero manifestar o meu aplauso e agradeci
mento ao nosso Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, e a seus competentes Ministros e 
ao Presidente do Incra, Drs. Raul Jungmann e Milton 
Seligman, que estão tratando da reforma agrária 
com a maior seriedade, dando dignidade ao homem 
do campo. 

No final de semana próximo passado, tive a 
alegria de conviver com os agricultores das regiõ
es de: Cujubim, Campo Novo, Alto Paraíso e Pro
jeto de Assentamento Américo Ventura, onde o In
cra, através da Superintendência de Rondônia, 
está promovendo um exemplar modelo de assen
tamento. 

Hoje podemos afirmar, se promove no Brasil, 
uma reforma agrária, com critérios e seriedade, se
não vejamos: em tempo algum; o pequeno agricultor 
esteve tão perto dos insumos' básicos, para a sua 
atividade, inclusive estradas para o escoamento de 
sua produção. 1 

No atual processo de assentamento o agricul
tor tem acesso imediato ao crédito fomento - crédito 
alimentação e crédito habitaÇão, e ·um trabalho volta
do para que todos tenham~acesso de uma maneira 
rápida e descomplicada ao Procera. 
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No Projeto de Assentamento Américo Ventura, 
na regiiio cilada anteriormente, serão assentadas 
mais 3.GOO famílias em uma área de 259.000 hecta
res {duzentos e cinqüenta mil hectares) em terras 
públicas e desapropriadas. 

Devo ainda salientar que hoje não se· ve'rifica 
mais nenhum tipo de confronto por terras, pois a 
atual administração do Incra no meu Estado, saiu do 
Gabinete e foi ao campo em busca de soluções, pois 
entende a direção do Incra, que hoje não se admite 
mais soluções fabricadas em gabinetes. 

Ainda neste próximo fim de semana, acompa
nharei a direção do Incra, que fará visitas de inspe
ção em vários projetes de assentamentos, nos muni· 
cípios Colorado, Cerejeiras, Pimenteiras, Vilhena e 
Corumbiara, região totalmente pacificada, em espe
cial Corumbiara, onde no passado já foi um grande 
foco de tensão. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores 
Sinto-me confortado com a reforma agrária no 

meu Estado, que pela primeira vez os técnicos saem 
dos seus gabinetes e vão para o campo em busca 
de soluções, e estabelecendo um excelente nível de 
entendimento com o MST, e o que é melhor com 
respaldo da direção nacional do Incra, hoje entre
gue a profissionais competentes, experientes e 
dignos. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar ')5 trabalhos, lembrando para a sessão delibe
rativa extraordinária de amanhã, a realizar-se às 10 
horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N241, DE 1997 

Quarto dia de discussão, em primeiro tu mo, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 1997 
(nº 173/95, na Câmara dos Deputados), de iniciativa 
do Presidente da República, que moálfica o regime e 
dispõe sobre principies e normas da Administração 
Pública, servidores e agentes políticos, controle de 
despesas e finanças públicas, e custeio de ativida
des a cargo do Distrito Federal, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob ri! 24, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 

Romero Jucá, favorável à Proposta, com votos con" 
trários dos Senadores Josaphat Marinho, AntÓnio 
Carlos Valadares e José Eduardo Outra. 

Declaradas prejudicadas pelo Plenário as altera
ções, promovidas pelos arts. 13 e 14 da Proposta, ao§ 
32 do art. 73 e ao inciso VI do art. 93 da Constituição. 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº s; DE 1998 
(Em regime de urgência, nos te·rmos do 

Requerimento nº 51, de 1998 -art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n2 5, de 1998 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Económicos como conclu
são de seu Parecer nº 25, de 1998, Relator: Se
nador Ney Suassuna, com votos contrários do 
Senadores Lauro Campos, Lúdio Coelho e Júlio 
Campos, e absten~ões dos Senadores Osmar 
Dias e 'Jefferson 'Peres), qúe ·autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédi
to externo, com garantia da União, junto ao Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor de duzentos e cinqüen
ta milhões de dólares norte-americanos, equiva
lentes a duzentos e cinqüenta e nove milhões, 
setecentos e cinqüenta mil reais, em 31 de de
zembro de 1996, destinados ao financiamento do 
Programa de Reforma do Estado. 

-3-

EMENDAS DA CÃMARA AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N2 126, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 , de 1998 - art. 336, b) 

Emendas da Câmara ao Projeto de Resolução 
n2 126, de 1997 (n2 3/98, naquela Casa), de autoria 
dos Senadores Abdias Nascimento e Esperidião 
Amin, que institui o Prêmio Cruz e Souza e dá outras 
provid.ências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Educação e Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h35min.). 
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.A. TA DA 15• SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 
DE JANEIRO DE 1998 

(Publicada nõ DSF. de 28 de janeiro de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

·No sumano da Ata, à pàgina n° 01320, 1• coluna, no item 2.3 
ORDEM DO DIA, no resultado da Proposta de Emenda à Constituição n° 41. de 
1997 (n° 173/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
modifica o regime e dispõe sobre princípios ,e normas da Administração Pública, 
servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas, e custeio de 
atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências, no segundo ·dia de 
discussão em primeiro turno, 

Onde se lê: 

Declara!fos prejudicados os artigos 13 e 14, ... 

Leia-se: 

Declarados prejudicados o § 3° do art. 73 e o inciso VI do art. 93 da 
Constituição, constantes, respectivamente, dos artigos 13 e 14 da matéria, ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . -...............•••... -...........•.••. -···· .......... •. : .....•.•......... '\'" .. -- ........ -·.o .. 

À pàgina n° 01363, na apreciação da prejudicialidade do o § 3° do art. 
73 e o inciso VI do art. 93 da Constituição, constantes, respectivamente, dos artigos 
13 e 14 da Proposta de Emenda à Constituição no 41, de 1997 (n° 173/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que modifica o regime e dispõe 
sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, 
controle de despesas e finanças públicas, e custeio de atividades a cargo do Distrito 
Federal, e dá outras providências, no segundo dia de discussão em primeiro turno, 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que mantêm a prejudicialidade queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
A matéria está prejudicada. 
Dos 76 Srs. Senadores presentes à votação, votaram contra os Srs. 

Senadores Josaphat Marinho, Jader Barbalho, Ramez Tebet, Hugo Napoleão, Odacir 
Soares e Freitas Neto. 

É a seguinte a matéria declarada prejudicada: 
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Art. 13. O§ 3° do a~t.-73 da Const~u~çã9 FederaL

passa a vig?rar com a seguinte redação: 

III do art. 

"Art. 73. .. ...................... " .............. . 

§ 3°. Os Ministros do TribunaL de Contas da 

União terão as mesmas garantias, 

impedimentos e subsidio dos 

prerrogativas, 

Ministros do 

Superior TribunaL de Justiça e somente poderão 

aposentar-se com as vantagens do cargo quando o 

tiverem exercido êfetivamente por mais de cinco 

anos. 

" ................. · ..................................... . 
Art. 14. 

95 e a 

I 

Os incisos V e VI do art. 93, o inciso 
alinea b do inciso II do art. 96 da 

Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 93 ............................•....•. 

V - o subsidio dos Min~stros dos Tribuna:i.s 

l:;uperiores corresponderá a noven~ e cinco por 
cento do subsidio mensal fi.Stado para os 
Ministros do Supremo TribunaL ~ederal e os 
subsidies dos demais magistrados serão fU&dos 

em ~ai e escalonados, em niva1 federal e 

estadual, confo:z:ma as respectivas categorias da 

estrutura judiciária nacional, não podendo a 

diferença entra uma a outra ser super:i.or a dlls 

por canto ou , inferior a cinco por canto, n-

exceder a noventa e cinco 

- mensal dos Ministros dos 

obedec:i.do, em qualquer 

arts. 37, XI, a 39, § 4°; 

por cento do subsidio 

Tribunais Superio:a:es, 

caso, o disposto nos 

VI - a aposentadoria com proventos :i.nteqrais 

é compulsória por invalidez e aos setenta anos 

de idade, a facultat:i.va aos tr:i.nta e cinco anos 
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CS. serviço, ap6s dez ~os de s_erv~ço público, 
sendo no mínimo cinco anos de exercicio efetivo 

na judicatura; .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
· "Art. 95. Os juizes gozam das seguintes 

garantias: 

............................................... 
III irredutibilidade de subsidio, 

ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, 
§ 4°, 150, II,_ 15S, III, e 153, § 2°, I. 

• . • H ............................................... 
Art.96. Co~pata privativamente: 

............. -~-= .· ....... · .. ·.·. ·"" ..... · ............. . 
• II ao Supremo ~ribunal Federal, aos 

T~~:;_nais. Superiores .e aos . ,~ribunaia da Justiça 
· prop'?r ao Poder Legislativo respectivo, 

observado o disposto no art. 169: 
. ' ......... · .. · .............................. · ........ . 

b) ·• · a cria9Ao • a extinQAo de c:~argos e a 
r-uneraçAo dos serviços auxiliares, doa jui.soa 

que lhes forem vinculados e do subsidio de .seus 
membros, dos juizes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver, ressalvado o disposto 
no art. 48, r./; 

........................ ; ................. ~····" 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que mantêm a prejudicialidade queiram permanecer 

sentados. (Pausa) · 
A matéria está prejudicada. 
Dos 76 Srs. Senadores presentes à votação, votaram contra os Srs. 

Senadores Josaphat Marinho, Jader Barbalho, Ramez Tebet, Hugo Napoleão, Odacir 
Soares e Freitas Neto. 

É a seguinte a matéria declarada prejudicada: 
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~1;:-- ,1~.: "Q.
1
§_ -~~ do ~rt .. 7~ .qa .con~tituição Federal.-· 

pa~sá a, viqC!rar com a. se_quinte redação: 

"Art. 73 ................................••.• • , •.•• ,•. r 

............................................................... 
§ 3°. Os Ministros do Tribunal. de Contas da 

União terão as mesmas garantias, prerrogativas, ;, . . ... 
i.mped:i.m.entos e subsidio. dos Ministros do 

Superior Tribunal. de Justiça e somente poderão 

aposentar-se com as vantagens . do \:argo quando o 

tiverem exercido efetivamente por .mais de cinco 

anos.·. e , ................................. ' .............................. . 
Art. 14 . Os incisos V .. e VI do art. 93, o inciso 

III do art. 95 ,, e·.· a ·,alinea· b ~do incii:!O II do art. 96 da 
. . ~ . 

Constituição Federal. passam a vigorar com a. seguinte redação: 

"Art .. 93 • I • • o • • o • • • • o •••·• o • o • • o o • o o • o • • o o o o o • 

........ ·· .... · ........................................ . 

VI - a aposentadoria com proventos integrais 

.é compul.sória por lnval.idez e aos setenta anos 

de idade, e facultativa aos trinta a cinco anos 

de serviço, após dez anos da serviço públ.ico, 

aendo no mini.mo cinco anos de exercicio efetivo 

na judicatura; 

.................................................. 
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

28/01/98 
Quarta-feira 

" 

11:00 - General Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, Chefe do 
Departamento Geral de Serviços do Ministério do 
Exército 

~6:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

18:00 - Senhor João Elisio Ferraz de Campos , Presidente da 
FENASEG 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Ata da 17!. Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 29 de janeiro de 1998 

Si! Sessão Legislativa Extraordinária da SQ!! Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 

Carlos Patrocínio e Nabor Júnior 
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ÀS 10 HORAS, 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 - Bemartio Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Al
vares - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Er
nandes Amorim - Esperidião Amin - Aaviano Melo
Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader 
Barbalho -Jefferson Péres -João França- João Ro
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco 
- Josã Eduardo - José Eduardo Outra - José Foga
ça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Saad - José Samey - José Serra- Júlio Ca.n
pos- Júnia Marise- Lauro Campos- Leomar Quin
tanilha - Leonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella 

- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Oto
niel Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na Assumpção - Renan Calheiros- Roberto Freire
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima- Sebastião Rocha- Teotónio 
Vilela Filho- Vilson Kleinubing - Waldeck O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - 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 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 4, DE 1998 
(N° 450/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos da Dec~aração Cons
titutiva e dos Estatutos da Comunida
de dos Países de L.ingua Portuguesa, 
assinados em Lisboa, em 17 de ju~ho 

de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

A:rt. 1 o • Fi.cam aprovados os textos da Dec~aração 

Constitutiva e dos Estatutos da Comunidade dos Pa.ises de 

L.ingua Portuguesa, assinados em Lisboa, em 17 de julho de 

1996. 
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Parágrafo 

Congresso Nacional 

único. Ficam 

quaisquer a tos 

sujeitos à 

que possam 

aprovação 

resultar 

do 

em 

revisão dos referidos Estatutos, bem como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Dc:ebr.lç:lo Constitut:itt2 da. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

Os Cbeles de Estado e de G<wemo de Angola. B~l Cabo Verde. Guiné-Bissau 
Moçambique. PanusaleSio Tome e Prmcipe. reunidos em Lisboa. no dia 17deJulhode 1996; 

lmbuidos dos valores pem>es da Poz. da Democ:acia e do Estado de Oi~to. dos 
Dimtos Humaoos. do D=IM>Ivimemo ~ daJUSiiçaSocial; 

Tendo em mente o teSpeito pela integridade territorial e a não-ingerincia nos 
assamos internO$ de c::da Estado. bem como o ~to de cada um estzbdeeer :as fonnas do seu 
propno dc:senvolvimemo politico. econõnrico e social e aóotar sober.l.nameme :lS n::spcctiva• 
paüti=s e mecmismcs nesses dominios; 

Conscientes dô1 oportUnidade: histónc:::t que a pn::seme Conferi:nct:t de Chefes de 
Estado e de Governo oferece l)êUa responder' as aspir:aç:6es e :tOS apelos proveruentes dos !XW05 
dos sete p;aíses e tendo presente os resultados ólUSJ)Iclosos das reuniões de Ministros dos 
Negocias Estran'=oetros e cbs Rebções Extenores dos Põlises de Lingu:1 Ponugucs:~.. rc::lii:ad:lS 
emBr:lSilia. c:m 9 de fcvete~ro de 1Qq4. cm Lisboa. cm 19 de julho de 1995. c c:m M:1puto. em 
13 de abril d~: 19%. bem como dos seus encontros a mareem d:ts 48'". 4~ e 50" SI!SSÕCS dJ. 
As<cmbléia-G=I dos Noções Unid:ls; -

Consuier:m 1mperanvo: 
.. Consolicb.r :1. re::t.lidouie cult~l n:u:lonai e plurin:u:ional que confere 1dcnucl:lde 

pn)pna aos P:lises de Lingu:t Pon~"UCS:1.. rcnetindo o re:bcian:1mcnto cspecsai cxzslcnte entre 
dcs e :1 cxpcnência acumubdól em :anos de proticu:1 conccrt:IÇ® c coo~: 

- Eac1reo::r :a progres:si\-a afi~o intemacian:al do cnn.iunt() dos P:liscr; de LingUõJ 
Ponuguesa que: cons~uucm um CSpõlÇO b"COS'f'3r~Cameme descontinuo m:tS tdcntit'ic:do pelo 
idiom:t comum: 

- Rci~e~:r. nesla ac:;astão de tão aho signifiCilda poua o futuro c:olctivn dos seus P:íscs. 
a.c:ompromtsso d• rctC.rç:u- as l:iÇOS dt: sohd:mccbdc c de coope:f':lÇ5o que os unem. conJu~do 
1ntci:tUv:J.s ;ma a pmm~o do dcscnvolvamcm.o t:eenõmic.o c SOCQ1 dos seus Povos c p;ua :1 

ilfinn::tÇão e dt .. -ul~o Qcia \U matares da Li"!,~ Portuguesa. 

Re::ttirm:~m que: :1 Linboua. Ponusuc:sa: 

• CortmUut. entre os ~i\!CtS Pnvos.. um \.-Incuto histórico c: um patrimõnio comum 
n::su.ltlmcs de um41 convNênc:J:l muiussccul:tr que deve ser vai~ 

- E um meio privilegiado de difus3o d:t cri<JÇào cuhur.11 entre os ~ que falam 
ponu~"U'Cs c d~ proJcç;io inu:macro~l dos seus \":tlorcs cultw:sis.. numa perspectiva aberta e 
wuvers::.!istJ: 

- Ê igu:ahrente. nu plano mundi:l. fund:mento de :Jt:::~. aruaç:ào conjunl:l. =d..:l vez 
mats slgnilic:UY.t c inpuerué~ ' 

-Tende a ser. peta sua ~pansão. um inmumento de c:omunicaç:lo e de tr3balhn nas 
Of'@:llniz:tçõel; imem:acJonllis c permite a C1d:t.. um dos P:lises.. no c:onle."Cto rq;~on:1l prOpno. ser o 
intCprcte de inten:sscs c ~r:lÇàes flue a todos s3o comuns. 
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A!l'Um. animados de iinne confaan;:~ no fuwro~ e com o ~to de ~·r m: 
objerivos segu;m.,.: 

- Comnbuir p:u::1 o retOrço dos l:tÇOS humanos. a solidariedade e :1 fr.uemició1àe entre 
tockt$ m: Pmom que tCm a i.ingua Panugueo;a cnmn um dos fundamentos d:J. sua idenud:de 
epccifica.. e. ~ :tenttdo, promover medidas que facilitem a arcula.ç:ão das c:i~ dn5 
~ Membros na ""JDÇD da CPI.P; 

... lncemiv.u a difusão e enriquecimento da l.ingua Pmtuguc:g~ ~iando .:lS 

instítuições jã criadas ou a aiar com e:.otSe pmf'JÕ5ito. nnmeadamente () in.'tliwto tntemacmnal da 
lJngua """"- (III.P); 

- lnc:n:menw n interc:imhin cuhural e :1. difudn d:l cri::u;:ao intdectu:al c: :trli1"tit::l nn 
espaço d:1 Ungua Pnrtugue.c;a. utili72ndo t~ os meios de comunic:lÇõio c os mccam!'õ~ 
intc:m:lcwnais de~~ 

- Envid:lr esforços no 5\."T1tido do CSI:ltlelccmtento cm albouns i';rises Membros de 
rClftn:1."; c~ de ~o entre :.t Lingua Ponub"UCSõt e outr.r.; linguas nõ1C:Ion:J.I!' nos 
domimm; CÍõl inveu:tgaç:ão e da. SUõlwinri7:1ç::in: 

- Alargolf a ~ç:W c.on1re ex ~ Poai~ nõJ. are:. cb cmccn:2r;;in rnliticn
dq,lnm:ític:z. r=n•cubrmente nn :i.mhitn da., nrg:;~nin~ intern:~cinnaJ:!:. pnr fmm:a a dar 
~ cn:sc.:eme :1M mter~ e n~dacfe; comum; no r.etn da comunidade lnternacinn:tl: 

- l"ll:senvnlwer ,.:J. .cnnret"çâu ecnnc'"wni= e CS'nl"fC$lri:d cmre ~i e valnrir.ar as 
pntcnci:did.:lclet e:W:tc:nte-:. :nra\"é$ c.b. delini~,, e cancrcu~n de ~jetl)!l; de int~~ cnmum. 
~nr.usdn ~ 2ntida a.o; varia-; Ü'11"tn:l.o;: de cnnp:r:~ção. bil::uer::~t lrib.lcr.d c muhiL"'lcr.sf: 

- Oin:.mi:r.!r e :arwnfiu.:br :a C:Prtf"Cfõõç:in no• dnminin nnl~it:irin. nn da 10rm."lÇ:1<' 
pnti~ínn:U c nm di~ o;:e~ tb inveo;tlg:tç:5n cu:ntitic.'1 c: tecnniitt!ic:a cnm v1<a:1 :a um:a 
~e v:llnnnç:ia do:o;: ~u:o;: fCCUr.;(1!10 hum:tnn!lô c: ~Ulr.ll~. hcm como Pmmnvcr e retOr(:lr :!<; 

pwlii&C8 de formação de qu:adf'O$:_ 

~ Mnhilir.tr tnlen'l:l c c:!Ctctn:~mentc t.."::;.furc;-oo:. c n:cur.;cK cm :lf'JCUU .;nliú:inn :m~ 
J'mSf':ltn:l:" de recan.-..ruç:;io e re:hilil::~ç:lo e :~çãeç. de ajud."' hum:milári:s e de emergêncta f):llõl ~ 

scusP:I~ 

• Pttrmnvcr a c:onrden."'ção dl..o;: :süvi~ cL'l.o;: di\'e1':1iao; lrKtilutÇI~ fJt!NiCl..o;. e 
enticbdeo;: pmr.uts.o;:, :a:tqx:I::IÇÕC:t de n:li.Ure7.:1 ec:onõmica e n"!Mi7.3çôeco não-govenur:'lent:u~ 
e:rnpc;nh:lcbs na dtscnvnlvimcnto d:a. c:onp:r.u;::o\o enue m;. ~ Paisc.s:: 

- Pmmnver. ~em .,.-ejui7n dn~ cnmf'M!"mio;.o;(K íntem::scinl'lõ'lt~ :a~umicla~ reino; P:ti~
Mernh«K, tnedidao;: '-'tr.uw.ln·:: re.o;:aluç5n de,_.. pmhlemao;: enfrent:ldn!iõ peb1.; camunid."lde" 
imigr.Kb"' nnc ll:li~emhrmo.. bem eomn a cnnrdc:nõ.\ç3n e o retCnço da C:CIOp!r:lçãn nu dnminiu 
dz\ pMilicz de imigraç:In: 

• lnc:entiv.'lr :t conp:rnç:in hil:ner:tl e mullil:aternl p:~rn :a rrmeçàn e ~~o do 
mein amhiente h()!!; P:tr.:e. Memtwm.. cnm Vt~a a pmmaçà(l do dec:et~'V<1Í'Io"imento !Ou:çtent3'1o"ei: 

- Promover ações de eooper:lçoio enue sí e de c:oorc:le=çS.o no :imhito muhil3ter.1l 
pom ossci;unr o respeito pelos Direitos HWIWlOS nos respectivos l'aises e em IOdo o mundo: 

• l'ron1cwe< medidos. paniculanneme no domlnio pedagógico e judicial visoDdo a 
1«21 cn2dícoçio do ncismo, da cliscrim~ racial c da xenofobia; 

• Pmmover e incentivar mccüdas que visem a melhoria efetiva das condições de: "ida 
da Cl"i3Dç:;1 e o seu desenvolvimento harmonioso. ii. luz dos principias c:onsign.ildos na Convenç:;Io 
elas Noçiics Unidos sobre os Dileitos da CriaDç:l: 

• Promover a implement:IÇào de projetos de cooper.lÇ5.o específicos com vis= :1. 

relixç:lr a C<ladi~ social da mulher. em reconhecimento do seu papel imprcscindive! para o 
bem est:lr. ciesl:nvolvimcmo elas SO<Iedad= 

• lnc:emiv.lr e promover o imercimbio de joven_.;. com o objctivo de fOfJJQç:io e !roca 
de~ atr:l\'Cs da impic~ de program:as csp:citic:os. p:lRICuJmnentc: no àmbito 
elo ensmo. da cultura e do dc:spono: 

Da:idcm. num ato de tidclid:dc:: ;,; VOQ~ c i \-antxlc dns seus Povos. c: ·no ~tn 
pela i~"Ui1lcbde ~dos ~ constituir. a p:m1r de: hoje. :1 Coanunkbdc dus l~ises de 
lJasu:t Portugues:~. 
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Feito cm Lisboa. o 17 dcJulho<le19'l6 

Pela R<:públíc• de A'nj;OI> 

Pela Repúblico deC>bc Vordc 

P:ia Rcpuhiic:::& Fcdcr.ti1Vôl do Bwil 

Pcb Rcpubitc.a Jlortugu~1. 

E'sla1ulos da Comunidode dos Pmes de Lingua Ponuguesa 

Aniso 1• 
ll<Dommaçio 

A Comunidade dos Poises de Ungua Ponuguesa. do<a>lanle dcsil!ll3da IX'' CPLP. é o 
fom multí!at=J pnvilegiaOO para o aprofundamenlo-11a. amizade rruiwa. da conc:crt:IÇão 
,,, tftico-diplanwica c~ cooperaç1o emre os seus Membros. 

Artigo 2• 
Eslawto Juridico 

A CPLP goza de personalidade juridic:l c ê dolada de :utOROmia :dministr.niva e 

Sloabjctivos gcr.ús da CPLP: 

Anigo 3" 
Objctiws 

a) a coe .... ......, polilic:o-diplom:ili= cnue as seus Mc:mbros o:m m:lléri:ulc n:bçQcs 
llmJOCiomis. namcod:uncftlt: para o n:f~ da su:a-nos fo"' tnt=lon:us: 

b) a~. panicul:umcntc nos domirrios cc:onõmica. soca:U. culu.u:t. juridico e 
têcnico-cic:nti(lCO; 

c)a m:ucri:úiz:tÇ;lo de l'nlictos de J>ftH'IOÇiio e difusio da Ungua Ponugucso.. 

Anigo~· 

Sede 

"Sede da CPLP é. na sua f= inici:tl. em Lisboa. e>pital da RepUI>lic:1l'onubou=. 

Anigo s• 
Principias Orienwlon:s 

A C!' LP é teStda pelos "'!,'UÍIUCS principios: 

a) i!lll"ldade sobc::tna dos Estados Membros: 

c) Respeito pela sua identidade n:ICioGal: 

d) Reciprocidade de u=memo; 

e) Primado da l':lz. da Dcmomci2. do Eslado ele Direito. dos Direitas Humarm e da 
Jusúço Soci:ll; 

t) Respesto pela sua imcgridadc tenito<ial; 

g) Pnm:oçio do Desenwlvimemo: 

h) Promoçio da cooperaçio musuamen<e \"&lllajosa. 

Anigo6" 
Mcmbcos 

1. Pam alõm das Membcas f.-don:s. qualquer ~. desde que use o Ponuguês 
como linll"" of!Câl. pocie<á tomar..e membm da CPI.P. medianoe o acle:do""" ..-.as---
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2. A admi~o na CPLP de um nn\10 Fstacio ê fcila atravê$ de uma dcciSõio uninime da 
Cnnferencza de Chefes de E~ado e de Cinvémn. 

A Cnntê:rencta de Chcle.. de f'..<;tadu c de cruvemo definira a~ tOnn:diti:ldc=; p:;1Q :1 

:~dm1~sâu de novo.:; Memhrm; e para :1 :~.de.<;;in am; pr~nres F.st:nucn!'õ por nnYM. Mcmhrno::: 

São nrgõu< d:l CPI.P: 

:t) A ContCrêncza de Chel~ de Rc:z;Kiu e de (inverno: 

hl O Con!'eihn de Minislrd"·. 

dI O Sccrct:madn F.~ecuaivo 

:! N:t m:uenaiinçãn dCK ~os nbjetíWK :a Cl"t .P apnia-se t:Jmhêm nm; mec:mi~ de 
c-nnc:c:naç;io pnlillco-diplom:itic:1 e de COOp:r.lç.:io j.:i exiol;tentee;; ou :1 cri:ar entre (')!'; E.~ 
Mcmhrn,. <b l."PI.P 

Artigo&., 
Cont~ de:: (."heti:s de F..oaado e de (inverno 

A \oniCrencia e cnat<titui4;1 pelm:. Chelê!o de F.~o e de Governo de I~ os 
E...a:Wm Memhrm>eêa órgãn m:iximo da. CPI.P 

a) Oelinirennenw a palilicager.ll e:ase5ttategi;l."t daCPl~ 

hl Adntar in!'õlntmenms juridicm: neces.Qrin'lõ JQra a implement:lc;an Ófl!'; p~es 
F..'U:Itutm: {'IOdendo. no em:uun. delegares~~ f'10den::$ na Cunselhn de Minisai'M: 

c1 Cri:~r in~ituiçc~ ~ria.,. :a.a bom tüncinnamentn da CPI.P~ 

d), Eleser de cnue os seus Membros um Presiclcnte de forma ro~va· c: por um 

mandato cie dois anos~ 

e) Eleger o Secm&rlo E.urutivo e o Secmãrio E.'<CCIIli•o AdjuntO da CPLP. 

3. A Confet'ênc:ia reUne--se. ordinariamente.. de dois em elo is anos e. exuaordinariamentc. 
quando soiici<ada por dois lerços dos Eslados Membros. 

·4 As decisões da Conferência são tomadas por ccnsenso e são vinculativas para todos 

os Eslados Membros. 
Anigo'l" 

Conselho de Ministros 

O Conselho de Minigras C constituído pelos Minigros dos Negocies Es!Dngc:lras c 
das Relações E..,;tcnores ele lodos os Est:adOs Membros. 

SJo competCncíz do Conselho de Ministros: 

:il) Coordcn:lr õiS :uivldóldcs cb C..'Pt.P: 

bJ Supcnision:zr o funcionamento e dcsc::ftvolvimcnto tb CPLP~ 

c) Oefinir. adot:Jr c implcmc:nt:r ôlS politiCIS e os progr:un:a$ de ~o da <.1'LP: 

d) "-lHO'""' o orç:>mento d:l cru•: 

e) Fannutar reannendaçt.ics :l Canti:rêncios L'"l11 :assuuttlS de poiiUc;t g1."r..L 1"-,n comu 
elo func:1on:uncnto c dcsc:nvnivlmento cticic:ntc c h:umoniosn d.ill.l'IJ': 

O Recomencbr a ContCrCncia os anclid:uos p;ma (r.!: orsos de Scctca:u-ín E.ucutivo c: 
Sccrc~o l:xc:cutivo Adjunto: 

g:) Convoc:;u ccmiCri:nc:i:ls e outr.ls n:uniiics com vista :i promoçoio das ohjetivos c 
prngr.~mos d:l L1'U': 
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h) Rc:~liz:Jir out~c; t:lreibs que lhe: lürc:m lncumbtc.b.s pela. Cunti."fC:ncioa. 

<> Conselho de Minístwc; elege dentre os seus membros um Preslden1e de tOnnot 
rota11..-a e por um m:mdato de um ano. 

4 O Conselho úe Mlni~uos reune:--~. ordin:m:~mente. um:t. \ICZ !XK'" :100 e. 
e:ar.tordu~:m:tmcntc:. quando :!õailcitido por dai$ terços dos Estados Membros. 

5. ( > L"nnr.clho de M intstras responde fJCr.IJllC: =: <.:onli::rônCQ.. ôl quem dcvcr:1 :tpn:seru:ar 
os respectivos relatônos. 

6 As decisões do C:on.o;clho de Ministros são IOmacb:s por consenso. 

Artigo lO" 
ComiiC de Conccnõ1çàtt Permanente 

I. O ComitC de Conc:enação Permanente C c:cmstnuido por wn representante de cada um 
dos Estados Membros da CPLP. 

:2. ~ 110 Comitê de ConeertaÇio Petmancmc ac:ompmfwo o cumprimento pelo 
Secmariado Executivo das dceis<l<s e teeomenclaç6es emanadas da Conf- e do Conselho 
deMinimos. 

3. O Comite de Concenaç:ão Penn:uentc rc:úne-se ordinarUimente uma vez por mCs c 
exttaordinanamente sempre que necessario. 

4. O Comité de Conc:ert:>i;'lo Pemwtenle é coordetl:ldo pelo.._....,. do !':>is que 
delem :t Presidência do Conselho de Minisuos. 

S. As decisões do CumnC de Co~o Penn:mente são tomad:ts por consenso. 

6. O ComitC de Concc:n::~ç:la Perm3nentc poderia lnmõJr deci~ 5t'KK'c: o.~ OJS$UI1tos 
menoon:ados nas almc:z.s 011. b 1. c 1 e d) do Ana~:tro 9• .. :ad reti:rendum ··do Conselho de Manisuos. 

Anisa 11• 
SccretaNdo E."tCCUtivo 

t. O Sc:c::rct:uUdo E!'r.CCUIIvn é o princ:apal órgão c~ccutlvn da <.'PU' c. h.-m :15 quintes 
compctCnc=s: • 

a, lmplement:lr :lS decisões c:b Conferi:nc:i01. do Cunsclhn de Ministms c: do C um i~ de 
Coac:cru\~ Penn;nente: 

btl'l:unliareossq;ur.ora oxecuç;lodw: progr:m=d:J O'LP; 

2. O Sc:cmWdo Exccut1vn é dirib,tido pelo Seacwio E."tCCulivo. 

Artigo 12• 
Scctewio E.~ecuuvo 

I. () Secrewio E:oc:eeutivn ê uma :tlla personalidoJde: de um dos P:ai5CS-Memhros da 
crt.r. eleito ratatl\õlmente e por ur- m:~n<bto de dois oa.nos. podendo ser renowdo uma vez. 

2. S5o prlnc::ip:ais compcténci:as do ~rio E:u:cUtivo: 

a) Empreender. sob onent:1ç3o da Confetenci:a au do Com;elbo de Ministros ou par 
sua fM'Órxi:t inic:i:niv;a.. medidas dcstana.das a promover os objetivos da CPLP c a reforçar o seu 
funcionamento: 

h) Nomc:tr o p:ssaal a int.egQt o Secn:t:lri:ldo Exe:cutavo ~ consulta ao Com11.C de 
Conc:cn:oi;'lo p.........,,., 

c) Reolizarconsullas e anicui~~Me com as ao- dM F..- Memlxus e OUiriS 
inlliluiç6es da CPI.P; 
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d) Se< guanliio do palrimânio da CPJ.P; 

e) Reprcscmar a CPl.P oos fnral'Cftinentcs~ 

I) F.xer= quaisquer ouua.• funçócs que lhe fomn inc:vmhidas pela Confc:ência. pelo 
Coeelho de Ministras ou pela Comrtê de Ca~ Permanente. 

Artigo JJ• 
Sccretirio F.Xecw:1vn Adjunta 

1. O Sero:n::t:rio F.xecutivn Adjunto e eleito mtauvamenu: e por um maAdato de dois 
aaos:. pndcndo r.er renmrado uma vu. 

2. O Scc:reWin F .xec:uuvn Adjunto !:elii de n:cicmalid:lde diferente da do Secn:uirio 
F.xeauivt:' 

3. Cnmp:ae :10 Secret:iria F.:-:ecutivn Adjuntn cnadjuv-~r o Scctet.\rio E:.::ecuti\'0 no 
Cxercicin da.o; ~uas f~ e ~m:altui·l<l em ca~ de :~uséncia nu imf'Cdimento 

O qunrum fl:ll':l;,. re:dir.aç:ão de todas ó1S reuniões dõl t"Pt.P e de ~URS instituições C de 
pdn menrn; onco F~ Membros 

A. o; decr~ d~ orgão,; cb CPl .P e da:o;: ~u;.o; ln!õlituiçõet ~o tomadas f1CX cnm:enso de 
tndM no; E'\t:dm Memhro~ 

Anign 16• 
Reg1mentn interna 

Os Orgão,;; e umuutções da CPI.P definirão n !õen próprio regimeruo interno. 

Articn ,,. 
PmYeniência dos Ftmdos 

· ()~: fundm: d:1 CPJ .1, !õ5n prm.oeniente;. da< comrihui~ da,ol; F.'Uac:im;; Memhm!; 
medi3:nte quni."lS a serem tix~ p:in Ccmselhn de Mini~. 

2. Ê cNda. um Fundo E"q)eei:~.l~ ded.ic:u:io ~Cii$ÍVõlmcnte :tO :lpoiP financeiro cm :çCSes 
cancn:cz iev.ada< a C1bo nn quou::lro d4l CPLP e cnn.<tnuido pnr conuibui~ volwuárias. 
public:L< nu rnv.adas. 

Atligo 18" 
Orçomento 

I. O _.,,o de funcioiiODICIItO da CPLP ....me..e de I" de julho de cada ano a 30 
de junho do anoscguime. 

2. A JXOllOSia on;amen1:1l é _,ada pelo Seclcui2do Execurivo e. dCI>Oís de 
opn>vodo !'CIO Comilê de Coi>CCftllçio !'ermoDeG!e. sllbmetida à IJftCÍIÇiO c dccisio de cada 
Emdo Membro ..C o final de ftlaiÇO decado ono. 

Aftigo 19" 
Palrimõnio 

O pautmon1o da CPLP é constituído por lodos os bens. mâYeis ou imóveis. 
adquiridos. lWibuidos ou dOidos po< quaísq...,.I>CSSDOS e ÍnsUiui~ pubiicos ou priwd:ls. 

t. O Eswio ou Estagos Membros in~ em even1uais ahcr.a.ções ans pi'esem.es 
l:su!IUios envi:uào po< escnlo ao Sccm:mado exee..l;.~ uma nolifOQÇão. c:oGieDdo as JIRIPOSUS 
de emenda. 
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2. O Secretm~do E."teCUtivo comuniarã., sem \iemora. :io Comitê de C~o 
r~nente :ss propos1a.s de emencb. referidas no n° t do presente Anigo. que as· sabmetcr.í ;i 
~prov:lÇ;io da Conselho de Minisuos. 

; Anigo 21• 
Entrad:l em Vicor 

1. Os prcsent~ Estoltulos cnttar.io c1n vigor. provisoriamente. na d:ua da su:a :assinatuf':l 
c. deiinitiv.weme.. :spós :1 conciusão t.bs tàrmoliidades tonstituctcnolis por todos os Esaados 
Membros. 

2. Os presentes ~IIII<>;; seria adol:ldas por lodos os Estadas Membnls em 
conrannidiade com as suas formalidacics coastítucionais. 

Artico n· 
Deposilirio 

Os textos orisfnais d:í Deciaraçio ConsliiUiiva da Cl't.P e dos prcemcs Esta!Uios 
=io dcposllados na Sede da CPLP. junto do seu Sccn;wiado Ex=utivo. que cnviarà cópias 
aiDCftt1~ dos mesmos a todoS os Es~ Membtos. 

Feitos em Lisboa. a 17 de Julho <le 1996. 

Pela Repoblica de Angola 

Pela Repúblíea<leCabo Verde 

Pela República de W.;,çambique 

Pela República Feder31M da Bnosil 

Pela Rq>iablica da Guiaé-Bissau 

Pela República PoriU!l1JCSO 

Pela República Democrática de São Tomé e Principe. 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

JANEIRO DE 1998 

De conformidade com o disposto no anigo 49, inciso I, ·da Con.crirnição Federal. 

submeto à elewda coiiSid=ção de Vossas Excdencias. acompanhado de ExposiÇ.ão de Motivos do 

Seohor Mmistro de Estado das Relações Exteriores. os textOs da Decla:ação CoDStÍtllÚVa e dos 

Esamuo'> da Cc:-munjdade dos Paises de Língua Ponuguesa. assinado-s em Lisboa, em 17 de julbD de 

1996. 

Brasília. s de abril de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 
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EXPOSIÇÃO DE MOTWOS N" 11SIMRE. DE 02 DE ABRIL 1997, 
DO SR. MlNIS1RO DE ESTADO DAS RELAÇÕES ESTER!ORES 

Excelentissimo Senb.cr Presiden'Ce da Reptibl:i ca, 

Elevo ã consideração de Vossa Excelência os documen~os 

constitutivos (Declaração e Estatutos) da Ca.cunidade dos Países de 

L1nqua Portuguesa~ assinados em Lisboa, em 17 de jul.llo àe 1996. 

2. os dccu:::~.en-eos cons't:itutivos dão vida. no plano jurídico 

internacional, à Comunidade dos Pa1ses de L.!.ngua PoralÇJUesa, toro 

w.ltilateral integr.ado, a~ém do Brasil, por Anqela.. cabo Verde., 

GUiné-Bissau. Moçam.bique, Pon:uqal e S!o To:mé e Pr!ncipe, e CQjos 

objetivos prec.1puos são a concereação poli.tico-diplomática e o 

aprcfundament:.O do interc:ã:lbio cultural e da ccoperaçio entre seus 

mcmt~rcs .. 

3. Na Declaração constitutiva esdo. expostos os principies 

devem nortear a ccauniàad.e, C01IO o respeite à paz., 

da.ocracia, ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos, ass~ ca.a 

seus objetivos e DS diversas ac;óes a que se propõe~ Os Es'tatu'CCS, 

por suave%, def1nem questàes co:o sede, !inanciamen1:0, e quoram, e 

estabelece: as competências dos quauc órqâos principais da 

COiluniàaâe: a conferência de Chefes de Estado. e de Governo,. o 

COnselho cie Ministres,. o comi ~ê de concereaçâo per=zmen-ce e · o 

secreu.riaào-.Exeo::t:i vo. 

.. com vistas ao encaninhamen~o cios referidos documencos ao 

Poder Legislativo, subme~o a Vossa Excelência prcje~ de Mensaqem 

ao conqresso Nacional. 

Respei~osamente, 

fZ t 

=~ 
~nis~o de Es~do das Relações Exter~ores 

'e Relações Exteriores e Defesa Nacional) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 5, DE 1998 
(N° 258/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Extradi
ção celebrado entre o Governo da Re
públ.ica Federat.iva do Brasil e o Go
verno da República da Coré.ia, em Bra
silia, em 1° de setembro de 1995. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. l 0 
• Fica aprovado o texto do Tratado da 

Extradição celebrado entre o Governo da Repúbl.ica Federativa 

do Bras.il e o Governo da Repúbl.ica da Coré.ia, em Brasilia, em 

1° de setembro de 1995, ressalvada a alinea b do item 6 de seu 

art. 2°. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação ào 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do refer.ido Tratado, ass~ como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do .inciso :r do art. 49 da 

Consti.tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patr~ônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Leg.islativo entra em vigor na 

data de sua publ.icação. 

~~ADO De EXrRADIÇAO ENTRE DA REP0BLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E A REP0BLICA DA COReiA 

A República Federativa do Brasil 

e 

A República da c:oriia, 
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Desejosas de ~ornar mais ef~tiva a 
~espectivos pa!ses na prevenção e repressão 
eStabelecimento de um tratado de extradição, 

cooperação entre .... 
do crt.e !Oediante o 

Acordam o Sl!9uint.e·: 

ARTICõO 1 
Obriqação de Extraditar 

Cada Parte contratante concorda e• extraditar para a outra, 
de acordo com o presenee Tratado e observadas as formalidades le9ais ea 
•19or em seus paises, quaisquer pessoas procuradas para serea 
processadas, julqadas ou para cumprimento de pena no territ6rio da 

Parte Requerente por crime passível de extradição. 

ARTIGO 2 
Crimes Extraditáveis 

1. Para os fins do presente Tratado, .a extradição será concedida 
por conduta que constitua crime de acordo CClll aa legisl&;ões de ......._ 
as Partes Contratantes que seja'punivel co. privação de liberdade por 
u~~: período dé pelo menos - ano ou por uma pena mais grave. 

2• Quando ua pedido de extradição referir-.. a u.a pee~ 
sentenciada à privação de liberdade imposta por ua tribunal da Parta 
Requerente por qualquer crime, passivei de extradição, esta ~r' ser 
çoncedida so.ente no caao de ainda restarem pelo menos. 9 (novet ..... 

da sentença por cumprir. 

3. Para os fins do presente Artiq•.o, ao Hr verificada H -
condUta representa um crime contra a legis·açio da Parte aequeridat 

a) não fará qualquer diferença se as· legislações das 

contratantes enquadram a conduta caracterizada ccmó 

na mesma categoria criminal ou se denominam o crime com a 
mesma terminologia: 

b) a totalidade da co .. dut& citada contra a ·pessoa cuja 

extradição estiver sendo solicitada deveri ser levada em 

consideração e não fará qualquer diferen.ca se, de acordo 
com as leqislações das Partes COntratantes, os elementos 

constitutiY'os do crime diferirem entre s.1. 

4. Um crime de natureza fiscal, inclusive um crime contra uma 

legislação relativa a impostos, taxas al~andengirias, controle cambial 

ou que atente contra qualquer outra questão fiscal, será considerado
crime passível de extradição. uma vez que a conduta que deu oriqem ao 
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pedido ·~·! extradição represente um crime 
extradição não poderá ser neqada em razão de 
Requerida nÃo prever.o mesmo tipo de impost~ 

na ~arte R~querida, a 
a legislação da Parte 
ou·contribuiçio ou não 

co11ter~ uma regtJlamentação fiscal, aduaneira ou cambial do mesmo tipo 
previsto na leqislação da Pa~te Requerenee. 

S. Para crime cometido fora do território da•Parte Requerente, a 

·extradição será concedida se a legislação da Parte Requerid~ previr 

pena para um crime cometido fora\ de seu território em circunstâncias 

semelhantes. Quando a legislação da Parte Requerida nãó previr crimes 
desta natureza, a PartE Requerida poderá, a seu critério, conceder a 
extradição. 

6. A extradição por um crime Poderá ser concedida de acordo com 

o presente Tratado, desde que: 

a) o crime fosse considerado como tal na Parte Requerente na 
ocasião em que ocorreu a conduta que o constituiu, e 

bl a conduta em questão, caso ocorresse no território da 
Parte Requerida na ocasião do· pedi'do de extradição, 
constituísse crime contr.l). a legislação em vigor no 
território da Parte Requerida. 

7. ~e o pedido de extradição envolver diversoS crimes, c~da um 

dos quais ·punível de acordo com a legislações de ambas as Partes, mas 
al9uns dos qua~s não se enquadrem nos outros requisitos previstos no 

parl9rafos 1 e·2, a Parte Requerida· poderá ser extraditada em função· de 

pelo 8enos um crime passive! de extradição. 

ARTIGO 3 

Recusa Obrigatória de Extradição 

1. A eXtradição não será concedida em quaisquer das seguintes 
c:tréunsthc:ias • 

a) quando a Parte Requerida tiver competência, no âmbito de 

sua legislação, para proces5ar crimina~ente a pessoa cuja 
entrega estã sendo pleiteada pelo crime ou delito que deu 
oriqem ao pedido de extradição dessa Pessoa e a Parte 

Requerida pretender exercer a sua jurisdição; 

bl quando, com base no mesmo fato, a pessoa procurada estiYer 
sendo julgada ou já tenha sido julgada na Parte Requeridar 

cl quando a pessoa procurada gozar de anistia ou perdlo na 
Parte Requerida; 

di quando o processo judicial ou a execução da pena pelo 
crime cometido forem alcançados por presc_Fiçio, da acordo 
com a legislação da Parte Requerida; 
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e) quando a pessoa procurada possa ser, ou tenha sido julqada 

e condenada por um tribunal extraordinário ou ~· Para 
os fins da presente alínea, 
constitucionalmente estabelecida 

uma corte 

e constituída 

lllllrci,al 

não aeri 
considerada como .um tribunal extraordinário ou ~: 

f) quando um crime que deu o'rigem a um pedido de extradição 

tiver caráter puramente militar; 

g) quando o crime consitUir um crime politico ou fato 
correlato. A referência a crime político não incluirá os 

seguintes delitos: 

I) o atentado contra a vida d~ um Chefe de Estado ou 

Chefe de Governo ou membro de sua família: 

II) crime em relação ao qual as Partes Contratante• 
tenham a cbriqacão de estabelecer competência ou 
extraditar em função de um acordo internacional 

multilateral do qual ambas sejam Partes·p e 

III) crime envolvendo qenocidio, terrorismo, assassinato 

ou seqtlestro, e 

h) quado a Parte Requerida tiver razões be~ fundamen\a4as 

para supor que o pedido de extradição foi apresentado coa 

a finalidade de perseguir ou punir a pessoa procurada ea 
função de sua raça, reliqiio, nacionalidade ou opinião 

politica, ou que a posição da pessoa possa ser prejudicada 

por quaisquer dessas razões. 

2. Para os fins do presente Tratado, serão considerados cr~e• 

puramente militares Os d~litos que consistam em ates ou fatos estranho• 
ao Direito Penal comum, e que sejam previstos em·VegisraçÃo e~ial 

aplic&vel· aos militares, cuja . finalidade seja· manter a ordem e a 

disciplina dentro das Forças Armadas. 

3. A alegaçÃo da pessoa procurada de gue o pedido d& •.• :;:Ma 
extradição tem propósito oa ~tivaçio P9lÍtica nio impedirá a entreqa 

da passos, se o crime que deu origem ao pedido de extradiçÃo 

representar, fundamentalmente, uma infraçio de Direito Penal ccaum. 

Neste caso, a entreqa da pessoa a ser extraditada dependerá de um 

compromisso assumido pela Parte Requerente de que o propósito ou 

aotivaçÃo politica nÃo contribuirá no sentido d~ tornar a ·pena mais 
qrave. 

ARTIGO 4 

Recusa de ExtradiçÃo a CZ'itério das Partes 
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A extradição poderá ser recusada, de acordo com o presente 
~ratado, em quaisquer.das seguintes circunstâncias: 

ai quando o crime,pelo qual a pessoa procurada estiver sendo 
acusada, ou tenha sido condenada, ou qualquer outro crime 
pelo qual ela possa ser detida ou julgada de acordo com o 
presente Tratado, fo~ passivel de pena de morte de acordo 
com a le<Jislação da Parte Requerente, a menos que essa 
Parte asslliiUl o compromi.sso de que a pena de morte nio seri 
imposta ou, se imposta, não será executada~ 

bl no caso de a pessoa procurada ter sido finaJ..ente 
absolvida ou condenada em um terceiro Estado pelo -•mo 
cri,.. q'le fundamenta o pedido de extradição e, no caso de 
condenação, a sentença imposta ter sido plen.....,nte 
executada ou não ser mais exeqtt!vel, e 

c) quando, em caaoa excepcionais, a Parte Requerida, eabora 

levando em consideração a gravidade do crime. e os 
inte~essea da Parte Requerente, jul9ar, em função Sãs 
condições pessoais da· pessoa procurada, que a extradição 
aeria incompatível com considerações humanitárias. 

ARTIGO 5 

Extradição de Nacionais 

1. A Parte Requerida não terã qualquer obri4ação de conceder a 
extradiçi'! de uma pesiÍol!\._que seja nacional da Parte Requez:;ida., ficando 
a extradi~io d~ seus nacionais sujpita. à legislação pertinente daquela 
Parte. 

z. Quando u.a Parte Contratante recusar a extradição com base no 
pari9rafo 1 do presente Artigo, ela deverã.submeter o caso às suas 
autoridades competentes, no sentido de que possam ser tomadas as 
aedidas legais cablveis para instauração de processo penal contra a 
pessoa por todos ou quaisquer dos crimes que deram origem ao pedido de 
extradição. Essa Parte Co~~ratante deverã informar a P~rte Requerente a 
respeito de qualquer açio movida e do resultado de qualquer_processo 
penal. A nacionalidade deverá ser determinada COD base no momento ~e 
perpetraçio do cri~ que fundamenta o pedido de extradição. 

1. UDa pessoa 
d&9eri ser detida, 

ARTIGO 6 

Reqra de Especialidade 

extraditada de acordo com o~resente Tratado não 
submetida a processo judicial an julqada per 
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qualquer crime cometido antes da extradição que não.aquele em função do 

qual a extradição foi concedida, tampouco extraditada para um terceiro 

Estado por qualquer crime, à não ser no caso de qualquer das seguintes 

circunstincias: 

a) quando essa 
Requerente 

pessoa tiver deixado o 

após a extradição e 

voluntariamente: 

território da Parte 

a ele retornado 

b, quando essa pessoa não tiver deixado o território da Parte 
Requerente dentro de um prazo de 45 (quarenta e cinco} 

dias a contar da data em que ficou livre para fazê-lo, o~ 

c) quando a Parte Reque:r:::ida consent'ir. Deverá ser apresentacs.e, 
um pedido de consentimento, acompanhado dos docume.:t"Me..! 

mencionados-no Artigo 9 e de um registro de qualquer 

declaração feita pela pessoa extraditada em relação ao 

crime em questão. O consentimento poderá ser dado quando o 

crime pelo qual ele estiver sendo solicitado é passive! de 
extradição de acordo com o presente Tratado. 

2. Se a 
extradl t:ada for 

acusação cam base ~a qual a pessoa 
subseqUentemente alterada, essa pessoa 

tenha sido 
poderá ser 

proce•aa4a ou sentenciada, desde-que o crime, em sua nova descrição: 

a) baseie-se substancialmente nos mesmos fatos contidos nc 
pedido de extradição e na documentaçi~ de apoio, e 

bl seja punivel pela mesma pena máxima aplicável ao crime 
pelo qual essa pessoa foi extraditada, ou por uma·pena 
máxima mais branda. 

3. O parágrafo 1 dó presente ~tigo não se aplicará a crim2~ 
ca.etidoa apôs a extradição. 

ARTIGO 7 

O Pedido e a Documentação Formalizadora 

1. TOdos oa pedidos de extradição deverão ser apresentados por 
escrito • instruidos com: 

a) informações relativas i identidade e, se disponíveis, i 
nacionalidade e provável localização da pessoa proeuradar 

bl um resumo dos fato~. relativos ao easo, inclusive data e 
local ~" cr~. e 

cl textos das leis que descrevem os elementos essenciais e a 
designação do crime, a pena prevista ...para o crime, e 
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textos relativos i preserição quer da pretensão punitiva, 

quer da pretensão exeeutória da pena. 

Um·pediáo de extradição da pessoa aeusada de um er~ deveri 

a) uaa eSpia da ordem de prisão ou doeumento equivalente 

ea~tido pelas autoridades judiciais eompetentes, e 

b) declaração baseada em· arqumentos rasoivei"'~par• se 

suspeitar que a pessoa proeurada cometeu o erime que 

originou o pedido de extradição. 

QD pedido de extradição da pessoa condenada deverá ser 

a) - cópia da sentença iJilposta por um ~ibUbA.l, e 

b) caso a sentença não tenha sido plenamente cwaprida, o 

inteiro teor da sentença ou do re.e&nte dA pena a ser 

cuaprida. 

Alt'1'IGO ll 

Tradução dos DOcumentos 

os a-tos 

eaua41çlo .s .... ario ser 

•-ucada dos -smo• para 
aceitlnl por essa Parte. 

apresentados para instruir ·o .pedido da 

accmpanhados de uma tradução devid-nta 

o idioma da Parte Requerida ou outro idioma 

Alt'1'IGO 9 

Canal de ccmunicaçio e Autenticação de ooeumentos 

1. o pedido de extradição e os documentos que o instruem, ou o 

,..Stdo de prislo provisória, bem como todas as outras peças da 
·",..vet ... i:o ~Fr t"~"'a·u~r.o;.~ ~··ldos por via cl:l.plocaAt!~-::'1 .. 

a. Mio aerã exig:hi·· 'qll?.l-que1' 

adicica&l dos docuaentos a~re~entados 

lestruir o pedido de extradição. 

autenticação ou cer~ficação 

por via diplomitica visando a 

!\ !!f!1.0_!!!. 
Inforaaçües supleaentares 

1. Se a Parte Requerida eonsiderar que as info~ções fornecidas 
visando a apoiar a. pedido de ex~radiçio aio insuficientes, de ae4rdo 
co. o presente Tratado, para permitir.que se conceda a extra4içio, essa 

Parta ~deri solicitar informações adicionais dentro de um prazo por 
ela especificado. 
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2. Se a 

encnntrar•se sob 
pesso8 cuja extradição estiver sendo ·so~citada 

custÕ-1!.~ ~ ;t,:= irfonnac:ões adicionais fornecit!~s não 

forem suficientes en- C"::)r.formida~P. «:~m tJ prP.!':ente Tratado ou não. ~ 

recebidas dentro do prazo espe~iCicedo, a pessoa poderá ser liberada da 

custódia. Essa libera:ç~c n~? im;u'!•:ii.r.i que a ~l'!r.te Requerente apresente 

um novo pedido de extradição dessa pessoa. 

3. Quando a pessoa for liberada da c:ust~:l,a de acordo c:aa o 
pariqrafo 2, a Parte Requerida deverá notificar 4 Parte Jteqaez:ante de 

tal liberaçÃo dantz:o da aaior brevid4de possível. 

ARTIGOU 
Prisão Provisória 

1. 110 caso de urgencia, ulila ·P,.rte Contratantoe .podarA aolic:Lta.r. a 
prisão proviaória da pessoa reivindicada na.pendincia da.ap~entaçio 
do pedido de extradição pela via diplomática. A aolicitaçlo nea .. 
aentido poderá ser tratlsJniticla pelo correio ou telégrafo ou pO&' 

qualquer outro meio qu~ for"l~<:":! um. registro· por ·escrito. 

2. o pedido deverá cc:mt.C;'I ··!U~a -descr,i_ção da peii.Oa p~a<J_a1 . UM 

decla,.raçio de que o pedido de ext.rJadiçio deverá ser ..enc ... i~4!o eelA 
via diploaâtica, uma declaração da existencia dos .~ocumentos relevantes 
menciodados nos parã9rafoa 1 e 2 do Artigo 9 autorizando a. detençio da 
pessoa em questão. u.a 

que foi aplicada pelo 
declaração da 

criae ca.etido 
pena que poder& ser aplicada ~ 
e,. ae. solicitado pela Parte 

Requerida, uma declaração concisa da conduta alegada como crime. 

3. Mediante o recebimento de tal· pedido, a .Par.te Requerida 

deverá tomar aa medidas necessárias para assegurar a detenÇão da ~ssoa 
reivindicada· e a Parte Requerente deverá ser -imediatamente infor,mada do 

resultado de seu pedido. 

4. A pessoa detida deverá ser colocada Clll li1>11rdade 1111 a Parta 
Requerente nio apr ,...~~ _, .. ~ p.-.,- •. :.·. ·~r· FY.h4::.õi~ão. acompanh.fldO dos 

d-toa especificado• 110 Arti9o 9, dentro- de - praz:o de · iO· 

(naaeatal diaa a coata.r da data da detençÃo, deilda gaa ~ate 

proce.st..&nto alo ~a o estabeleci.Dento daa .edidaa cabJ:veia visando 

l -tradlçio da pea80& nivindicada no caso de o pedido .. r 
sabaeqlente.ente cecebido. 

1. 'fio l09o ae:Ja· talada - decido- - relaçio ao pedido ._ 
exuadiçlo, a Parta a&qaerida d.,.r, .,.,....icar •••a deciaio i Parte 
lteqUerente pela •ia diplc.IUca. Deverlo aer aprenntadas as ruõee 
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paru qualquer recua& ccapleta ou parcial de wa P!ldido de extradição. 
uma ~•• concedida a extradição, a Parte Requerida de~rá ime~ata.eatá 
ccauaicar l Parte R.querenta que a pessoa a ser. extraditada eat:á saftdo 
~&atida l au& diapoaiçlo. 

2. 110 caso d• ••r concedida a extradlçio da uaa pessoa por .. 
era• por ela .,.,..tido, e•ea pessoa aerá lavada pelas autor idade a 
ccapet:antaa da Parte Requerida a uiO porto ou aeroporto localirado 110 

t:errit:6rio deaaa Parte que seja mutuamente acelt:lvel por &lllbaa aa 
Parte a. 

3. A Parte Requareate poderá enviar i Parte Requerida, mediante 
o con-ntiment:o da últt.&, ua ou '""is aqentea devidamente autorhádoa 
para ajudar na idant:ificaçio de pessoa reivindicada ou para levi-la 
para o territ:6rio da Parte Requerente. Durante a sua permanência no 

·t:errit:6rio da Parte-Requerida, esses aqentes nio deverão desempenhar 
quaiaquer atoa da autoridade e·ficario sujeitos i leqislaçio ea viqor 
fteaaa Parte. 

~. A Parte Requerente deveri retirar a pessoa do território da 
Parte Requerida dentro da um prazo razoivel especificado pela Parte 
Requerida ·e, ae a peaaoa nlo for retirada dentro de t:al prazo,, a Parte 
Requerida· Po<ser.S: colocar· essa pessoa • em liberdade e recus~r . aua 
oi=tradiçlo pelo _,.... crilla. 

ARTIGO 13 

Adiaaeftt:o .da Entreqa do EXtraditado 

1. Quando a poaaoa reivindicada para ext:radiçio eat:iver sendo 
procoaaada ou c:uapriD!50 •ftDt:ençs na ·Parte Requorida, a ext:radiçio daaa 
peasoa de acordo coa o presente Tratado ser.S: adiada até que a peaaoa 
poaaa ser colocada ea liberdade pelo crime - fuação do qual ela eatl 
sendo proces.IIA!a ou cWilpriftdo pana, o que poder& acontecer por qualquer 
daa aequint:aa raa3eat extinçlo do p1:0cesso, abaolviçio, expiração ciO 
prazo da · .. nt:ança ou do prazo ati~ qual a sentença poaaa ter aiciO . 
..-prida, perdlo da pena ou aniatia. 

2. Quando, na opiniio de autoridade médica coepeteftta, a ~aaoa 
raiviadicada para extradição não puder. ser transportada da 
Requeri~& para a Parte Requerente aea correr sério risco de vida .. 
funçlo da precária situação de saú~. a entreqa deaaa pessoa, de acordO 
coa o preaente Tratado, deverá aer adiada até que tal riaco, na opiAilo 
da autoridade aidica coepetente, tenha sido auficienteaente superado. 

ARTIGO "14 

Reentrega da Pesaoa Extraditada 
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oaa pes110a que, ap6a ~•r sido en~regue. por qualquer du 
Partes con~ra~n~ea para a ou~ra, de acordo com o preaan~• Tratado, 
consiga escapar da Parte Reqaeren~e e refugiar-se no ~arri~ório da 
Parte que a en~regou, ou passar e11 ~rinsito pela ..... , devari ser 
detida .adiante uaa !t.plea solicitação diplcai~ica e nov ... Dte 
entra911e, aea o11traa foraalidadea, para a Parte q11e ~eve o pedido da 

extradição dessa pessoa coacedido. 

Aln'IGO ~5 

Conaeq&incia de usa Recusa de Ex~radiçio 

caso a ex~radiçio de uma pessoa seja recusada, nio poderi aar 
apresen~do qualquer ou~ro pedido de extradição da aeama pessoa coa 
baaa no .. ..o fato que da~eraino11 o pedido original. 

Aln'lGO 16. 

Comunicação da Sen~ença Final 

A Parte para a q11al ,... ex~radição foi concedida deverl 
notificar a Parte a&quarente da sentença final prolatada sobre O ca•o, 
se tal sentença absolver a pessoa ~tra4itada. 

Aln'lGO 17 

Despeau. 

1. A Parta Requerida seri responsável por todas aa providlncia• 
neceaalriaa e pelos c..atoa relativo• aos procediaentoa ulteriores, 
decorrentes . do pedido 4e extradição e deverá, t=:)r o11tr0 lado, 
repre .. ntar ~ interes .. da Parte Beq11eren~e. 

2. A Parte aequerida daveri arcar, ee seu ~erri~õrio, opa aa 
4espe... o!eco.rrentea da detenção da pessoa objeto da pedido ;a&: 

extra41çlo- a da r:.nutençlo - cuat&!ia dessa pessoa ati a sua· efttrega a 
uaa pessoa designada pela Parte Reqaeren~e. 

l. A·Parte Requeren~e deverá arcar com aa despesas decorren~ea 
do transporte da pessoa do território da Parte Requerida. 

Aln'IGO 18 

En~reqa de Objetos 

1. Dentro dos limi~es previstos na leqislaçlo da Parte aequertda._ 
• observados os direi~os de terceiras pessoas, que· davarlo ser 

249 



250 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

devidamente respeitados, todos o~ objetos encontrados no territ5rio da 

?arte Requerida, adquiridos eomo resultado do crime ou requisitados 

como prova, d~verão, mediante solicitação da Parte Requerente, aer 
devolvidos, se a extradição for concedida. 

2. Obsezvado o disposto no parágrafo 1 do presente Arti9o, os 

objetos mencionados acirna deverão .. med,iante solicitação, ••r entregues 

i Parte Requerente mesmo que a extradição não possa ser efetu&da ea 
virtude de morte ou fuga da pessoa reivindicada. 

3. Quando exigido pela legislação da •arte Requerida e 
respeitado o direito de terçeiros, quaisquer objetos entra,uea, ha 

forma das disposições precedentes. deverão ser devolvido• 1 Parte 
Requerida, com isenção de despesas, caso essa Parte apresente 
solicitação nesse sentido. 

ARTIGO 19 
Trânsito 

i. Dentre dos limites de sua leqislaçio, o t~inaito pelo 

território de uma d~s Partes Contratantes de uma pesaoa·ent~a9Ue po~ ua 

terceiro &stado deverá ser permitido mediante solicita;io feita poc via 

diplomática pela outra Parte Cont~atante. A solicitação deveri incluir 

as in~ormaçóes previstas no Artig<> 1'3 e indicar os a9entes q~aa 

acompanha~ão a pessoa que esti sendb extra~itada. 

2. A solicitação de tránsito po'derá ser recusada lee exiatir• 

razões de ordem pública que se oponham ao trânsito. 

3. Não será exigida qualquer autor1i:a~io de tri.nsi.to sa for 

usado. transporte ae·:eo sem previsão .de aterrissagem· 1\0 territ6riO•M 

Esta·d.o de trânsito. 

ARTIGO 20 

concurso de Pedidos 

1. Se ·forem recebidos pedidos de dois ou -ia .Estados pa:a a 
..,xtradiçio da zaeama peseoa, pelo _,;soo cJ::I,áe ou por c:i8aa 4ifaraatea0 

a Parte Requerida detera1nari para qual deeses Estados ~pessoa deveri 
ser extraditada e notificará esses Estados de sua decisão. 

2. AO se definir o Estado para o qual a pessoa dever i se.r 

extraditada, a Parte Requerida levará ea consideração tOdas as 

circunstãncias relevantes e, particularmente, as seguintes: 

a) se os pedidos mencionarem crimes diferentes, a gravidade 
relativa deases crimes: 
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b) a data e local do crime; 

e) as respectivas datas dos pedidos; 

d) a nacionalidade da pessoa reivindicada, e 

e) c local habitual de residência da pessoa. 

ARTIGO 21 
Entrada em Vigor e Tér.mino 

1. o presente Tratado entrarÁ em vigor 30 (trinta) dias apÓs a 
data na qual as Partes contràtantes reciprocamente se notificarem, por 
escrito, do eumpri~nto das respectivas formalidades exigidas para a 
entrada em vigor deste Tratado. 

2. o presente. Tratado aplicar-se-i também a qualquer crime 

especificado no Artigo 2 cometido antes da·entrada em vigor deste 
'rr,tado. 

3 Qualquer das Partes Contratantes-poderá denunciar o presente 

ttado, a qualquer momento, mediante notificaçÃo por escrito à outra 
rte Contratante·. com antecedência mínima de 6 (seis) D>eses. 

·• 
Em fé do que, os ab":ixo assinados, devidamente autOt_~ 

por seus respectivos Governos, assinaram o presente Tratado. 

Feito em doia exeD>plares 
coreano e inglês~ sendo todos os 

.Braa!lia, - :!.'! de aeteml:>ro de 

originais, nos idiomas português, 
textos igual=ente autênticos, -

1995. E~ eaao de divergeneia de 

interpretaçÃo, pre-leeerá o texto ""' inglês. 

MENSAGEM N° .1.342, DE 1995 

De coafO!J'Iidlde com o disposlo no ani&O 49. inciso L da Coi!Pimiçlo FcdaiL 
súbmeul ~~levada consicleraçlo de Vossas E•ce!enrín ac:ompubado de Exporiçio de Moli1ICS 
do Seabcr Millislro de Eswlo das Rebç6es Exlerion:s. o tmo do Tralado de Exndiçlo cel!~lldo 
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ecae o Gow:mo ela Repóblica Fcdetaúva do Brasil e o C"JOYemo ela ltepdblica ela Ccftia. em 
lk:l&aia. em I•dc setembro de !995. 

Btasl)i&, 2! de I>OYoabro de 1995. 

Fernando Henrique Cardoso 
Exposição de Mot>'OS n• 646/MRE de 23 de novembro de 
1995 do Sr.Ministro de Estado das Relações Exteriores 

Excelent1ssimo Senl:lcr Presidente da Repliblíc·a:;--

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo texto do 

Tratado de Extradição celebrado em Brasilia, entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e c Governe da Repüblica da Coréia, 

em 1• de setembro de 1995 • 

. 2. . o documento reflete o desejo de fortalecer os laços 

existentes entre ·o Brasil e a República da coréia, pela adoção de 

mecanismo institucional reciproco que regula a processualistica de 

extraditar pessoas indiciadas, acusadas ou condenadas por crimes 

puni~eis nas leqislações dos dois Estados, o que é de nosso 

interene. 

3. Nessas condições, permito-me submeter a vossa EXcelência 

o anexo projeto de Mensaqem ao conqresso Nacional, juntamente cem 

cópias autênticas ao ·Tratado., CCIII vista!; a seu encami~ento à 

apreciação do Poder Leqislativo. 

Respeitosamente, 

f c_;;_ ~'C.... 
LOIZ FELIPÉ LAMPREIA 

Ministre de Estado das Relações Exteriores 

JANEIRO DE 1998 

(.À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 6, DE 1998 
(N° 559/97, na Câmara dos Deputados) 

AProva o texto do Acordo da Coopera
ção Judiciária em Matéria Civi~, ce
~ebrado entre o Governo da Repúb~ica 
Federativa do Brasi~ e o Governo da 
Repúb~ica Francesa, em Paris, em 28 
de maio de 1996. 

O CONGRESSO NACrONAL decreta: 

Art. l 0 
• Fica aprovado o texto do Acordo àe 

Coopsração Ju:iic.iá:ia e: Y..c.tária Ci.·.-i.~, cs~abr&do ent:i:a o 

Governo da Repúb~ica Federativa do Bras i~ e o Governo da 

Repúb~ica Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Naci.onal quaisquer atos que possam resu~tar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso r do art. 49 ·da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patr:i.mônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

ACORDO PE COOPE'RACÃO EM MATÉRIA CML ENTRE o 
OOVERNQ DA REPÚBIJCA FJIDEBADVA 00 BRASIL 

E O GOVERNO PA REfÚBUCA fRANCESA 

O Governo da República Fedcratiw. do Brasil 

e 

O Govcmo.daiRcpública Francesa, 
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judiciária, 

-------------------------------------- ---------

ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

A fim de intensificar suas relações no campo da cooperação · 

Decidiram estabelecer o presente Acordo: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

ARTIGO 1 

1. Cada um dos dois Estados compromete-se a prestar ao outro 
cooperação mútua judiciária em matéria civiL Para os fins do presente Acordo. a 

matéria civil compreende o direito civil. o direito de família. o direito comercial e o 
direito trabalhista. 

2. Os Ministérios da Justiça dos dois Estados sio designados como 
autoridades centrais encarregadas de satisfazer as obrigações definidas DO 

presente Acordo. As comunicações entre as autoridades centrais poderio ser 
substituídas pela via diplomática. 

3. As autoridades centrais comunicar-se-ão diretamcntc,. entre elas. no 
idioma do Estado requerido. e sua intervenção é gratuita. 

ARTIG02 

A execução de pedidos de cooperação pode ser recusada se for 
contrária à ordem pública do Estado requerido. 

ARTIG03 

As autoridades centrais prestar::_se-ão. a ·· pedido. quaisquer 
informações sobre a legislação e a jurisprudência cm vigor DO seu Estado. assim 
como traslados das decisões judiciais pronunciadas pelos tribunais. 

CAPÍTULO TI 
Acesso à Justiça 
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ARTIG04 

1. Para a defesa de seus direitos e interesses, os nacioaais do cada um 
dos dois Estados terão. no outro Estado, nas mesmas c:ondiç6es que qs nacionais 
daquele Estado, livre acesso aos 'tribunais e, nos processoajQdici•iS. teria os 
mesmos direitos e as mesmas obrigações. 

2. . As disposições precedentes aplicam-se -. · pessoas juridicas 
cOnstituídas segundo as leis de um ou do outro Estado. 

ARTIGOS 

Aos nacionais de cada um dos dois Estados não pode ser imposto, no 
tenitório dO outro, nem caução nem depósito sob qualquer denominação que _seja. 
em razão da sua ·qualidade de estrangeiro, . ou da ausência de domicílió ou 
residência no país. 

.ARTIG06 

Os nacionais de cada um dos dois Estados gozarão, !lO território do 
outro Estado, do beneficio da assistência judiciária como os próprios nacionais, 
em conformidade com a legislação da matéria no Estado em cujo território a 
assistência for pedida. 

ARTIG07 

Quand<> a uma pessoa for reconhecido o beneficio da assistência 
judiciária no território d(. um dos dois Estados, durante um processo qtJe tenha 
dado origem a uma decisão, essa: pessoa gozará. sem novo exame, do mesmo 
beneficio de assistência judiciária no território do outro Estado· para obter. o 
reconhecimento ou a execução daquela decisão. · 

ARTIGOS 

1. O pedido de assistência judiciária será dirigido à autoridade 
competente do Estado requerido. por intcanédio das autoridades centrais. 
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2. O pedido deve ser acompanhado de documento oficial que ateste os 
recursos do requerente, sob-reserva de aplicação das disposições dos Artigos 7 e 
2J. 

ARTIG09 

As condenações às custas c despesas do processo •. pronunciadas em 
um dos dois Estados contra o requerente ou o interveniente dispensado de caução 

ou de depósito sob qualquer denominação que seja. serão, a pedido da autoridade 
central deste Estado, dirigidas à autoridade central do outro Estado, e declaradas 
gratuitamente executórias neste último. 

CAPÍTULO li 
Transmissão e· Entrega dos Atos 

ARTIGO 10 

Os atos judiciais·ou extrajudiciais destinados às pessoas residentes no 
território do outro Estado serão ·transmitidos por intermédio das autoridades · 

·centrais. 
ARTIGO II 

Os atos serão encaminhados em dois exemplares e acompanhados de 
uma tradução no idioma do Estado requerido. 

ARTIGO 12 
1. Os atos serão entregues segundo as formas previstas pela legislação 
do Estado requerido. 

2. A prova da entrega ou da tentativa de entrega de um ato judicial é 
feita ou por meio de recibo, ou de atestado ou de um tenno. Estes documentos, 
acompanhados de. um exemplar do ato, serão devolvidos à-autoridàde requérente 
pela mesma via. · 

3. Os serviços do Estado requerido não implicarão o pagamento ou o 
reembolso de ta.'CaS ou despesas. 

CAPÍTULO IV 
Ob~ção de Provas 
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ARTIGO 13 

l. A autoridade judiciária de um dos dois Estados pode pedir à 
autoridade !udiciária do outro E~do que proceda às medidas de instrução que ela. 
requerente Julgue necessárias. no âmbito do processo do qual está incumbida. 
2. O pedido de obtenção de provas conterá as seguintes indicações: 

a) a autoridade fCC11:1eten!C e. se pos8ível, a autoridade requerida; 

b) a identidade e o endereço das partes e. se for o caso, de seus 
rcpraentantcs; 

c) a oatureza e o objeto da ação e uma exposição sucinta dos fatos; 

d) os atos de instrução a serem cumpridos. 

3. O pedido deverá ser assinado, e ostentar o selo da autoridade 
requerente. Deverá estar acompanhado de uma tradução no idioma do Estado 
requerido. 

ARTIGO 14 

Os pedidos de obtenção de provas serão transmitidos pelas 
autoridades centrais. Os documentos de execução serão devolvidos à autoridade 
judiciária requerente pela mesma via. 

ARTIGO 15 

I. A autoridade judiciária que proceder à execução de uma medida de 
instrução aplicará sua lei interna no que diz respeito às fonnas a serem . 
observadas. · · . . . 

2. Entn=tanto. admitir-se-á o pedido da autoridade requerente com vistas 
a que se ~· soguudo forma especial, a menos que esta seja incompatível A co~ 
a lei do Estado requerido. ou que sua aplicação não seja possíve~ em decorreneta 
qUet dos costumes judiciários da Parte requerida, quer por dificuldades práticas. 

3. A .medida, de instrução deverá ser executada em caráter de urgência. 
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ARTIG016 

l. A execução dàs medidas de instrução não implicará o reembolso de 
taxas ou despesas de qualquer natureza. 

2. O Estado requerido, todavia, terá o direito de exigir do Estado 
requerente o reembolso das compensações pagas às testemunhas, dos honorários 
p:~gos aos peritos e dos gastos resultantes da aplicação de uma forma especial 
pedida pela Parte requerente. 

CAPÍTULO V 
Reconhecim~ e Execução das Decisões Judiciais 

ARTIGO 17 

O presente capítulo é aplicável em matéria civil às decisões proferidas 
pelos tribunais dos dois Estados. Aplica-se, tambéQb às decisões impostas pelas 
jurisdições penais que versem sobre a. ação civil Ôe reparação de danos, desde (iUe 
a legislação do Estado requerido assim o· permita. 

ARTIGO 18 

l. As decisões proferidas pelos triburúús de um dos dois Estados serão 
reconhecidas e poderão ser d~laradas executórias no território do outro Estado, se 
reunirem'as seguintes condições: . 

a) que emanem de uma jurisdição competente, segtiildo' a lei do 
Estado requerido; 

b)·que a lei aplicável ao litígio seja aquela designada pelas regras de 
·conflito de leis ' admiti~ no território do Estado requerido;
entretanto, a lei aplicada pode ~er diferente da lei designada pelas 
regras de conflito do Estado requerido, se a aplicação de uma ou de 
outra lei conduzir ao mesmo resultado; 

c) que a decisão tenha adquirido força de coisa julgada e que possa 
ser executada; entretanto, em matéria de obrigação alimentar, de 
direito de guarda de menor ou de direitQ qe visita, não é necessário 
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que a sentença tenha transitado em julgado, mas deva ter força 
executória; 

d) que as partes tenham sido regulannente citadas ou declaradas 
revéis; 

e) que a decisão não contenha disposições contrárias à ordem pública 
do Estado requerido; 

f) que um litígio entre as mesmas partes, fundado sobre os mesmos 
fatos e tendo o mesmo ·õbjeto que aquele no território do Estado 
onde a decisão foi proferida: 

i) não esteja pendente perante um tribunal do Estado requerido, 
ao qual se tenha recorrido em primeiro lugar; ou 

"ü) não tenha dado origem a uma decisão proferida DO território do 
Estado requerido cm data anterior àquela da dccisio 
apresentada para exequatur. ou 

ili) não tenha dado origem a uma decisão proferida DO território de 
um tcn:ciro Estado cm data anterior àquela da dccislo 
apresentada para exequatur, c que · reúna as condições 
necessárias para seu reconhecimento no · território do Estado 
~crido. 

Todavia, quando se tratar de sentenças referentes à guarda de menor, 
as três causas de recusa previstas na alínea "f" só poderão ser aplicadas se tiver 
decorrido o prazo de um ano e~tre a partiãa do menor do Estado de origem para o 
território no qual ele tinha sua residência habitual, e a data de início do proc:esso 
de exequaJur no Estado requerido. 

ARTIGO 19 

1. O processo,de ~nlrecimcnto -e execução .da sentença é regido pelo 
direito do Estado requerido. 

2. A autoridade judiciária requerida não procederá a qualquer exame de 
mérito da decisão. 

3. Se a decisão versou sobre várias questões. a execução poderá ser 
concedida parcialmente. 
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ARTIG020 

1. A pessoa que iiivocar o reconhecimento ou que peça a exeeução 
deverá fornecer: 

a) traslado completo da sentença, que preencha as condições 
necessárias para sua autenticidade; 

b) todo documento hábil para conlprovar que a decisão foi 
comunicada, notificada ou publicada; 

c) se for o caso, uma cópia autenticada da citação da parte que não 
compareceu em juízo; 

d) todos os documentos hábeis para estabelecer que a decisão é 
~ecutória no território do Estado onde foi proferida e que não 
pode mais - com exceção de clecisõeR relativas à obrigação 
alimentar, à guarda de menor ou ao direito de visita - ser objcto de 
recursos. 

2. Estes documentos devem sei' acompanhados de ums tradução 
autenticada seja por um agente diplomático ou consular, sejà por qualquer pessoa 
competente p8ra este fim no território de um dos dois Estados. 

CAPÍTULO VI 
Proteção de Menores 

ARTI0021 

1. Não obstante as disposições da Convenção de Haia, de 2S de outubro 
de 1980, sobre os aspectos civis do seqQaltli61ntemacional de maoças, na qual os 

dois Estados sejam ou possam vir a ser partes, um pedido com vistas a reconhecer 
e executar uma decisão judicial relativa i! guarda de menores ou ao direito de 
visita, proferida em um dos dois Estados, pode ser dirigido pela autoridade central 
deste Estado à autoridade central do outro Estado. 

2. A decisão proferida no Estado de origem será reconhecida e 
executada no Estado requerido conforme as disposições do Capitulo V. 

3. A assistência judiciária será então éonccdida de pleno direito no 
Estado requerido. · 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ARTIG022 

A autoridade central de um dos dois Estados pode pedir à autoridade 
central do outro Estado que lhe comunique as informações concementes.à situação 
social e jurídica de um menor · que se encontre em seu território, ou fazê-lo 
procurar quando este último não for loCalizado. 

Dispensa de Legalização 

ARTIG023 

l. Os atos públicos cxpedidos·no território de um dos dois Estados serão 
dispensados de legalização ou de qualquer formalidade análoga, quando tiverem 
que ser apresentados no território dó outro Estado. 

2. São considerados como atos públicos, no sentido do presente Acordo: 

a) os documentos que emanem de um tribunal, do Ministério Público, 
de um esçrlvão ou de um Oficial·de Justiça; 

b) as certidõeS de estado civil; 

c) os atos notariais; 

d) os atestadôs oficiais, tais como transcrições de registro, vistos com 
data definida e reconhecimentos de firmas apostas num documento 
particular. 

ARTIG024 

1. Se as autoridades do Estado cm cujo território o ato for aprcsen~ · 
tiverem sérias c fundadas dúvidas sobre a veracidade da assinatura, sobre a 
qualidade na qual o signatário do ato tenha agido, .ou sobre a identidade do selo ou 
do . earimbo, poderão· ser. pedidas informações por intermédio das autoridades
centrais. . 

2. Os pedidos de informação deverão limitar-Se a casos excepcionais e 
deverlo ser sempre fundamentados. Na medida do possível, serão acompanhados 
do original ou de fotocópia do ato. 
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CAPÍTULO Vlli 
Estado Civil 

ARTIG02S 

JANEIRO DE 1998 

Cada Estado comunicará, sem ônus, ao outro Estado que o. requeira 
por interesse administrativo devidamente especificado, os atos e os traslàdos das 
sentenças judiciais referentes ao estado civil dos nacionais do Estado requerente. 

CAPÍTULO IX 
Disposições Finais 

ARTIG026 

O presente Acordo substitui e revoga a Convenção de Cooperação 
Judiciária em Matéria Civi~ Comercial, Trabalhista e Administrativa, de 30 de 
janeiro de 1981. 

ARTIG027 

Cada um ·dos dois Estados obriga-se a notificar ao outro o· 
cumprimento dos procedimentos exigidos pela sua Constituição para a entrada em 
vigor do pcseule Acordo, o qual entrará em vigor no 1° (primeiro) dia do r 
(segundo) mas seguinte à data do recebimento da última dessas notificações. 

ARTIG028 

O presente Acordo é concluído por prazo iijmitado. Cada um dos dois 
Estados poderá. a qualquer momento, denunciá-lo e a denúncia surtirá efeito 
6 (seis) meses após a data do recebimento da notificação pelo outro Estado. 

Em fé do que, os representantes dos dois Governos, devidamente 
autorizados para tanto, assinaram e selaram o presente Acordo. 

Feito cm Paris, em de maio de 1996. em dois exemplares 
originais, nÔS idiomas português e francês, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. 

PELO GOVÊÍiijb DA REPÚBliCA 
FEDERATIVA DO BRASU. 
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MENSAGEM N2 483, DE 1997 

Senhores Membros do Cõngresso Nacional, 

De conformidade com o disposto no anigo 84, inciso Vlll, da Constituição Feder:U. 

.submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompáilhado de Exposiçãó .de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do .A~ordo de Cooperação Judiciária 

em Matéria Civil, ~ebrado entre o Governo da República Feder.!tiva do Brasij e o Governo da 

?..epública Francesa, em Paris, em 28 de maio de "I 996. 
Brasilia. 29 de abril 

/~~-("-.,i... Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 152/MRE, DE-25 DE ABRIL 1997, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES·EXTERIORES 

Excelent1ssimo Senhor Presidente-da-República, 

Elevo à consideranção du V~ssa EXcelência o anexo Acordo 

de cooperação Judlciári& em Hatéria civil, fi~do em Paris, em 28 

de maio de 1996, entre o Governo da República Federativa do Brasil 

e o Governo da República Francesa. 

2. O ACordo em apreço é·reflexo da crescente importância que 

essa modalidade de cooperação vem desempenhando no cenário 

internacional, tornando mais ágil a coordenação entre os paises em 

questões de interesse mútuo. 

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do 

Poder Legislativo, submeto a Vossa Excelência projeto de Mensagem 

ao congresso Nacional, juntamente com cópias autêntzcas do Acordo. 

Respeitosamente, 

(C:~-c-..2 
LUIZ FEL:Ipf LAMPRE:IA 

Ministro de Estado das Relações Exteriores 

(À Comissãó de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7, DE 1998 
(N° 577 ~97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Servi
ços Aéreos Sub-Reg~onais, entre os 
Governos da Repúb~ica Argentina, da 
Repúb~ica da Bo~i.via, da Repúb~ica 

Federativa do Brasi~, da Repüb~ica do 
Chi~e, da Repúb~ica do Paraguai e da 
Repúbl.ica Oriental. do Uruguai, cel.e
brado em Forta~eza, em 17 de dezembro 
de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o • Fica aprovado o texto do Acordo sobre 

Serviços Aéreos Sub-Regionais, entre os Governos da Repúbl.ica 

Argentina, da Repúbl.ica da Bol.ivia, da Repúbl.ica Federativa do 

Brasil., da Repübl.ica do Chil.e, da Repübl.ica do Paraguai e da 

Repúbl.ica Orienta~ do Uruguai, cel.ebrado em Forta~eza, em 17 

de dezembro de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional. quaisquer ates que possam resu~tar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 

compl.ementares que, nos te=os do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

qrayosos ao patr.i.mônio nacional.. 

Art. 2°. Este Decreto Leqisl.ativo entra em vigor na 

data da sua publicação. 

ACORDO SOBRE SERVICOS AÉREOS SUB-REGIONAIS ~NTRE OS GO~ERNOS 
DA REPÚBUCA ARGENTINA DA .Rf?ÚBUCA DA BOUYJA DA !illPUBUCA 

fEDERATIVA DO BRASU... DA REPUBUCA DO CHII E DA REPUBUCA DO 
PARAQUAI E DA REPÚBUCA ORIENTAL DO URUGUAI 

Os Governos da República Argentina, da República da Bolívia. d~ 
República Federativa do Brasil. da República do Chile. da República do Pamgua1 
e da República Oriental do Uruguai. doravante denominados Estados Partes. 
sendo signatários da Convenção sobre Aviação Civil InternacionaL aberta à 
assinatura em Chicago em 7 de dezembro de 1944: 
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Congregando um grupo de países <~uc \·cm desenvolvendo um novo 
processo de integração ccon()mi~;.a: 

Aspirando contribuir para o desenvolvimento do transporte aéreo na 
Sub-rcgião cmnprcendida pelos territórios dos Estados Partes: 

<.:um o objetÍ\'O de concluir um .Acordo que permita a rcalizaç:1o de 
110\'0S serviços aéreos na Sub-rcgião. assini contribuindo para rel<>rç:1r c làcilitar a 
intcgmçãn cntrc··;,s povos dos Estados Partes. p:m1 concrcti7.ar estes oh.ietivos c 
cxmninnr aqueles não contemplados que oporlumuncnlc se considerem como 
instrumentos idôncos do dcscnn>lvimcntn acrncmncrcial: 

Com·cncion:un o seguinte: 

ARÚGO I" 
Objctim do Acordl~ 

O presente Acordo tem por objetivo pcnnitir a realização de novos 
serviços aéreos sub-rcgionais rcgul:1rcs. cm .. rntas dilcrcntcs Jas rotas regionais 
clcti\·amcnlc opcradns nos termos dos Acordos Bilaterais.· a fim de promover c 
de.<>cnmh·cr noms mercados c atender dc,·idamcntc à demanda Jus usuários. 

ARTIGO 2. 
I >cliniçõcs 

l'nm os lins do presente Acordo: 

Est.abelecem-se as seguintes definições: 

a) "Estado Parte .. significa cada um dos países signatários do presente 
Acordo e aqueles que a ele aderirem posteriormente. 

b) .. Autoridades Aeronáuticas" significa as Autoridades da 
Aeronáutica Civil dos Estados Partes. 

c) "Serviços Sub-regionais" significa os serviços aéreos regulares de 
passageiros, carga e mala postal. separadamei1tc ou em 

-. combinação, realizados dentro da Sub-região que cmnprcende us 
temtórios dos Estados Partes. de <.:nnf(muidade cnm os critérios 
estabelecidos especificamente para tantu. cm rolas dilerentes dus 
regionais eletivamenle operada.-; nú quadro dos Acordos Bilaterais. 
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d) .. Conselho'' sigmfic:t o Conselho de J\utoridaucs J\cnminllicas du· 
Sistema Sub-r.cgjonal de Transporte Aéreo. 

c) ''Emprcsa.designada" significa qualquer cmpres:t aérea que tenha 
sido designada c autorií".ada de conf(mnidadc com u artigo 5'' d"-stc 
Acordo. 

f) ··País de Origem·· significa o territóriu do Eswdu undc se inicia u 
transporte. 

g) ·'Acordos Bilatcmis" sig1iilica lodos os Acordos assinados entre 
Cln\·enlos ou entre J\utorid:~des J\eron:íuticas que esl:tbelcç:.uu 
direitos relativos ao tr:ílcgu acrocumcrcial. 

ARTIG03" 
Anexos 

Os J\ncxus integram n presente Acordo. entendendo-se que qualquer 
relerênci:1 a este dc\'e incluir os Anexos. exccto onde seja especificado de outro 
ltlmta. Qualquer modificação dos mesmos será sempre resolvida por acordo 
unânime das Autoridades Aeronáuticas dus Estados Parles quando o considerem 
neccssano para o melhor desenvolvimento do Sistema de Tr:mspnrte Aéren Sub
regional. As modilicações cnlmrão cm vigor provisoriamente desde a data .. de 
nssimttura da Ata correspondente c passarão a v1gorar. dclinitinuncnlc. para cada 
Estado Parte. :t par~ir dn d:tla de sua conlinnaç:io ao País Depositário mediante 
comtmicnçii<i por Nota Diplum:ítica. 

ARTIG04° 
Concessão de Direitos 

I. _ Os Estados Partes concedem-se os direitos especificados neste 
Acordo. com a finalidade de operar Serviços Sub-regionais. Para a realização 
destes serviços, as Empresas designadas gozarão: 

a) do direito de sobrevoar os territórios dos Estados Partes; 

b) do direito de aterrissar nos referidos territórios, para fins não 
comerciais; 

c) do direito de embarcar e desembarcar. nos territórios dos Estado.'> 
Partes. passageiros, carga e mala post~!-. separadmncntc ou em 
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combinação. em vôos regulares que se reali7.em exclusivamente 
dentro da Sub-rcgião. 

2. O direito de embarcar c desemlmrcar passageiros. carga ~ maln postnl 
destinados a ou provenientes uc territórios de terceiros Estados Parl~s dcpcndcrit 
de auwrização dos Estados Partes envolvidos. sejam esses tráfegos de. quinta ou de 
sexta liberdades. 

J. /\s empresas ucsignadas poderão pcdnitir a seus passageiros a 
intcrrupçiio da \'Íagcm. com direito a posterior rt:cmbarquc. cm t.-scal:ts 
intermediárias de uma mesma rota sub-regional. nas condições cstubck·cidas no 
/\nexo I ao presente /\curdo. · 

ARTIGI > 5" 
Dcsignàçiio c t\i.ltorizaçãu 

Cada Estado Parte terá o uircito uc ucsiguar uma ou mais cmpr:csas 
para opt.-i'ar os ScrYiços Sub-rcgionais. t\ referida designação será comunicada 
:itruvés de Not:i Díplomiltica aos demais Estados Partes cnvol\'idos. 

2. /\o receber a comunicação da designação. as Autoridades 
Aeron:íuticas de cada Est:tdo Parte. em conlimnidade com suas leis c 
regulmncntos. outorgariio :1 t•mprc.•;a ou ils empresas designadas pelos outros 
Estados Partes as autori7.açé.ics necessárias para a .exploração dos serviços 
COII\'encÍmtadoS. 

'l. lima empresa aérea que haja sido designada c autorizada poderá 
iniciar c manter a operação dos Ser\'iços Sub-regionais desde que cumpra com os 
rcquisih~s lc!!:!Ís c rc!lul:uncnlarcs do outro Estauo Parte c com as disposições 
:tplicitn~is deste /\curdo. 

4. Cada um dos Estados Partes tem o direito de retirar a designaçãO:~de-
uma empresa ou empresas e designar outra ou outras, comunicando-o através de 
Nota Diplomática dirigida aos demais Estados Partes envolvidos. 

ARTIG06° 
Condições de Operação 

Os critérios operacionais a~licáveis aos Serviços Sub-regionais 
constituem o Anexo I ao presente Acordo. 
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ARTLG07<> 
Aplicação qe Disposições Bilaterais e Multilaterais 

l. 1\plicar-se-ão subsidi:~riamenle a este Acordo todas as disposições 
dos Acordos de Serviços Aéreos assinados entre os EsL:Jdns Partes envolvidos. que 
sejam compatíveis com o presente Acordo: 

2. As disposições deste Acordo não deverão conslllmr. sob qualquer 
circunstância. restrições ao estabelecido nos Acordos sobre .Serviços Aéreos que os 
Estados P:~rtes hajam concluído entre si. 

3. Na aplicação das disposições do preschtc 1\con.lo. nenhum Est·adu 
Parte concederá tratmncnto mais lavorávcl às suas empresas do que às dos demais 
Estados P:~rtes. 

4. Caso uma Com·enção Multilateral inclua cm suas disposições o 
tratamento do Transporte Acreo na .Sub-região. ns 1\utqridades Aeronáuticas dí~s 
Estados Partes rcali7~trão consultas ~;um o objetivo qe dç.Lcrminur o g.mu cm que 
este Acordo poderá ser alctado pelas disposições da Convenção c de'--idir sobre as 
mndilicnçõcs que se laçam :necessárias neste. Acordo. 

ARTIGO 8" 
Intercâmbio de Disposições Nacionais 

I . Cada Estado Parte. por meio de suas Autoridades At;ronáuticas. 
comunicará oportunamente às Autoridades 1\eronáutie:~s Jus outros Estados 
Parles as disposições Yigentes cm seus t:cspcctivos países para a cunce~são de 
autorizações a empresas aéreas para o el'.ercicio de atividades comerciais e 
opemcionais. além dus normas para a aulori:z.ação de roL:Js. lreqüências e horários 
_para os vilos regulares. 

2. I ls Est:u.los Partes se cslilrçarão para cumpatibili7.ar as disposições e 
normas reti.:ridas no parágrali.1 I''· deste artigo. a partir da \;igência do presente 
/\curdo. 

ARTIG09° 
Tariiàs 

1. As tarifas a serem aplicadas para o transporte nos Serviços Sub-
regionais ficarão submetidas às normas do País de Origem. 
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2. As tarifas aplicadas poderão, por solicitação de uma das Partes 
interessadas, ser objeto de exame pelo Conselho de Autoridades Aeronáuticas. 

ARTIGO lO 
Facilitação e Segurança 

Cada Estado Parte empregará todos os estorços com vistas à máxima 
simpliticação e compatibilização de suas normas e procedimentos relativos à 
tàciliiação do Transporte Aéreo Intemacional (lmigrátúrios. Aduaneiros e de 
Vigilância Sanitária e Fitossanitária) nas operações sub-rcgionais. sem prejuí7.o do 
cumprimento das Normas de Segurança da Aviação Civil, em harmonia com os 
Anexos 9 e 17 da Conve~~~ão de Aviação Civil lnlemacional:· 

ARTIGO II 
Aerouavegabilidade. Operações c Licetiças do Pessoal 

Cada Estado Parle· deverá compatibilizar com us gemais membros 
suas normas e procedimentos relativos :t AemnaVC!!,ahilid:tde. < )per:tçõcs c 
l.iccnças do Pessoal. conltmnc as normas c recomendações Ja Orgauii'nção de 
J\\·iaç:1o CiYil Internacional. 

ARTIGO 12 
Conselho de Aul<lridadcs Aeronáuticas 

I. Fica criado o Conselho de Autoridades Aeronáuticas. com o objetivo 
de zelar pelo c"luuprimento e aplicação deste Acordo. 

2. As normas que regularão a composição. as atribuições e demais 
pormenores de funcionamento do Conselho constituem o Anexo II ao presente 
Acordo. 

ARTIGO 13 
Oportunidades Comerciais 

I . Cada Estado Parle adotará as medidas apropriadas dentro de sua 
jurisdição para eliminar todas as li.mnas de discriminação c práticas de competição 
dcslcaluo exercício Jus oportunidades cmncrciais. 

2. Caso as regulamentações locais o permitam. os Estados Partes 
adotarão as medidas apropriadas para que as linhas . aéreas possam adquirir 
combustível no território do Estado Parte em moeda local ou em moeda livremente 
conversível; c.onvêrter e remeter a seu país de origem os excedentes sobre suas 
vendas, com presteza e sem restrições ou gravames fiscais, à taxa de câmbio 
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vigente; e realizar seus próprios serviços em terra, ou selecionar entre agentes 
competentes de tais serviços, ou, no caso de usar os únicos serviços existentes, 
estes deverão ser prestados em uma base de igualdade e com preços baseados nos 
custos. 

ARTIGO 14 
Estatísticas 

l. As empresas aéreas que operem rotas sub-rcgionais li.m1ecerão às 
Autoridades Aeronáuticas dos países onde operem inli.mnações estatísticas sobre o 
tníJego transportado, nas rotas que operem. com detcmlinação de origem c 
destino. 

2. As Autoridades Aeronáuticas dos Estados Partes intercambiarão 
semestrahnente us inli.mnações cstutísticus de interesse comum. 

ARTIGO 15 
Adesão 

l. Este Acordo estará aberto à udesão de outros Estudos da América do 
Sul. cujas solicitações serão examinadas pelos Estados Parles. 

2. A aprovaÇão das solicitações será objeto de decisão unânime dos 
Estados Partes. 

ARTIGO 16 
Denúncia 

I. O Estado Parte que desejar desvincular-se do presente Acordo devcr;í 
comunicar essa intenção aos demais Estados· Partes de modo expresso c Lormal. 
eli:tuando no prazo de sessenta dias a entrega do documento de denúncia ao 
Ministério das Relações Exteriores do País Depositário, que o distribnirá aos 
demais Estados Partes." 

2. Fonnalizada a denúncia. o Acordo deixará de viger para o país 
denunciante um ano depois da data de recebimento da notificação pelo País 
Depositário, se não se convencionar, pela unanimidade dos membros restantes. um 
prazo inferior ou se a denúncia não for retirada antes de expirar aquele período. 

ARTIGO 17 
Solução de Controvérsias 

Para solução das· controvérsias que surjam entre os Estados Partes 
acerc:-. da interpretação e/ou execução das disposições do presente Acordo. seriio 
obsen:ados os procedimentos previstos no Anexo III ao presente Acordo. 
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/\RT1<10 I 8 
Revisão 

() \ ·' · I · 1 :•,. t·"vt·s·,'""t<> !Jet·t·<·,-•,···a. !>Ci<l menos a presente I coruo scra o >JC o uv ~ u v . 
cada três anos. Nestas revisües os Estados Partes procurarão eliminar 
gradualmente as restrições existentes neste 1\cordo. 

/\RTI<J() 19 
Registro 

Este Acordo será registrado. pelo País Depositário. na Organização de 
A\'Íação Civil lntemaciona!. 

Nn IGO 20 
Entrada em Yigor 

I. O presente 1\cordo entrará em vigor tt·inta dias depois da data do 
depósito do terceiro instrumento de ratificação. Os instrumentos de ratilicação 
serão depositados perante o Governo da República Fcdcrnli\·a do J3r;isiL que 
comunicará a data· do depósito aos Governos dos demais Estados Partes. 

2. O (im·erno da Republica Federativa do Brasil notilicará ao Governo 
dc cada um dos demais Estados !'artes a data de entrada cm vigor do presente 
Acordo. 

Em testemunho do que os abaixo assinados, devidamente autorizados 
por seus respectivos Governos. assinam o presente Acordo MultilateraL 

Feito em Fo.rtaleza, em J '=1 de dezembro de 1996, em um 
origin!il nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. O Go'\<~rno da República Federativa do Brasil será o Depositário do 
presente Acordo e enviará cópia devidamente autenticada do mesmo aos Governos 
dos demais Estados Partes. 

_!2_~~ 
I'F.Lt> <H>VERN<>PII.IWI'l'llll<:A 

FlillEF.ATI\"..\ lXJ BRASIL 

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

Piú.i){;ii\·EiiNo"i),i. itiü;i iiiiit· ,\ 
DO PARA<.ilJAI 

~ l'~R~ 
REI'Üill.lCA IX l CIIILE 

('.; ; ,t/ !_.---

PEI.( l cú"J\:F.n.Nc 1 1>A IUÜ•t'iili .iC,\. 
oRIENTAL l.lO URIJ<ilJAI 
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ANEXO I 

CRITÉRIOS OPERACIONAIS 

1. ÁREA GEOGRÁFICA 

Considera-se todo o território dos Estados Partes como disponível 
para operações aéreas sub-regionais., sob o princípio do não desvio do tráfego para 
pontos além da Sub-região. 

2. ROTAS SUB-REGIONi\.lS 

São aquelas que se estendem desde o último aeroporto no tcrritbrio de 
um Estado Parte até pontos nos territórios dos outros Estados Partes. As rotas 
sub-regionais s<>mente podem ser operndas com vôos originados no território do 
país da em presa. 

3. SUPERPOSIÇÃU DE ROTAS 

1\s rolas sub-regionais pmlcrão conter segmentos que unam dois 
neroportos não vinculados por serviços clctivamenlc operados nos quadros dos 
Acordos Bilaterais. 

Nenhum segmento de uma rota sub-rcgional poderá sobrepor-se a 
segmentos cletivamente operados segundo as disposições dos reieridos Acordos. 

Desta. mancim. poderão estabelt.:cer-se ligações desde ou para um 
ponto estabelecido nos Acordos Bilaterais. para ou desde outros pontos da Sub
rcgião não incluídos nos releridos Acordos. 

4. AEROPORTOS SUU-REGlUNAlS 

São todos aqueles que sejam dt.-signados para operar com viios 
internacionais. 

Os Estados Partes em·~>lvidos na operação de Serviços Sub-regionais 
cnmpmmctcm-sc a habilitar para uso inlemacional aqueles aeroportos ou 
aeródromos situados cm seu território que sejam aptos para o cumprimento dos 
objctiYos do presente Acordo. 



----------------------------------------- --------------------------------
------

JA.NEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

5. AEROPORTOS COMPARTILHADOS 

Para os efeitos da definição de rotas sub-regionais, o~ aeroportos 
compartilhados serão considerados como situados no território Qa empresa 
operadora, se seu Estado compartilha tal aeroporto e se cada Estado concede os 
procedimentos de facilitação que permitam às empresas de cada um deles a 
entrada ou saída, para ou desde o outro Estado. 

6. ÁREA TERMINAL- TMA 

Para os efeitos das rotas sub-regionais, considerar-se-ão como um 
único os aeroportos de um mesmo Estado situados dentro do limite de uma TMA, 
ficando qualquer exceção sujeita à prévia consideração das Autoridades 
Aeronáuticas dos Estados Partes envolvidos. 

7. CAPACIDADE 

O núíuero de lreqiiêncins c o equipamento a ser utilizado por uma 
empresa em cada rota sub-regional devem ser adequados ao respectivo potencial 
de tráfego. · 

As empresas proporão livremente equipiuuentos c lreqiiências. o que 
será considerado pelas Autoridades Aeronáuticas dos Estados Partes envolvidos 
para evitar qualquer excesso de capacidade que não esteja de conl(mnidade cnrn o 
potencial de tráfego e que caracterize urna práticn anti-comercial. levando ainda 
em consideração as limitações técnicas aeroportuárias. 

), I alta de acordo. a controvérsia poderá. ser levada ao Conselho de 
Autoridades Aeronáuticas. conlorme o número 2 do Anexo II ao Acordo. 

8. PARADA ESTÂNCIA C STOP OVER! 

A interrupção da viagem com direito a posterior reembarque. prevista 
no parágralo 3" do Artigo 4° do Acordo. deverá eletuar-se na mesma empresa e na 
mesma rota. Tal interrupção não poderá exceder o prazo que a autoridade 
pertinente de cada Estado Parte determine para seu território. 

9. VÔOS EXPLORATÓRIOS 

Com vistas a tbmentar n implantação e o desenvolvimento do Sistema 
Sub-re!!.Íonal e a implementação de novos serviços regulares definitivos, os 
Estado; Partes se comprometem a autorizar. por um determinado período, as 
solicitações de vôos exploratórios cm rotas não operadas nessa data. 
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ANEXO II 

CONSELHO DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 

1.. COMPOSIÇÃO 

O Conselho será integrado por um Representante Titular e um 
Suplente da Autoridade Aeronáutica de cada Estado Parte, os quais estarão 
autorizados a adotar posições em nome de sua representada. 

2. ATRIBUIÇÕES 

Além do estabelecido no Artigo 12 do Acordo, o Conselho tem as 
seguintes atribuições: 

a) pronunciar-se sobre as controvérsias resultantes da aplicação e/ou 
interpretação :das- cláusulas do Acordo. de seus Anexos e do 
Regulamento; 

b) formular normas cmnplcmentare!i para o limcionamento 
harmonioso do Sistema de Transporte Aéreo Sub-regional. sempre 

. que seja necessário; 

c) pronunciar-se sobre as denúncias de práticas predatúriaS ou de 
competição desleal: 

d) recomendar soluções para às controvérsias relativas ao Transporte 
Aéreo.Sub-regional: 

e) avaliar a aplicação de suas Resoluções nos Estadps Partes; 

l) procurar. através de cada Representante, junto às Autoridades 
competentes de seus respectivos países, a coordenação das ações 
tendentes à simplificação e compatibilização em matérias relativas 
a tàcilitação, segurança, aeronavegabilidade, operações c licenças 
do pessoal; 

g) analisar e projetar modificações para as revisões periódicas do 
Acordo; 
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h) conceder. por solicitação das empresas envolvidas, audiência para 
conhecer seus pleitos. em conionuidade com () disposto no 
Regul:m1cnto; 

i) procurar, através de cada Estado Parte, um tratamento simetrico e. 
convenientemente econômico nos. níveis tarifãrios para os semç·os 
aeroportuários de tráfego aéreo, alfândega, imigração e saúde, entre 
outros; a fim de fomentar o desenvolvimento do Transporte Aéreo 
Sub;:r.egional. 

3. SESSÕES 

As sessões do Conselho serão convocadas e se desen:v:olverão 
conforme os critérios estabelecidos em seu Regulamento. 

4. PRESIDÊNCIA 

A Presidência do Conselho será exercida pelos Representantes dos 
Estados Partes., em caráter rotativo, por um ano, seguindo-se a ordem altàbética 
dos referidos Estados. podendo, por acordo unânime dos membros do Conselho. 
ser prorrogado o mandato do Presidente por mais um ano. Para o. primeiro 
mandato será buscado o consenso dos Estados Partes. 

5. SEDE DO CONSELHO 

.A ·sede do Conselho será localizada no Estado Parte que exerça a 
Presidência. cabendo a esse Estado prover as instalações c recursos materiais c de 
pessoal necessários às suas atividadcs. 

6. RESOUJCÕES 

As resoluções d~J Conselho ser:io adotadas por maioria simples de 
seus membros c terão carátcr de Recomendações para os Estados. os quais 
adotarão uma atitude de cooperação em relação às mesmas, colaborando deste 
modo para que sejam estabelecidas as regras e solucionadas as controvérsias. 

7. SECRETARIA 

O Conselho disporá de uma Secretaria cujas atividades serão 
exercidas por um funcionário ou um substituto designados pelo Governo do 
Estado Parte sede do Conselho. Suas funções serão, entre outras, as seguintes: 
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a) a preparação e divulgação das Ordens do Dia. das Atas das 
reuniões do Cons~lho e das soluções de controvérsias alcançadas 
em conformidade com o Artigo 17 deste Acordo; 

b) o tratamento da informação e da documentação que o Conselho 
requeira; 

o} a preparação da correspondência oficial do Presidente do Conselho; 

d) a execução da transição da Secretaria de um ·para outro Estado 
Parte, ao suceder-lhe um novo Secretário. 

8. ATAS 

JANEIRO DE 1998 

As matérias tratadas pelo Conselho serão consignadas em Atas, com 
o objetivo de registrar as Resoluções aprovadas. O conjunto das Atas e Resoluções 
aprovadas pelos Estados Partes será compilado com a nonna correspondente, para 
o funcionamento harmonioso do Sistema Sub-regional de TransporteAéreo. 

ANEXO III 

SOLUCÃO DE CONTROVÉRSIAS 

1. · As controvérsias que ocorrerem entre os Estados Partes relativas às 
matérias do Sistema de Transporte Aéreo Sub-regionaJ serão submetidas. em 
primeira instância, à deliberação do Conselho. 

2. Caso não seja-possível ~~çar:.uma solução no âmbite do Conselho, 
os Estados Partes envolvidos estabelecerão negociações diretas entre si, ainda que 
as controvérsias envolvam interesses diretos de suas empresas. Os resultados 
alcançados nessas negociações serão infonnados, pelos Estados Partes, ao 
Conselho, através de sua Secretaria. 

3. Se. mediante negociações diretas. não se alcançar um acordo, os 
Estados Partes envolvidos adotarão os procédimentos arbitrais previstos no 
parágrafo 4° deste Anexo. 

4. Em caso ·de controvérsias será constituída uma Comissão Arbitral 
integrada por um árbitro de cada Estado Parte envolvido, devendo esses árbitros 
designarem uni último árbitro que não seja nacional de nenhuma das partes 
envolvidas para atuar como Presidente da Comissão e que terá, em caso de 
emoate, duplo voto. 
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5. Para facilitar a mais rápida designação do Presidente de l)ma 
Comissão Arbitra~ cada Estado Parte comunicará imediatamente aos demais 
Estados Partes envolvidos o nome-de seu respectivo árbitro. Uma vez constituída a 
Comissão, o processo arbitral deverá estar concluído em sessenta dias. 

6. As decisões da Comissão Arbitral serão inapeláveis e deverão· ser 
cumpridas no prazo que nelas se estabeleça. Se um Estado Parte não as cumprir. 
os demais Estados Partes poderão adotar ·medidas restritivas à operação das 
empresas do reierido Estado, ou outras destinadas a obter o seu cumprimento. 

MENSAGEM N2 401, DE 1997 

Senhores !\1embros do Congresso Nacional. 

De conformidade com o disposto no artigo 49. inciso L da Constituiç:io Federal. 

submeto :i. elevada consider:LÇào de Vossas,Exce!ências. acompanhado de Exposição de lVlotivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo Sobre Serviços Aéreos Sub
Regionai;. emre os Governos na Repúblka Argemina.. da República da Bolívia, da República 

Feder:ltiva do BrasiL da República do Chile. da República do Paraguai e da República Oriemai·do 

Uruguai. celebrarlo em Fort:liez:l. em 17 de dezembro de ! 996. 

Brasii.iil. s de abril de 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 123/DTCS-MRE - ETRA, DE 03 DE ABRIL 1997, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, 

os Governos de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Para'?uai e Uruguai concluíram em Fortaleza, em 17 de dezembro 

de 1996, o Acordo Sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais. 
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2. o tratado permitirá .a extensão dos serviços aéreos 

internacionais a ciàages de menor porte, com o estabelecimento 

de um conjunto de rotas mais flexível na sub-região. Trata-se 

de um novo merc~do de transporte aéreo, que poderá constituir

se em valioso instrumento para a consecução do obj e ti vo de 

maior integração dos países sul-americanos. 

3. Nessas condiçõe~, elevó à consideração de Vossa 

Excelência· o anexo projeto de Mensagem que encaminha o Acordo 

so~re Serviços Aéreos s~-Regionais ao Congresso Nacional, para 

a necessãria .. aprovaçáo legislativa, prévia à ratificação. 

Respeitosamente, 

Ministro Exteriores 

CONGRESSO NACIONAL: 
COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
Representação Brasileira 

MENSAGEM PRESIDENCIAL N° 401, DE 1997 

RELATÓRIO DA COMISSÃO 

A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar ConjWita, em 
rewuao ordinária realizada hoje, APROVOU, Wianimemente, o Relatório do 
Deputado Júlio Redecker oferecido a MSC N° 401197, concluindo pela 
aprovação dos termos do Acordo Sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais, entre 
os Governos da República Argentina, da República da Bolívia, da República 
Federativa do Brasil, da República do Chile, da República do Paràguai e da 
República Oriental do Uruguai, celebrado em Fortaleza em 17 de dezembro de 
1996. 
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Estiveram presentes os Senhores Parlamentares: 
Os Deputados P{lulo Bornhausen, Presidente; Júlio Redecker, 

Secretário-Geral Adjunto; o Senador Joel de Holanda e os Deputados Miguel 
Rossetto, Paulo Ritzel, Valdir Colatto, José Carlos Vieira, Luiz Mainardi e 
Deputada Yeda Crusiuso o 

Sala da Comissão, em 16 de Julho de 1997 

//11 A-f 
Deputado p,A.ULQ BORNHAUSEN 

Presidente 

REPRESENT ACÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 

I-RELATÓRIO 

MENSAGEM N" 401, DE 1997 

Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos 
Sub-Regionais, entre os Governos da República 
Argentina, da República da Bolívia. da República 
Federativa do Brasil, da República do Chile, da 
República do Paraguai e da República Oriental do 
Uruguai, celebrado em o Fortaleza. em 17 de 
dezembro de 19960 

Autor: PODER EXECUTIVO 
Relator: Deputado JÚUO REDECKER 

Através da Mensagem em epígrafe, o Poder Executivo, nos termos 

do artigo 49, I, da Constituição Federal, submete à consideração do Congresso Nacional o 
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texto do Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais, entre os Governos da República 

Argentina, da República da -Bolívia, da República Federativa do Brasil, da República do 

Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, celebrado em 

Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996. 

O Acordo tem como objetivo permitir a realização de novos 

serviços aéreos regulares em rotas diferentes das rotas regionais efetivamente operadas 

nos termos dos Acordos Bij~terais, a fim de desenvolver novos mercados e atender 
devidamente à demanda dos usuários. 

Entende-se como "Serviços Sub-regionais" os serviços aéreos 

regulares de passageiros, carga e mala postal realizados dentro da Sub-região que 

compreende os territórios dos Estados Partes. 

O texto do Acordo em tela confere a cada Estado Parte o direito 

de designar uma ou mais empresas para operar os Serviços Sub-regionais e de retirar essa 

designação, devendo comunicar suas c!ecisões aos demais Estados que, por sua vez, 

outorgarão às empresas designadas pelos outros países signatários as autorizações 

neccssálias para a exploração dos serviços convencionados. Fica estabelecido também 

que, na aplicação das disposições concertadas, nenhum Estado Parte concederá tratamento 

mais favorável às suas empresas do que às dos demais Estados Partes. 

Os signatários acordam ainda que as disposições do presente ato 

intern'•':ional não constituirão restrições ao estabelecido nos Acordos bilaterais sobre 

Serviços Aéreos que os Estados Partes hajam concluído entre si. 

Para a efetiva implementação do texto acordado, as Partes deverão 

estabelecer um intercâmbio de disposições nacionais acerca da concessão de autor_izações 

a empresas aéreas para o exercício de atividades comerciais e operacionais, além das 

normas para a autorização de rotas, freqüências e horários para os vôos regulareS". Nesse 

sentido, cada Estado Parte empregará todos os esforços com vistas à máxima 

simplificação e compatibilização de suas normas e procedimentos relativos à facilitação 

do Transporte Aéreo Internacional nas operações sub-regionais. 

Com a finalidade de zelar pelo cumprimento e aplicação do 

Acordo, fica criado o Conselho de Autoridades Aeronáuticas, com a participação de todos 

os países signatários. 
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Estando aberto à adesão de outros ·Estados da América do Sul, 

cujas solicitações serão examinadas pelos Estados Partes, o Acordo poderá ser denunciado 

a qualquer momento e deixará de viger para o país denunciante um ano após a data de 

recebimento da notificação pelo País Depositário. Está prevista a revisão periódica do 

Acordo, pelo menos a cada três anos. 

O Acordo contém três anexos que constituem parte integrante do 

texto. O Anexo I dispõe sobre os critérios operacionais do Acordo. O Anexo II trata da 

constituição do Conselho de Autoridades Aeronáuticas, definindo sua composição, 

atribuições e funcionamento. 

Finalmente, o Anexo ID trata .!0s procedimentos para Solução de 

Controvérsias. São os seguintes os mecanismos previstos: inicialmente, as controvérsias 

serão submetidas à deliberação do Conselho. Casu não se alcance solução nessa esfera, os 

Estados Partes envolvidos estabelecerão negociações diretas entre si. Não se obtendo 

solução por essa via, sel,iio adotados os procedimentos arbitrais previstos no parágrafo 4° 

do Anexo. Nesse caso, o proce4imento tem inicio pela constituição d:- uma Comissão 

Arbitral integrada por um árbitro de cada Estado Parte envolvido, devendo esses árbitros 

designarem um último árbitro que não seja nacional de nenhuma das partes envolvidas 

para atuar como Presidente da Comissão que terá, em caso de empate, duplo voto. As 

decisões da Comissão Arbitral são inapeláveis. 

É o relatório. 

H- APRECIAÇÃO DO RELATOR 

Com a criação do Mercosul, a América Latina tem se tornado a 

parceria mais dinâmica do Brasil na área de comércio exterior. Só entre os parceiros 

originais do bloco econômico (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), o comércio 

registrou um crescimento médio anual de 21,54% entre 1992. e 1995. Com a recente 

adesão por parte da Bolívia e do Chile, pode-se esperar um novo impulso comercial que 
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traduz-se, conseqüentemente, no aumento do fluxo de pessoas entre esses países, tomando 

mais fluidas as fronteiras nacionais que separam os membros do bloco. Dessa forma, a 

melhoria das condições de comunicação tisica no interior do Mercosul constitui requisito 

fundamental para a intensificação dos contatos comerciais, sociais, políticos e culturais na 

região. 

Podemos considerar a iniciativa da assinatura do presente Acordo 

sobre Serviços Aéreos Sub-regionais por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai como um passo necessário ao aprofundamento das ligações entre os territórios 

dos países do Mercosul, criando novas alternativas para o deslocamento de pessoas e de 

carga na região. É, ao mesmo tempo, conseqüência do processo de integração regional.e. 

um avanço na.direção da intensificação das relações intra-bloco. 

O texto acordado cria condições para o desenvolvimento do 

transporte aéreo intra-regional, respeitando as normas internacionais para a aviação civil. 

A assinatura do presente Acordo no âmbito do Mercosul tende a 

contribuir para o estreitamento dos laços entre os integrantes do bloco econômico, razão 

que nos leva a crer que sua aprovação pelo Congresso Nacional é da maior conveniência 

para o Brasil e os seus parceiros comerciais no Cone Sul. 

de 1997. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que Co~o Nacional aprovou, e eu, José Samey, Presidente do Senado 

Federal,_ nos termos do parágrafo uruco do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte 

RESOWÇAO ~ 1, DE 1996-CN 

Dispõe sobre a Representação Brasüelra na Comissão Parlamentar COn
junta do MercosuL 

O Congresso Nacional resolve: 
Art 111 A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar do Mercosul é integrada par 

,JezesseistiiUiales e deZeSseis suplentes. com representação paritária da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, sendo os seus integrantes, com mandato de dois anos, designados. na forma estabe
IAcida nos respectivos Regimentos Internos,. ao infcio da Primeira e da Ten:eira Sessões LsgislaliVas 

:linárias de cada Legislatura. . 
Paráglafo único. OS Presidentes das Comissões de Relações Exteriores da Câmara dos 

Deputados e do Senado Fedeml são membros natos da Representação Brasiloira na Comissão Parla
miiiitar do Man:oSüi. • 

Art 2" caberá à Representação: 
1-~M..PN todas.asmatértas~..Memol>J.ILQiffl·yoohamasar 

submBtidas ao. CongressQ Nacional;' 
11- emitir relatório circUnstanciado sobra as informações encaminhadas ao Congresso Nâ

cional pelo Poder Executivo retralalldo a evolução ao Mercado Comum, conforme o disposto no artigo 
24 do Tm.tado de Assunção; 

·III.- apresentar, à deliberação da Comissão Partamentar Conjunta do Mercosul, proposiçõ
es que devam, nos termos do disposto no artigo 26 do Protocolo de OUro Preto, constituir recomenda
ções ao Conselho do Mercado Comum. 

§ 111 Plii'a:'«lS"ffnS·éio'dlspostO· ilos'iriâsos t·e 11 as matérias. serão encaminhlldas:,preliminar· 
menta, à Representação;~sein prejufzo de" sua· apreciação pelas. comissões--~.Çãmara 
''lS Deputados e do senado Fedelal, conforme o disposUlnos respectiws.Regimeotos..lotelne* . 

§ 2" A Repl1!sentação terá quinze dias. contados do. rscebimento: da.~pam..emilir D 
aeu relalóriq. o qual seiVirá de subsídio para o· estudo das demais comissões incumbidas~$8118ll!l· 

leparecer. 
Art 3" Além do disposto nos artigos anteriores, e para as providências que se fizerem ne

cessárias junto à autoridade competente, a Representação Brasüeira na COmissão Partamentar do 
Mercosul deverá acompanl'lar jUI'ito aos Órgãos do Pcder ExecutiVo, todas as providências por eles 
adotadas e que possam, direta ou indiretamente ser de interesse do Mercosul. 

Art 411 Os Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal instituirão, nos mo~ 
das dos órgãos de apoio às comissões técnicas, uma Secretaria de apoio à Representação. a ser ins
talada em dependência do Ediffcio do Congresso Nacional, fornecendo, para tanto, pessoal recrutado 
entre os senridores das duas casas e material necessário ao desenvolvimento de suas atividades. 

Federal. 

Art 5" Esta Resolução entra em vigor na data de sua pubficação. 
Art 6" Revoganrse a Resolução n11 2, de 1992-cN, e demais disposições em contrário. 
Senado Federal, 21 de novembro de 1!196. -Senador José Samey, Presidente-do Senado 

(À Comissão de Relações EXteriores e Defesa Nacional) 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os Pro
jetas de Decreto Legislativo n"'s 4 a 7, de 1998, lidos 
anteriormente, terão, perante a Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de Cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, findo o 
-qual a referida Comissão terá quinze dias úteis, pror
rogáveis por igual período, para opinar sobre as pro
posições, nos termos do art. 376, •c•, 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, nos termos do art. 334, •a•, do Regimento ln
temo, declara prejudicada a Mensagem n2 301, de 
1992, referente à escolha de autoridade. 

Será feita a devida comunicação ao Senhor 
Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a 
mesa, proposta de Emenda à Constituição que será 
lida pelo Sr. 12 Secretário em Exercício, Senador 
Ney Suassuna. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 3, DE 1998 

Altera o art. 101 da Constituição Fe
deral e dá outras providências. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, nos termos dó art. 60, § 32, da Cõnstituição 
Federal, promulgam a, seguinte emenda constitucional: 

Art. 12 É acrescentado ao art. 101 da Constitui
ção Federal o seguinte § 22, renumerando-se o atual 
parágrafo único como§ 12: 

"Art. 101 ............................................. .. 

§ 2" As nónieações a que se refere o § 
12 deste artigo obedecerão a critério de al
ternância entre sexos, de modo que não 
oconam mais de duas nomeações seguidas 
de pessoas do mesmo sexo. 

Art. 22 Esta emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

O povo brasileiro adotou como um de seus va
lores supremos o repúdio a qualquer discriminação 
prejudicial às mulheres. 

Trata-se de valor tão caro a nosso povo que, entre 
os Direitos e Gal"'l:rtias Fundamentais instituídos em nos
sa Lei Maior com fito de coibir toda sorte de aJbijrarieda-

des e desmandos, o repúdio à adoção da condiçãP 
.sexual como discriminante ocupa lugar de destaqúe. 

Diz o art. 52 da Constituição Federal do Brasil: 
"Todos são iguais perante a lei; sem 

distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais 
em direitos e. C)brigações, nos .termos 
desta Constituição;• (destacamos) 

A instituição de tal garantia como um dos prin
cípios norteadores do ordenamento jurídico brasilei
ro seria desnecessária caso a discriminação por for
ça da condição sexual não fosse, infeliZmente, uma 
reaHdade em nosso País. . . 

A discriminação, por ser expressão de injustiça e 
primitivismo é intolerável e deve, por isto, ser r:epefida. 

Por outro lado, é certo que o Brasil, nação jovem 
que vem senoo construída com idealismo e o trabalho 
de seu povo, não pode se dar ao luxo de prescindir da 
pecur.ar inteligência das mulheres e da sensibilidade 
feminina na construção de um País melhor. 

. É preocupação qeste Congresso Nacional ofe
recer ao País meios capazes de tomar mais efetiva 
a participação ·feminina nos quadros institucionais de 
nossa terra, tanto que, recentemente, instituiu, em 
dispositivo de lei eleitoral, critério de reserva de can
didaturas para cada sexo, o que assegurará maior 
participação das brasileiras no Poder Legislativo 

No âmbito do Poder Judiciário a preterição das 
mulheres não é menor, o que pode ser facilmente 
constatado observando-se que na composição do 
Excelso Supremo Tribunal Federal não há, e nunca 
houve, uma única mulher. 

É importante que para o preenchimento das 
vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal nos
so ordenamento jurídico adote critérios capazes de 
afastar qualquer possibilidade de discriminação ou 
de favorecimento de apaniguados. 

Atualmente, a Constituição Federal, ao impor 
as exigências de notório saber jurídico, reputação ili
bada e aprovação da escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, já prevê alguns critérios tenden
tes a afastar possíveis favorecimentos indevidos. 

Contudo, é indispensável a inclusão no texto 
constitucional de critério que impeça a discriminação 
das juristas brasileiras com notório saber jurídico e 
reputação ilibada, pois não se pode aceitar que·as 
mulheres brasileiras continuem injustificavelmente 
excluídas da mais alta corte do País. 
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A proposta ora apresentada está em perfeita 
sincronia com as recomendações, declarações, tra
tados e compromissos decorrentes de confe-rências 
mundiais em que foram discutidas medidas destina
das à mitigação dos efeitos das discriminações sofri
das pelas mulheres, como na Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher (Brasil, 1981). 

O tema em questão, além de ter sido reiterada
mente examinado em diversas Conferências Mun
diais da Mulher, foi enfrentado no Plano de Ação da 
Conferência Mundial sobre população e Desenvolvi
mento (Cairo, 1994), endossado pelo Brasil, que re
comendou a seguinte medida: "estabelecer mecanis
mos para a participaçãc igualitária da mulher, bem 
como sua representação eqüitativa em todos os ní
veis do processo político e da vida pública em cada 
comunidade e sociedade .. ." 

É inegável a justiça da proposta apresentada 
neste projeto de emenda constitucional, até porque 
não há argumento capaz de justificar a completa au
sência do ponto de vista e da percepção das mulheres 
nos julgados do Supremo Tribunal Federal do Brasil. 

Com a participação ;;:inda mais efetiva da mu
lher brasileira nas decisões fundamentais para o 
destino de nosso País, certamente, construiremos 
um Brasil mais justo, humano e democrático. 

Confiamos que o Congresso Nacional Brasilei
ro acolhendo esta proposta, dê ao mundo uma impor
tante lição democrática e uma expressiva demonstra
ção de que somos um P.OVO disposto a corrigir distor
ções e lutar por uma sociedade justa e igualitária 

Sala das Sessões. em 29 de janeiro de 1998. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 101. O Supremo Tribunal Eederal compõe
se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade, de notável saber jurídico e re
putação ilibada 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tri
bunal Federal serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maio
ria absoluta do Senado Federal. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A pro
posta de Emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições específiCas, constan
tes do art. 354 e seguintes do Regimento lntemo. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, deven
do ter a sua tramitação iniciada a partir de 16 de fe
vereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a 
mesa, projetes de lei que seráo lidos pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 22, DE 1998 

Eàtabelece novas disposições pe
nais e processuais penais para os crimes 
de tráfico ilícito e uso indevido de subs
tâncias entorpecentes ou que determi
nem dependência física ou psíquica, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os arts. 75, 83, 107 e 109 do Código 

Penal, Lei n2 6.368, de 21 de outubro de 1976, pas
sam a vigorar com as seguintes alterações: 

• Ar!. 75. Salvo nas hipóteses previstas 
nos arts. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 da Lei n" 6.368, 
de 21 de outubro de 1976, o tempo de cum
primento das penas privativas de liberdade 
não pode ser superior a 30 (trinta) anos. 

Art. 83. . .•....•.................•....................... 
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V - em se tratando dos crimes previs
tos nos arts. 12, 12. 14, 15, 16 e 17 da Lei nº 
6.368, de 21 de outubro àe 1976, além dos 
demais requisitos, tenha colaborado, de for
ma efetiva, para a elucidação do crime e a 
punição dos demais culpados. 

Art. 1 07. . .............................................. . 

IV - pela prescrição, salvo nas hipóte
ses dos crimes previstos na Lei nº 6.368, de 
21 de outubro de 1976, e de decadênciÇ~.ou 
perempção. 

Art. 1 09 ............................................. . 
Parágrafo único. São imprescritíveis os 

crimes definidos na Lei nº 6.368, de 21 de 
outubro de 1976. 

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, ou oferecer, fornecer ainda 
que gratuitamente, ter em depósito, trans
portar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar ou entregar, de qualquer forma, a 
consumo, substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, 
sem autorização ou em desacordo coro .de
terminação legal ou regulamentar: 
,- · Pena- Reclusão, 6 (seis) a 30 (trinta) 
anos e pagamento de 100 (cem) a 800 (oito
centos) dias-multa. 

§ 1 º Nas mesmas penas incorre quem, 
indevidamente: 

I - importa ou exporta, remete, produz, 
fabrica, adquire, vende, expõe à venda ou 
oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem 
em depósito, transporta, traz consigo ou guarda 
matéria-prima destinada à preparação de 
substâncias entorpecentes ou que determi
ne dependência física ou psíquica; 

11- semeia, cultiva, ou faz a colheita de 
plantas destinadas à preparação de entorpe
centes ou de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica: 

§ 29 Nas mesmas penas incorre, airída, 
quem: 

I - induz, instiga ou auxilia alguém a 
usar entorpecentes ou substâncias que de
termine dependência iis1ca ou psíquica; 

11- utiliza locai de que tem a proprieda
de, posse, administração, guarda ou vigilân
cia, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratituitamente, para uso indevido 
ou tráfico ilicíto de entorpecentes ou subs-

tâncias que determine dependência físiç_a· ou 
psíquica; 

III - contribui de qualquer forma para 
incentivar ou difundir o uso indevido ou o trá
fico ilícito de substância entorpecentes ou que 
determine dependência física ou psíquica 

Art. 13. Fahricar, adquirir, vender, for
necer ainda que gratuitamente, possuir ou 
guardar maquinismo, aparelho, instrumento 
ou qualquer objeto destinado à fabricação, 
preparação, produção ou transformação de 
substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica, sem autori
zação ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar. 

Pena- Reclusão de 6 (seis) a 20 {vin
te) anos, e pagamento de 100 {cem) a 800 
(oitocentos) dias-multa. 

Art. 14. Associarem-se 2 (dois) ou mais 
pessoas para o fim de praticar, reiterada
mente ou não, qualquer dos crimes previs
tos nos arts. 12 ou 13 desta Lei: 

Pena - Reclusão de 6 (seis) a 20 (vin
te) anos, e pagamento de 100 (cem) a 800 
(oitocentos) dias-multa. 

Art. 15. Prescrever ou ministrar culpo
samente o médico, dentista, farmacêutico ou 
profissional de enfermagem substância en
torpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica, em dose evidentemente 
maior que a necessidade ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: 

Pena- Detenção de 12 (doze) meses 
a 4 (quatro) anos, e pagamento de 60 (ses
senta) a 100 (cem) dias-multa 

Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer con
sigo, para uso próprio, substância entorpe
cente ou que determine dependência física 
ou psíquica, sem autorização ou em desa
cordo com determinação legal ou regula
mentar: 

Pena- Detenção de 12 (dize) meses a 
4 (quatro) anos, e pagamento de 40 (qua
renta) a 100 (cem) dias-multa. 

Art. 17. Violar de qualquer forma o sigi
lo de que trata o art. 26 desta Lei: 

Pena - Detenção de 4 (quatro) a 12 
(doze) meses, e pagamento de 40 (quareilta) a 
100 (cem) dias-multa, sem prejuízo das sanções 
administrativas a que estiver sujeito o infrator. 
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Art. 18. As penas dos crimes definidos 
nesta lei serão aumentadas de metade a 
213 (dois terços): 

Art. 22 O art 594 do Código de Processo Penal 
(Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941) pas
sa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: · 

'Art. 594 ............................................ .. 
Parágrafo único. O condenado por 

qualquer dos crimes previstos na lei n2 
6.368, de 21 de outubro de 1976, não pode
rá apelar sem antes recolher-se à prisão'. 

Art. 32 A pena pelos crimes previstos na Lei n2 
6.368, de 21 de outubro de 1976, será cumprida em 
regime fechado, não podendo ser remida por traba
lho realizado em estabelecimento de detenção. 

Art. 42 Não se concederá liberdade provisória, 
com ou sem fiança, com base nos dispositivos pre
vistos na lei n2 6.368. de 21 de outubro de 1976. 

Art. 52 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 62 Revogam-se todas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O tráfiCO ilícito e o uso indevido de substâncias 
entorpecentes ou que determimam dependência físi
ca ou psíquica aumentam a cada dia no Brasil. 

Urge combater, por todos os meios, essa espé
cie de atividade criminosa. 

Há urna consciência crescente, no mundo todo, 
de que a humanidde se vê arnaeaçada pela toxico
mania. Os negócios que se realizam, a cada dia, na 
difusão, no comércio e no uso de entorpecentes ile
gais somam números astronômicos, estonteadores. 
Os governos dos países têm-se revelado imponen
tes, até agora, para coibir, debelar, ou mesmo dimi
nuir o volume e a intensidade das ações criminosas 
ligadas ao tráfico ilegal e ao uso indevido de entor
pecentes. 

No Brasil, esse fenômeno chegou às raias da 
calamidade coletiva. Sobretudo em nossas cidades 
grandes, como o Rio de Janeiro (hoje em dia um te
cido social carcomido pelo uso disseminado de dro
gas), mas também em todo o vasto hinterland. É a 
Nação inteira que se encontra minada- e ameaçada 
- pelo perigo desse câncer que é o entorpecene, a 
droga 

Governos nacionais têm feito esforços crescen
tes e cada vez mais coordenados para combater 
um mal tão nefasto e tão alastrado. O dos Estados 
Unidos é talvez, hoje em dia, o que mais tem preo
cupado com tal combate. 

O Brasil precisa também desencadear urna luta 
severa e constante contra o tráfico e o uso de dro
gas ilegais. 

Este projeto de lei visa a tomar a nossa legisla
ção mais rigorosa e mais adequada, como meio de 
repressão e punição, à necessidade de fortalecer o 
Estado no seu devér de combater essa espécie de 
ciminalidade. 

Duplica o nosso projeto as penas cominadas 
aos crimes definidos na Lei n2 6.368, de 21 de outu
bro de 1976; abole a prescrição de tais crimes; elimi
na a possibilidade de liberdade condicional ou provi
sória; e premia, com o direito de liberdade condicio
nal, o infrator que haja colaborado de fonna efetiva 
para a elucidação do crime a punição dos demais 
culpados. 

Se não se pode ter ilusãoes quanto à efiCácia 
absoluta da repressão à criminalidade por meio de 
severidade das leis, não se pode esquecer que essa 
eficácia, relativa embora, existe, e deve ser subesti
mada. E.se a lei não é o único meio de se combater 
a criminalidade -a qual se combate pela conjugação 
de meios adequados -, não pode, contudo, deixar 
de ser utilizada, como instrumento de ação repressi
va e pedagógica. lei, ação"policial preventiva e re
pressora, desenvolvimento econômico, social e cul
tural, e urna educação com que se formem as cons
ciências, sobretudo as juvenis, tais são os recursos 
básicos com que conta o estado - a sociedade -
para se defender da delinqüência. 

Esperamos contar com o apoio dos nossos co
legas do Congresso para que este projeto seja apro
vado com a presteza exigida pelas circunstâncias do 
momento que vivemos. 

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 1998. -
Senador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI N2 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre medidas de prevenção 
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevi
do de substãncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psí
quica, e dá outras providências. 

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, prepa
rar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à ven
da ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter 
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, 
a conl:iumo substância entorpecente ou que· determi
ne dependência física ou psíquisa, sem autorização 
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ou em desacordo com determinação legal ou regula
mentar: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) 
anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a-360 (trezen
tos e sessenta) dias-muita. 

§ 12 Nas mesmas penas incorre quem, indevi· 
damente: 

I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, 
adquire, vende, expõe à venda ou oferece, fornece 
ainda que gratuitamente, tem em depósito, transpor
ta, traz consigo ou guarda matéria-prima destinada a 
preparação de substância entorpecente ou que de
termine dependência física ou psíquica; 

11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas 
destinadas à preparação de entorpecente ou de 
substância que determine dependência física ou psí
quica. 

§ 22 Nas mesmas penas incorre, ainda quem: 
1- induz, instiga ou axulia alguém a usar entor

pecente ou substância que determine dependência 
física ou psíquica; 

11 - utiliza local de que tem a propriedade, pos
se, administração, guarda ou vigilância, ou consente 
que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, 
para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente 
ou de substância que determine dependência física 
ou psíquica; 

III - contribui de qualquer forma para incentivar 
ou difundir o uso indevido ou o tráfico ilícito de subs
tância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica. 

Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ain
da que gratuitamente, possuir ou guardar maquinis
mo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto desti
nado à fabricação, preparação, produção ou trans
formação de substância entorpecente ou que deter
mine dependência física ou psíquica, sem autoriza
ção ou em desacordo com determinação legal ou re
gulamentar: 

Pena- reclusão, de 3 (trêS) a 10 (dez) anos;··e 
pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e ses
senta) dias-multa. 

Art. 14. Associarem-se duas ou mais pessoas 
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes previstos nos arts. 12 e 13 desta 
Lei: 

Pena- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e ses
senta) dias-multa. 

Art. 15. Prescrever ou ministrar culposamente, 
o médico, dentista, farmacêutico ou profissional de 
enfermagem substância entorpecente ou que deter-

mine dependência física ou psfquica, ern dose evi
demtente maior que a necessária ou _em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: 

Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e pagamento de 30 (trinta) a 100 (cam) dias
multa. 

Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, 
para uso próprio, substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, sem auto
rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

Pena- detenção, de 6 (sesi) meses a 2 (dois) 
anos, e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) 
dias-multa. 

Art. 17. Violar de qualquer forma o sigilo de 
que trata o art. 26 desta Lei: 

Pena- detenção, de 2 (dois) a 6 (deis) meses, 
ou pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) dias
muita, sem prejuízo das sanções administrativas a 
que estiver sujeito o infrator. 

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas 
previstas de liberdade não pode ser superior a 30 
(trinta) anos. 

Art. 83. O juiz poderá conceder livremente con
dicional ao condenado a pena privativa de liberdade 
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 

I - cumprida mais de um terço da pena se o 
condenado não for reincidente em crime doloso e ti
ver bons antecedentes; 

11 - cumprir mais da metade se o condenado 
for reincidente em crime doloso; 

III - comprovado comportamento satisfatório 
d~irante a execução da· pena, bom desempenho no 
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 
própria subsistência mediante trabalho honesto; 

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibili
dade de fazê-lo, o dono caúsado pala infração: 
"caput e incisos I a IV com redaçã.o detenninada pela Lei n• 
7 209, de 11 de julho de 1984. 

o Uvramento condicional nos crimes contra a economia popular: 
Lei n'1.521, de 26 de dezembro de 1951, art. 5'>"; 

o Livramento condicional no juizo da execução: Lei n• 7 21 O, de 
11 de julho de 1984, arts.131 a 146. 

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática da 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
e terrorismo, se o apenado não for reincidente espe-
cífico em crimes dessa natureza · -
"Inciso V acrescentado pela Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990. 
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Parágrafo único. Para o condenado por crime 
doloso, cometido com violência ou grave ame.aça à 
pessoa, a concessão do livramento fiCará também 
subordinada à constatação de condições pessoais 
que façam presumir que o liberado não voltará a de
linqüir. 
"Parágrafo único. com relação datenninada pela Lei n° 7 .209, de 
11 de julho de 1984. 

Art. 107. Extingue-se a punibilidade: 
I - pela morte do agente; 

• Vide Código de Processo Penal, art 62 

11 - pela anistia, graça ou indulto; 
• Anistia e indulto: Lei n• 7 .210, de 11 de julho de 1984, arts. 187 
a 193. 

III - pela retroatividade de lei que não mais 
considera o fato como criminoso; 

IV - pela prescrição, decadência ou peremp
ção; 

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo 
perdão aceito, nos crimes de ação privada; 

VI - pela retratação do agente, nos casos em 
que a lei a admite; 

VIl - pelo casamento do agente com a vítima, 
,,os crimes contra os costumes, definidos nos Capí
tulos I, 11 e III do Título VI da Parte Especial deste 
Código; 

VIII - pelo casamento da vítima com terceiro, 
nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos 
sem violência real ou grave ameaça e desde que a 
ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito 
policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da celebração; 

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos 
em lei. 
"caput e incisos com redação detem1inada pela Lei n° 7 .209, de 
11 de julho de 1984. 

• Vode Súmula 18 do STJ. 

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença final, salvo o disposto·nos §§ 1.2 

e 2.2 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máxi
mo da pena privativa de liberdade cominada ao cri
me, verificando-se: 

I - em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é 
superior a 12 (doze); 

11- em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da 
pena é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12 
(doze); 

III- em 12 (doze) anos, se o máximo da pena 
é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito); 

IV- em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é 
superior a 2 (dois) arios e não excede a 4(quatro); 

V- em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena 
é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede 
a2(dois); 

VI -em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é 
inferior a 1 (um) ano. 
••Ceput e inciso com redação detenninada pela Lei n.• 7 .209, de 
11 de julho de 1984. 

Prescrição das penas restritivas de direito 

Parágrafo único. Aplicanl-se às penas restriti
vas de direito os mesmos prazos previstos para as 
privativas de liberdade. 

.. Parágrafo único com redação detenninada pela Lei n.• 7 .209, 
de 11 de julho de 1984. 

DECRETQ-LEI N.2 3.689- DE 
8 DE OUTUBRO DE 1941 

Código de Processo Penal (*) 

Art. 594. O réu não poderá apelar sem reco
lher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for pri
mário e de bons antecedentes, assim reconhecido 
na sentença condenatória, ou condenado por crime 
de que se livre solto. 
••Artigo com redação detenninada pela Lei n.• 5.941, de 22 de 
novembro de 1973. 

•VIde Súmula 393 do STF. 

•VIde art 5.0, LVII, de Constituição Federal de 1988. 

•VIde Súmula 9 do STJ. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 23 
DE .1998- COMPLEMENTAR 

Autoriza o Poder Executivo a incluir 
Municípios de Minas Gerais situados no 
Entorno do Distrito Federal, na Região In
tegrada de Desenvolvimento do Entorno 
do Distrito Federal, e dá outros providên
cias. 

O Congresso Nacional deccreta: 
Art 1Q·Rca o Poder Executivo autorizado a in

cluir os Municípios de Arinos, Bonfinópolis de Minas, 
Buritis, Dom Bosco, Formoso, Natalândia, Paracatu, 
Pintópolis, Riachinho, Uruana de Minas e Urucuia, to
dos do Estado de Mi.nas Gerais, na Região Integrada 
de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal 
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Art. 2" Os Municípios que vieram a ser consti
tuídos a partir de desmemoramento de território de 
Município citado no art. 1º, passarão a compor, auto
maticamente, a Região Integrada de Desenvolvi
mento do Distrito Federal e Eniomo. 

,:,.,-:_ 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

• Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

O Projeto de Lei do Senado nº 101/96, de auto
ria do Senador José Roberto Anuda, que "autoriza o 
Poder Executivo a Criar a Região Administrativa Me
tropolitana do Distrito Federal e Entorno•, inclui ape
nas os Municípios de Unaí e Cabeceira Grande, do 
Estado de Minas Gerais, discriminando os demais 
que há muito tempo integram a região do Entorno do 
Distrito Federal. 

Entretanto, julgamos de capital importância a 
inclusão dos Municípios citados no art. 1 º deste P:ro
jeto, não só pela sua localização nas proximidades 
da Capital Federal, e pela dependência de suas po
pulações a determinados serviços, principalmente 
nas áreas de Saúde e Educação, mas também· pôr
que tais Munic.ípios já integram a Região do Entorno 
do Distrito Federal, e, portanto, não há sentido em 
deixá-los à margem do objetivo do Projeto. 

O presente Projeto de Lei visa, portanto, à cór
rigir essa injustiça cometida contra os demais Muni
cípios e promover o desenvolvimento, não só dos 
Municípios de Minas Gerais que fazem parte do en
tomo do Distrito Federal, mas de outras localidades 
dependentes das cidades a serem incluídas no En
tomo. 

Ante o exposto, considerando a grande reie
vância de que se reveste a referida inclusão dos mu
nicípios citados, pelos argumentos expostos nesta 
justificação, esperamos de nossos ilustres pares a 
aprovàção da presente proposta. 

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 1998. -
Senadora Júnia Marise - Senador José Roberto 
Arruda-: Senadora Regina Assumpção. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os pro
jetas serão publicados e remetidos à Comissão com
petente, devendo suas tramitações serem iniciadas 
a partir do dia 16 de fevereiro. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral. S. Ex- dispõe de cinco minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. prO
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e SrS. Senadores, em 21 de 
março do ano passado, ocupei esta tribuna com o 
objetivo de comemorar a passagem do Dia Mundial 
da Água. 

Nessa ocasião, mostrei a este Plenário as difi
culdades do entendimento da aplicação da Compen
sação Rnanceira referente aos recursos hídricos 
previstos na Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, regulamentada pela Lei nº 8.001/90. Terminei 
o meu discurso com dois requerimentos de informa
ção: um ao Ministro das Minas e Energia e outro ao 
Ministro da Ciência e Tecnologia, solicitando dados 
para estudos de natureza legislativa ' 

Quem assistiu a essa minha manifestação per
cebeu que havia uma razão para ela. E por quê? 
Porque esses recursos que tratam a compensação 
financeira, oriundos de um prejuízo causado aos Es
tados e Municípios, não têm destinação específica e 
vêm sendo pulverizados mês a mês, ao bel-prazer e 
segundo prioridades não~xplícitas das autoridades 
estaduais e municipais. 

Chega a público agora, notadamente pela Ga
zeta Mercantil do último dia 8 de janeiro, esta maté
ria, em oito colunas: "Mineradoras contestam co
brança do DNPM", e como subtítulo: "Para empre
sas a base de cálculo da compensação financeira 
pela exploração de recursos minerais não deve ser o 
faturamento·líquido." É que as empresas minerado
ras contestam, segundo o jornal, esse pagamento da 
Compensação Financeira, da qual 23% se destinam 
aos Estados; 65% aos municípios e 12% à União, 
sendo que, da parte da União, 2,4% destinam-se ao 
Fundo de Estabilização Financeira, 8% ao DNPM e 
1,6% ao lbama. 

No sentido de melhor aclarar o montante des
ses recursos, a sua aplicação e as dificuldades judi
ciais atualmente enfrentadas, solicito a V. Ex'!, Sr. 
Presidente, encaminhar ao Exm2 Sr. Ministro das Mi
nas e Energia e ao Exmº Sr. Ministro do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 'Legal 
os requerimentos de informação que encaminho à 
Mesa, acostados a este pronunciamento, em .núme
ro de dois, um para cada Ministério. nos termos do 
art. 50, § 22, da Constituição Federal, e do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, para que 
possa tomar conhecimento da aplicação dos pitados 
recursos e realizar estudos de natureza legis(ativa 

Sr. Presidente, são esses os requerimentos 
que apresento dentro dos cinco minutos que ã. Mesa 
me concedeu, sobretudo porque, estando _,V. EJcl!, 
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Senador Nabor Júnior, que é do Acre, na presidên
cia dos trabalhos, sabe o quanto o assunto é impor
tante para a nossa região. Dessa maneira, tenho a 
certeza de que V. Ex" detenninará imediatamente a 
expedição desses requerimentos, para que possa
mos realizar os estudos de natureza compatível com 
o Parlamento. 

Eram essas as minhas manifestações. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Ex

será atendido na fonna regimental. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 

Andrade. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai

cântara, por cinco minutos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, nestes cin
co minutos, vou ferir uma questão que demandaria 
muito mais tempo, mas vou me restringir aos aspec
tos que julgo importantes e que não estão sendo 
bem apreciados nas diversas abordagens que o as
sunto tem merecido, seja no Congresso Nacional, 
seja na própria imprensa. Refiro-me, mais uma vez, 
à momentosa questão dos chamados planos de saú
de e de seguro de saúde. 

Em primeiro lugar, ressalto que plano de saúde 
é diferente de· seguro de saúde. Por isso mesmo, 
quando apresentei projeto sobre essa matéria no 
Senado, fiZ um projeto para plano de saúde e outro 
para seguro de saúde. · 

Quais são as diferenças básicas entre essas 
duas modalidades? Primeiro, o plano de saúde limita 
o atendimento do contratante àquelas instituições, 
pessoas físicas e jurídicas, que são credenciadas 
pelo promotor do plano de saúde; enquanto que o 
seguro de saúde funciona basicamente com reem
bolso, quer dizer, o segurado, quando tem uma ne
cessidade, procura um hospital, um médico, uma clí
nica, é atendido, depois apresenta a conta e é reem
bolsado, senão totalmente, pelo menos em grande 
parte. 

O Projeto que veio da Câmara trata isso equi
vocadamente: colocou plano de saúde e seguro de 
saúde num projeto só, quando são coisas distintas. 
Da mesma fonna, deu às empresas, aos bancos, às 
seguradoras e às cooperativas, corno a Unimed, o 
mesmo tratamento, quando a Unimed é uma coope
rativa de médicos, não é uma empresa, não é. uma 
seguradora, não é um banco. 

Por outro lado, esse Projeto criou uma figura 
nova: o chamado Plano Básico de Saúde, dizendo 

que ele plano teria um preço mais baixo e que seria, 
então, mais acessível a uma larga faixa da popula
ção. E aí reside um engano muito grande. A faixa da 
população de menor poder aquisitivo,· aquela que 
não pode pagar, aquela que precisa de um atendi
mento médico, que não tem condições de remunerar 
esse atendimento, essa deve ser atendida pelo Go
verno. É o SUS, o Sistema Único de Saúde, que 
deve atendê-la, porque esse Plano Básico que vem 
aí é um engodo! Por quê? As prestações serão mais 
baixas; portanto, as pessoas vão aderir a esse pla
no, mas, no dia em que tiverem um problema grave 
de saúde e procurarem a empresa, não serão aten
didas. O Plano Básico não atende às doenças que 
requerem um tratamento dispendioso, caro. E qual é 
o objetivo de quem compra um plano de saúde, de 
quem se filia a um plano de saúde, a uma empresa 
de seguro de saúde? São os atendimentos onerosos 
que muitos não podem pagar: uma cirurgia cardio
vascular, um tratamento na Unidade de Terapia In
tensiva, um politraumatismo, um transplante, uma ci
rurgia neurológica. 

Uma vez, eu disse a uma jornalista - e ela pu
blicou na revista lstoÉ - que esse Plano Básico só 
seria interessante em três circunstãncias: gripe, cas
pa e unha encravada! Evidentemente, estou falando 
de fonna jocosa, mas dá uma idéia de corno isso vai 
resultar em conflito entre as pessoas que se filiarem 
a esse plano e às empresas. Na hora em que elas 
precisarem, vão dizer. "Não, o seu plano é o plano 
básico, e ele não dá direito ao atendimento dessas 
doenças de alto custo•. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
creio que o Senado foi cauteloso e ponderado. Há 
ataques injustos dos jornais, dizendo que esta Casa, 
procrastinando, está prejudicando o usuário, o con
sumidor. Como assim? Se são os consumidores, os 
usuários que estão, através dos Procons e das as
sociações de defesa do consumidor, reclamando 
contra o projeto, dizendo que o projeto não consulta, 
antes, pelo contrário, afronta o interesse do usuário, 

· o interesse do consumidor? Há insatisfação da clas
se médica, mas a nossa preocupação deve ser com 
o consumidor. 

Dizem que vão fazer um plano básico e que 
não podem incluir nele o tratamento de certas mo
léstias, por exemplo, transplantes ou tratamentos 
dispendiosos, porque a prestação vai ficar muito 
cara, e o cidadão não poderá pagar. Volto a dizer: o 
plano de saúde, o seguro de saúde é justamente 
para a pessoa ter a garantia do atendimento nesses 
casos de moléstias de alto custo. Quanto ao restan-
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te, há omissão, há necessidade de cObrança, porque 
essas formas de atendimento médico, tanto o seguro 
de saúde como plano de saúde, devem ser comple
mentares, e a responsabilidade pela assistência à 
saúde do povo é do governo brasileiro. Somente em 
caráter suplementar ou complementar, as pessoas 
individualmente ou empresas que podem pagar de
vem utilizar o recurso do seguro de saúde, do plano 
de saúde. Mas transformar seguro de saúde e plano 
de saúde em forma de atendimento à imensa maio
ria, à grande massa do povo brasileiro é uma injusti
ça, é uma falácia, é algo que não tem cabimento. 

Era isso, Sr. Presidente, o que eu queria dizer 
como contribuição neste debate. 

Muito obrigado. · 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao Senador Ademir Andrade, anterior-
mente chamado. .. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o povo brasileiro adotou como um 
de seus valores supremos o repúdio a qualquer dis
criminação prejudicial às mulheres. 

Trata-se de valor tão caro a nosso povo que, 
entre os Direitos e Garantias Fundamentais instib•í
dos em nossa Lei Maior, com o frto de coibir toda 
sorte de ari!litrariedades e desmandos, o repúdio à 
adoção da condição sexual como discriminante ocu
pa lugar de destaque. 

Diz o art. 52 da Constituição Federal do Brasil: 

"Todqs são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo
se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos tennos 
desta Constituição;• (destacamos) 

A instituição de tal garantia como um dos prin
cípios norteadores do ordenamento jurídico brasilei
ro seria desnecessária caso a discriminação, por for
ça da condição sexual, não fosse, infelizmente, uma 
realidade em nosso País. 

A discriminação, por ser expressão de injustiça 
e primitivismo, é intolerável e deve, por isso, ser re
pelida. 

Por outro lado, é certo que o Brasil, nação jo
vem que vem sendo construída com o idealismo e 
trabalho de seu povo, não pode se dar ao luxo de 
prescindir da peculiar inteligência das mulheres e da 

sensibilidade feminina na construção·~ um~país 
melhor. 

É preocupação deste Congresso Nacional ofe
recer ao País meios capazes de tomar mais efetiva 
a participação feminina nos quadros institucionais de 
nossa terra, tanto que, recentemente, instituiu, em 
dispositivo de lei eleitoral, critério de reserva de can
didaturàs para cada sexo, o que assegurará maior 
participação das brasileiras no Poder Legislativo. 

No âmbito do Poder Judiciário, a preterição das 
mulher'*> não é menor, o que pode ser faCilmente 
constatado, observando-se que, na composição do 
excelso Supremo Tribunal Federal, não há, e nunca 
houve, uma única mulher. 

É importante que para o preenchimento das 
vagas de Ministro do Supremo Tribunal Federal nos
so ordenamento jurídico adote critérios capazes de 
afastar qualquer possibilidade de discriminação ou 
de favorecimento de apaniguados. 

Atualmente, a Constituição Federal, ao impor 
as exigências de notório saber jurídico, reputação ili
bada e aprovação da escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, já prevê alguns critérios tenden
tes a afastar possíveis favorecimentos indevidos. 

Cpnt!Jdo, é indispensável a inclusão, no Texto 
Constitucional, de critério que impeça a discrimina
ção das juristas brasileiras com notório saber jurídico 
e reputação ilibada, pois não se pode aceitar que as 
mulheres brasileiras continuem injustifJCavelmente 
excluídas da mais alta Corte do País. 

A proposta ora apresentada está em perfeita 
sincronia com as recomendações, declarações, tra
tados e compromissos decorrentes de conferências 
mundiais em que foram discutidas medidas destina
das à mitigação dos efeitos das discriminações sofri
das pelas mulheres, como na Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher (Brasil, 1981 ). 

O tema em questão, além de ter sido reiterada
mente examinado em diversas Conferências Mun
diais da Mulher, foi enfrentado no Plano de Ação da 
Conferência Mundial sobre População e Desenvolvi
mento {Cairo, 1994), endossado pelo Brasil, quere
comendou a seguinte medida: "estabelecer mecanis
mos para a participação igualitária da mulher, bem 
como sua representação eqüitativa em todos os ní
veis do processo político e da vida pública em cada 
comunidade e sociedade. •• • 

É inegável a justiça da proposta apresentada 
nesse projeto de emenda constitucional; até. po"rque 
não há argumento capaz de justificar a completa au
sência do ponto de vista e da percepção das mulhe-
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res nos julgados do Supremo Tribunal Federal do 
Brasil. 

Com a participação ainda mais efetiva-da mu
lher brasileira nas decisões fundamentais para o 
destino de nosso País, certamente, construiremos 
'um Brasil mais justo, humano e democrático. 

Confiamos que o Congresso Nacional Brasilei
ro, acolhendo esta proposta, dê ao mundo uma im
portante lição democrática e uma expressiva de
monstração de que somos um povo disposto a corri
gir distorções e a lutar por uma sociedade justa e 
igualitária. 

Proponho o acréscimo, ao art. 101, do seguinte 
parágrafo: 

"§ 2º - As nomeações a que se refere 
o § 1º [para o Supremo Tribunal Federal] 
deste artigo obedecerão a critério de after
nãncia entre ··saos, de modo a que não 
ocorram mais de du~ nomeações seguidas 
de pessoas do mesmo sexo." 

Muito obrigado, Sr. Presidénte. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Leonel Paiva. (Pausa.) 

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, em sua 
maioria- se não em .todos os casos -. os medica
mentos e terapias, ao serem ministrados em doses 
elevadas ou conduzidos além de certos limites, tor
nam-se venenos. 

O excessivo e desastrado zelo de certos médi
cos em debelar infecções, muitas vezes por suben
tender a ignorârÍcia ou o menosprezo de efeitos co
laterais, acaba por eliminar, de um golpe, doença e 
paciente; e das vítimas desse desvio, desafortuna
damente, os cemitérios andam lotados. 

A analogia entre Economia e Medicina não é 
original; é, no entanto, perfeitamente adequada para 
o momento que vivemos e para a situação que dese
joenfocar. 

Um paciente, chamado Brasil, vivia achacado 
pelo mal crónico da inflação. Sucessivas levas de 
doutores, dos mais jecas aos mais cosmopolitas, su
geriram e lhe aplicaram os mals variados tratamen
tos de choque, sempre fundados - "desta vez a gen
te acerta" -na atribuição da origem do câncer às 
maís. diversas causas. 

O resultado, vez após vez. invariavelmente, foi 
uma melhora passageira, seguida de uma recaída mais _ 
violenta, com o agravamento de todos os sintomas. 

A última dessas juntas médicas ainda está 
agora mesmo ali à sua cabeceira, garantindo a afta 
do paciente para já-já - desde que passe a levar 
uma vida metódica e regrada - e prosseguindo com 
a aplicação da terapêutica que, segundo dizem, deu 
resultado. 

A febre baixou, é verdade, a infecção pare
ce controlada, no que vem sendo o mais longo 
período em que o quadro clínico do nosso pa
ciente se mantém estável. Ocorre que o coquetel 
receitado - o Plano Real - consiste fundamental
mente na associação de três drogas potentes e 
perigosas: a abertura desbragada do mercado 
interno à importação de qualquer mercadoria, a 
sustentação do nível da moeda numa cotação 
que muitos dizem ser irrealista - a chamada ân
cora cambial -, e a manutenção das taxas inter
nas de juros em níveis muito superiores aos de 
outros países, mesmo se comparados aos dos ti
gres asiáticos, que já não rug_em, mas que estão 
agora miando e miando fino. 

Os efeitos colaterais dos dois primeiros compo
nentes desse coquetel já se fazem sentir. Produtos 
estrangeiros concorrem com produtos nacionais, e 
empregos são gerados em outros países enquanto 
perdemos os nossos, o que tem criado problemas 
para a balança comercial. 

A supervalorização do real também nos tem 
criado problema, pois a valorização dos produtos 
brasileiros dificulta a exportação. 

Mas o que me traz hoje aqui, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é principalmente a taxa de juros. 

A taxa de juros, como está, cria uma situação 
que é difícil para o Pais atualmente, mas que será 
drásticia no futuro. Qualquer dona de casa sabe que 
não se pode gastar mais do que se ganha e só se 
empresta dinheiro a alguém que se comporte assim 
se realmente se cobrarem juros elevados - e, nor
malmente, quem assim procede é um agiota, que 
cobra realmente juros escorchantes. Estamos exata
mente nesse quadro, ou seja, continuamos gastando 
mais do que ganhamos. 

Embora tenha cortado o que foi possível, o Go
verno ainda não equilibrou suas contas, diferente
mente dos Estados Unidos, que, apesar de toda 
aquela pujança, conseguiram alcançar o equilíbrio 
antes do prazo previsto. 
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Mas o que está acontecendo com o nosso 
País? Vou dar o exemplo do meu Estado, a Paraíba. 
O PMDB assumiu o governo com u[l'la dívida de 
R$1,2 bilhão. Os Governos de Ronaldo Cunha Lima, 
Cícero Lucena, Antônio Mariz e José Maranhão, que 
se sucederam na Paraíba, não tomaram um centavo 
emprestado. 

No Governo de José Maranhão, pagamos 
R$450 milhões do montante dessa dívida, mas, ape
sar disso, devemos R$1,8 bilhão. Cada paraibano
do que nasce ao que morre - deve hoje R$600. E 
isso se está extrapolando! Imaginem que uma fa
mília média paraibana é sempre formada por mais 
de cinco pesso~" Fazendo-se uma comparação 
em termos de reses, um pequeno fazendeiro que 
possui três reses está muito satisfeito, porque elas 
lhe garantem o leite, etc. Cada paraibano deve 
três reses; uma família de cinco pessoas deve 
quinze reses. Essa é um situação drástica, em que 
os juros aumentam esse rebanho negativo a cada 
dia e a cada hora. 

É preciso que o Governo abra os olhos! Não é 
possível que se coniinue com juros de quase 40% 
ao ano. Um país de Primeiro Mundo que se preze 
tem juros de 6% ao ano; os países que estão 
numa situação intermediária têm juros de 12%, e o 
Brasil, de 40%! Com essas taxas, Srs. Senadores, 
não há quem se mantenha: a indústria quebra, o 
empresário e o capitalista não investem dinheiro, 
porque o bom é aplicá-lo, e com isso, volta toda 
aquela ciranda. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os Estados e 
os Municípios quebraram, e dia a dia vão estar pior. 
A indústria e o comércio estão se inviabilizando. 
Nesse caso, a junta médica errou na dose. Ba preci· 
sa ser diminuída, se é que queremos salvar o pa
ciente. Vamos matar a doença, mas, juntamente 
com ela, vai embora o paciente. Queremos que o 
paciente se salve. Queremos acabar apenas com a 
doença. 

Assumo esta tribuna para dizer que é impossí
vel alguém dever R$1,2 bilhão, pagar R$450 milhões 
e continuar devendo R$1,8 bilhão. Ou freamos os ju
ros, ou eles nos jogarão no precipício - com toda 
certeza - da derrota económica. E aí não terá sido 
ninguém de fora a nos quebrar, mas nós mesmos, 
por decisão de querermos pagar um percentual com 
o qual não podemos arcar. 

Essa é a ponderação que tJago a V. Ex'ls e peço 
ao Sr. Presidente que, por gentileza, coloque nas Atas 
do Senado Federal a íntegra deste discurso. 

Muito obrigado. 

SEGUE DISCURSO DO SENADOR 
NEY SUASSUNA NA ÍNTEGRA: 

1 - Em sua maioria - se não em todos os ca
sos -, medicamentos e terapias, ao serem miilistra
dos em doses elevadas ou conduzidos além.de cer
tos limites, tomam-se venenos. 

2 -· •excessivo e desastrado zelo de certos es
culápios em debelar infecções, muitas vezes, por su
bentender a ignorância ou o menosprezo de efeitos 
colaterais, acaba por eliminar, de um golpe, doença 
e paciente; e das vítimas desse desvio, desafortuna
damente, os cemitérios andam lotados. 

3 - A analogia entre economia e medicina não 
é original; é, no entanto, perfeitamente adequada 
para o momento que vivemos'e.para a situação que 
desejo enfocar. 

4 - Um paciente, chamado Brasil,"vivia achaca
do pelo mal cronico da inflação. Sucessi\ias levas de 
doutores, dos mais jecas aos mais cosrnoPoutas. su
geriram e lhe aplicaram os mais..variados tTataJ:!:Ien
tos de choque, sempre fu11çlados - "desta vez a ~n
te acerta" - na atribuiÇão da origem do câncer àS-
mais diversas causas. · 

f' -O resultado, vez após vez, invariavelmente, 
foi uma melhora passageira, seguida de uma recaí
da mais violenta, com o agravamento de todos os 
sintomas. 

6 - A última dessas juntas médicas ainda está 
agora ITJ:!'!Smo ali à sua cabeceira, garantindo a alta 
do paciente para já-já - desde que passe a levar 
uma vida metódica e regrada - e prosseguindo com 
a aplicação da terapêutica que, segundo dizem, deu 
resultado. 

7-- De fato, a_té aqui, a febre. baixQu e a infec
ção parece controlada, n<Y que vem serido o mais 
longo período em que o quadro clínico de nosso pa
ciente se mantém estável. 

8 - Ocorre que o coquetel receitado - o Plano 
Real - consiste fundamentalmente na associação de 
três drogas potentes e perigosas: a abertura desbra
gada do mercado interno à importação de todo tipo 
de mercadoria, a sustentação de uma cotação irrea
lista da moeda - a chamada âncora cambial -; e a 
manutenção das taxas internas de juros em níveis 
muito superiores aos de outros países, mesmo cam
parados aos dos tristes tigres asiáticos, que agora 
estão miando fino. 
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9 - Os efeitos colaterais dos dois primeiros 
componentes desse coquetel já se fazem sentir. Pro
dutos estrangeiros, pesadamente subsidiados em 
seus países de origem, entram no Brasil a preços in
feriores ao custo de produzi-los aqui, quebrando vá
rios setore5 produtivos da economia nacional e de
sestimulando os que ainda conseguem suportar a 
concorrência. 

10- A supervalorização do real, por outro lado, 
vem encarecendo demasiadamente os produtos bra
sileiros no mercado internacional, reduzindo, assim, 
as possibilidades de equilibrarmos nossa balança 
comercial deficitária. 

11 - Quero, porém, me deter, no âmbito deste 
pronunciamento, no exame da terceira droga do co
quetel: a taxa de juros. 

12- A questão, sob sua aparência, artificial e 
intencionalmente mantida, de tecnicalidade quase 
esotérica, é, na realidade, muito simples. 

13 -Qualquer dona-de-casa- sem nenhum 
demérito a essa nobre classe - entende, sem esfor
ço, que quem gasta mais do que ganha precisa ar
ranjar outras fontes de financiamento, isto é, contrair 
empréstimos. 

14 - Se, mês após mês, o sujeito continua a 
.gastar mais do que aquilo de que dispõe, sua dívida 
cr~ acentuadamente. Quem, então, ousará em
prestar seguidamente dinheiro a um irresponsável 
que não sabe controlar seus gastos? Somente o 
agiota da esquina, a juros cada vez maiores, face ao 
risco crescente de inadimplemento. 

15- Pois é exatamente essa a medicina funes
ta a que o Brasil vem sendo submetido. O balanço 
negativo em transações correntes precisa ser com
pensado pelo movimento de capitais livres. 

16 - Como é fato sabido que todo aplicador, 
diante de várias opções de investimento, faz uma 
contabilidade entre a probabilidade de ganho de 
cada ativo e o risco inerente a ele, pesando os dois 
dados em uma balança calibrada para sua aversão 
ou atração pessoal pelo risco; o País precisa ofere
cer taxas de retomo cada vez mais altas para at(air 
o capital de que necessita para tapar o rombo das 
contas de mercadorias e serviços. 

17- Capital, naturalmente, cada vez mais es
peculativo, porque joga em riS(;OS mais elevados, e 
menos produtivos. Capital cada vez mais volátil, que, 
ao menor sinal de ruptura do equilíbrio entre os pratos 
daquela balança especialmente aferida, sensível ba
lança, pode migrar para outras paragens mais amenas 
e deixar nosso mercado com as calças na mão. 

18- Esses riscos, no entanto, são o que há de 
menos grave, se os compararmos às conseqüências 
internas e imediatas da manutenção dessas taxas 
estratosféricas de juros. 

19- O primeiro reflexo dessa política reside 
no inchaço - eis-me de volta ás metáforas médicas 
- da dívida pública interna e externa Estados e Mu
nicípios estão se inviabilizando por terem que arcar 
com um endividamento galopante e descontrolado. 
A própria União já sente o peso dessa dívida a lhe 
sobrecarregar os rins. 

20 - A raiz desse problema verdadeiramente 
desesperador das taxas de juros encontra-se no 
equívoco verificado quando da sua prescrição, onde 
o patamar de ;:;aída foi excessivamente inflado. 

21 - Enquanto nos países desenvolvidos, a re
muneração média anual do capital investido é da or
dem de 6"/o e nos países subdesenvolvidos esse 
teto chega a 12% (dobro), a equipe econômica brasi
leira sinalizou os juros em 40% a.a., o que é absolu
tamente insustentável mesmo no curto prazo. 

22 - Para se ter uma idéia da conseqüência da 
atual política de juros na dívida pública interna, basta 
analisarmos os números do meu Estado, ParaJba, 
cuja dívida atinge (graças ao crescimento exponen
cial do juros, volto a insistir) o patamar de 1 ,8 bilhão 
de reais. 

23 - Dividindo-se esse número pela população 
do Estado chega-se a uma dívida per capita de 300 
reais, ou seja, cada cidadão paraibano já nasce de
vendo dois salários mínimos e meio. 

· 24 - Considerando-se o tamanho médio da fa
mília brasileira, 5 pessoas, cada família paraibana, 
Senhor Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, possui 
um pedaço de dívida igual a 1.500 reais, isto é, 12,5 
salários mínimos. 

25 -A face cruel desse equívoco assume uma 
nitidez extraordinária quando confrontrada com o 
fato de que na mesma Paraíba 85% da população 
economicamente ativa recebe por mês menos de 
três salários mínimos. 

26 - Do lado da iniciativa privada, o que sabe
mos é que esse maldito remédio das taxas elevadas 
de juros está sufocando o produtor nacional, que se 
vê impossibilitado de investir na melhoria de seu par
que produtivo, por ter de enfrentar, nos bancos, ta
xas impagáveis para qualquer empréstimo que pro
cure. É a morte de qualquer intenção de investimen
to produtivo. 

27 - Sem investimento produtivo, não há cria• 
ção de postos de trabalho. Sem a criação de novos 
postos de trabalho, os operários deslocados pela 
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mecanização da grande indústria e os novos traba
lhadores, que, a cada ano, entram para a População 
Economicamente ativa, ficam desempregados_ 

28 - Sem emprego, não há consumo nem 
poupança; sem consumo e sem poupança, não há 
investimento: é o círculo vicioso da recessão: É a 
nova infecção oportunista que ameaça o restabeleci
mento de nosso paciente. 

29 - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores, não quero deixar de reconhecer o feito 
da junta médica - digo, da equipe econõmica - em 
sustar o infeccioso prccesso inflacionário que amea
çou, por anos, levar a economia do País ao colpaso. 

30 - Quero, porem, alertá-la para as conse
qüências de se levar longe demais um tratamento de 
choque como a sustentação de taxas de juros tão 
elevadas. Os médicos, pelo menos, podem enterrar 
seus erros; os economistas, quando equivocados, 
arruínam o País -que não pode morrer- somente fi
car mais pobre, mais injusto e mais endividado. 

31 - Nesse ponto, Senhor Presidente, Srl's e 
Srs- Senadores, gostaria de citar o ex-Ministro Ru
bens Ricupero, do alto de sua visão privilegiada 
como Secretário Geral da UNCTAD (órgão das Na
ções Unidas para o Comércio e Desenvolvimento), 
ao responder interpelação do jornalista Gilson 
Schwart, na Folha de S. Paulo, de domingo, 18 de 
janeiro, sobre a inevitabilidade de se manter os juros 
elevados face à crise externa. 

32 - Diz ele: ~Quando os juros foram elevados 
aqui, eles foram para níveis além do que a comuni
dade internacional esperava. Estamos com taxas 
muito superiores às de outros países .•. Dizia-se que 
era para esperar a poeira baixar e iniciar a redução 
dos juros a partir de março ou abril. Se os juros não 
declinare.n agrava-se não apenas o desemprego, 
mas se quebra o setor privado. Com esse juros de 
quase 40% a.a. vamos acabar tendo repercussões 
sobre o sistema bancário. Isso de que nos orgulha
mos hoje, de que o sistema bancário aqui é relativa
mente melhor, e acho que é verdade, vai ser perdido 
se os juros continuarem nesses níveis•. 

33 - Finalizando, Senhor Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, entendo ser importante reconhecer 
que o custo social dessa política de juros não pode 
ser facilmente calculável, mas todos estamos infor
mados do crescente número dos pais de família, 
mesmo q,1,1alificados, que não encontram ocupação. 

· ' 34- É, por isso, urgente que se proceda a uma 
alteração dessa terapia, que aindà pode acabar por 

matar o doente que pretende curar e cuja recupera-
ção apresentou melhoras signficativas. -

35 - Resta lembrar a conhecida anedota se
gundo a qual um cirurgião, iiin ·engenheiro· e um eco
nomista discutiam qual das três profissões é a mais 
antiga. 

36 - O cirurgião alega que, no Génesis, Deus 
operou Adão para fazer Eva, sendo cirurgião; o en
genheiro, por sua vez, contesta, dizendo que, antes 
disso, Deus havia projetado e construído o mundo, 
tendo sido, portanto, engenheiro antes. 

37 - O economista então, com um sorriso de 
superioridade, lembra que; segundo as Escrituras, 
antes de tudo, no princípio, era o caos. E quem mais •. 
poderia ter criado, o caos, concluindo o raciocínio, 
senão um economista? 

38 - É preciso sustar essa nova construção do 
caos. A mudança de nossa política suicida de juros 
estratosféricos já tarda Espero que o Governo mos
tre, urgentemente, a necessária sensibilidade para 
com os problemas causados na vida das empresas 
e do povo por essa política 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Ex" 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
. me Palmeira, por cinco minutos. 

O SR •. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, la
mento ter que vir à tribuna do Senado para tratar de 
assuntos relacionados ao meu Estado, Alagoas, 
quando uma parte da mídia tenta descaracterizar as 
iniciativas que estão sendo tomadas para tirá-lo da 
situação crítica em que vive. 

Com o apoio, é verdade, do Governo Federal, 
estamos procurando colocar em dia o pagamento de 
funcionários, fazendo uma limpeza total em métodos 
que são condenados por todos. Então, trata-se de 
um esforço grandioso de toda a Bancada do Sena
do, da Câmara Federal e de uma maioria da Assem
bléia em busca de soluções. No entanto, quando se 
adotam medidas duras e drásticas para combater o 
banditismo, e há choques e choques, mas prevale
cendo a posição do Governador de mandar apurar e 
colocar na cadeia aqueles que procedem irregular
mente, as reações são desfavoráveis. 

Alagoas precisa ser olhada, também, pelo ·pris
ma das coisas boas, das inteligências alagoanas. Os 
trabalhos realizados por alagoanos, ultimamente, vi-
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raram um estigma do mal. Os alagoanos são bons, a 
maioria dos seus homens públicos querem acertar e 
buscar soluções. Nós estamos unidos, embora reco
nheçamos que a Oposição de lá não quer admitir 
que as coisas estão sendo acertadas, daí colabora
rem para essa onda negativa no nosso Estado. 

Sr. Presidente, vamos superar isso. As medi
das estão sendo tomadas, são medidas sérias que 
vão prevalecer. O Governador Manoel Gomes de 
Barros está tomando atitudes junto ao Ministro lris 
Rezende e ao Governo Federal como um todo, ten
tando encontrar o melhor caminho, não só na área 
econômica e social, mas também na área de segu
rança. 

·Fui Governador de Alagoas e jamais concorri 
ou estimulei qualquer tipo de crime no meu Estado. 
Portanto, não vou admitir que a imprensa procure 
nos igualar àqueles que permitiram que isso ocorra 
ou que tenha ocorrido. 

Desde já manifesto o meu protesto a essa co
locação que está sendo feita, de que a grande maio
ria dos políticos de Alagoas estaria conivente com o 
crime e com a desarrumação do Estado, o que não 
procede de jeito nenhum. 

Sr. Presidente, sobre esse tema, a recente visi
ta do Ministro I ris Rezende a Alagoas, a substituição 
do Secretário de Segurança e os fatos que precede
ram esses dois acontecimentos terminaram gerando 
um clima de confronto em tomo da apuração de fa
tos policiais de extrema gravidade, que não podem 
passar sem um registro, tendo em vista, sobretudo, 
as manifestações públicas e coletivas do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, da Asso
ciação dos Magistrados e da Ordem dos Advogados, 
preocupados em mobilizar a população em favor da 
paz em nosso Estado e da correta apuração de 
eventos delituosos cuja gravidade não pode ser omi
tida. 

Destaco, em primeiro lugar, a atuação correta, 
equilibrada e serena do Governador Manoel Gomes 
de Barros, que, no âmbito de suas prerrogativas 
constitucionais, tomou as medidas ao alcance do 
Governo do Estado para levar a apuração até o fim, 
com a cooperação, a participação e a colaboração 
dos órgãos de segurança estaduais. Ressalto igual
mente a posição assumida tanto pela Polícia Civil 
como pela Polícia Militar alagoanas, que, desde o 
início das primeiras denúncias, não têm poupado es
forços, empenho e dedicação para o cumprimento 
de suas tarefas institucionais, sem que haja dúvidas 
quanto à postura de ambas as corporações de con
denação à eventual participação éte qualquer de 

seus integrantes. E evidente, Sr. Presidente, S~s. e 
Srs. Senadores, que há dentro dessas corporações 
elementos que serão, desde que apurada a sua par
ticipação em algum crime, excluídos dessas forças e 
postos à disposição da Justiça. 

Solidarizo-me, Sr. Presidente, igualmente, com 
os magistrados alagoanos que estão den;Ionstrando, 
em todos esses episódios, coragem pessoal, bravu
ra cívica e qualidades de isenção e equilíbrio, sem 
que tenham, em qualquer episódio, demonstrado te
mor ou hesitação no cumprimento de sua nobre mis
são de controle jurisdicional e legal. Não posso dei
xar de manifestar igual sentimento em relação ao 
Egrégio Tribunal de Justiça e à Associação dos Ma
gistrados, que, como já disse anteriormente, injusta
mente atacados, reagiram como era de seu dever, 
buscando preservar a presunção de inocência a que 
todo cidadão tem direito, as tradições de inde
pendência do Judiciário e as garantias do devido 
processo legal. Os que acusam sem provas devem 
ser cautelosos para não macular a honra e a digni
dade alheias, evitando incidentes que não aprovei
tam à boa-fé, à imparcialidade e à isenção, que são 
pressupostos do exercício de quem esteja investido 
de autoridade pública. 

Se há políticos, magistrados, autoridades, em
presários ou policiais envolvidos em ilícitos penais, 
solidários com o crime ou coniventes por ação ou 
omissão, é indispensável que as acusações sejam 
comprovadas, as provas tomadas públicas e ade
quadamente levadas à instrução criminal, pois só as
sim estaremos servindo à coletividade e contribuindo 
para que as penas da lei caiam sobre os culpados e 
condenados, quaisql!er que eles sejam. 

Ressalto, por fim, Sr. Presidente, a atitude cor
reta e construtiva tanto do Ministro !ris Rezende, 
quanto do Diretor-Geral da Polícia Federal, dos 
quais não podíamos esperar gestos que não fossem 
de firrneza, inflexibilidade e serenidade na aprecia
ção dos fatos, em cuja apuração e esclarecimento 
está empenhado o próprio Presidente da República 
em nome da tranqüilidade, da paz e do respeito à or
dem legal, em que somos todos, em especial os ala
goanos, os maiores interessados, porque somos, 
principalmente, as maiores vítimas de todos esses 
lamentáveis episódios. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Guilhemre 
Palmeira, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Car
los Patrocínio, 212 Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes 
Amorim, por cinco minutos.. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco ti
vemos a oportunidade de ouvir o discurso do Sena
dor Guilherme Palmeira, fazendo denúncias. E aqui 
damos continuidade a denúncias sobre a existência 
de problemas em vários Estados, a exemplo do nos
so Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, retomo novamente ao Plenário 
do Senado da República, desta vez constrangido, 
pois trago ao conhecimento desta Nação um assun
to a ser tratado na área policial. Mas esta é a minha 
tnbuna, que sempre usarei conforme minhas prerro
gativas de Senador pelo Estado de Rondônia 

Trata-se de um processo de fraude contra o 
FGTS, dinheiro do trabalhador, que, . comandado 
pelo Chefe da Casa Civil do meu Estado, o Sr. José 
de Almeida Júnior, cunhado do Governador Valdir 
Raupp, que contratou uma empresa do Rio Grande 
do SUl, a Meritum - Projetes e Organizações Uda, 
situada à Rua 20 de Setembro, n2 643, Centro, Pas
so Fundo, sem concorrência pública, para fazer o le
vantamento dos valores depositados em contas indi· 
viduais de servidores demitidos ou que se tomaram 
estatutários. 

Pelos serviços, a empresa contratada recebeu 
os exorbitantes honorários de 30%. Ou seja, rece
beu um volume que o Governo do Estado queria sa
car das contas no valor de R$30 milhões e, apuran
do esses valores, só conseguiu fraudar as contas de 
4.562 funcionários, arrecadando o Governo pouco 
mais de R$2,3 milhões. A empresa Meritum, do Rio 
Grande do Sul, ganhou R$670 mil só para chegar à 
Caixa Econômica, com a conivência de alguns fun
cionários de escalão superior, e puxar uma lista das 
pessoas que afi tinham o seu FGTS depositado. 

Através da empresa contratada, o Chefe da 
Casa Civil, Dr. José Almeida Júnior, cunhado do Go
vernador Valdir Raupp, solicitou o pagamento irí~ 
gral das milhares de contas individuais do FGTS, di
nheiro do trabalhador, tudo através do código 10 
(pagamento de conta não-optante). Aí, então, come
çou a fraude, comandada pelo Chefe da Casa Civil, 
Dr. José Almeida Júnior, com a conivência certa
mente de funcionários graduados da Caixa Econômi
cá em Rondônia, e ação lesiva da tal empresa Meri
tum, 'contratada Irregularmente, burlando a Lei n2 

8.666193; que trata das licita~s. 

Com todas as contas identificadas, que er;:un 
de trabalhadores optantes, sob orientação de dentro 
da Caixa, deu-se início ao processo de fraude, mu
dando o cadastro de contas do FGTS (dinheiro do 
trabalhador) de optantes para não-optantes, tudo de 
acordo com o Chefe da Casa Civil, cunhado do Go
vernador. Eis como se deu a fraude e a lesão ao pa
trimônio de milhares de trabalhadores. 

Para que as liberações dos depósitos do FGTS 
fossem possíveis ao Governo do Estado, era neces
sário que as contas fossem não-optantes e o Gover
no provasse ter indenizado os servidores demitidos 
- nada disso fÓi comprovado - para que o dinheiro 
fosse devoMdo ao Estado. 

Toda a transação para a liberação dos depósi
tos foi feita por determinação do Chefe da Casa Ci
vil, sem qualquer participação do Secretário de Esta
do da Administração, que teria as informações a 
prestar; informações essas que custaram ao Estado 
de Rondônia R$670 mil. Um-dos diretores da Caixa 
Econômica em Brasma informou-me que bastaria o 
Governo solicitar à CEF que ela informaria todas as 
pessoas cadastradas. Mas a fraude foi cometida jus
tamente com intuito de locupletação e o Governo do 
Estado esperava, nessa "mirtreta•, fraudar US$9 mi
.lhPes. 

As devoluções foram feitas sem qualquer com
provação de demissão ou mudança de regime de 
trabalho e de indenização. 

Consta ainda, de acordo com denúncia do Sr. 
José Renildo Tavares, gerente de mercado da Cai
xa, em Rondônia, que as transferências foram feitas 
para contas especialmente criadas pelo Dr. José AI· 
meida Júnior, através do Ofício n2 205 da Casa Civil, 
de 23 de junho de 1997. 

O Chefe da Casa Civil, Dr. José Almeida Júnior 
- volto a lembrar, cunhado do Governador -, deter
minou que os depósitos referentes à devolução dos 
valores pertencentes aos trabalhadores fossem fei
tos na conta n2 0600261/0. 

O Sr. Odacir Soares (PTB- RO) -V. EJcil me 
. permite um aparte? · • 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Concedo um aparte ao Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Senador 
Emandes Amorim, ao contrário de muitos, não con
sidero a sua denúncia como algo que V. EJcil não de
vesse fazer. V. Ex'l, como um Senador que faz -opo
sição ao Governador, está no seu pleno direito de 
fazê-la Não quero entrar no mérito dessa denúncia 
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porque não conheço efetivamente o problema, a não 
ser pelas leituras que fiz dos jornais de Rondônia 
que, por sua vez, divulgam a sua entrevista,. o seu 
contato com o Ministério Público. Pessoalmente, de
pois da sua denúncia, conversei com o Governa
dor, que me disse que a denúncia não procede, 
porque o Governo do Estado requereu à Caixa. 
Econômica Federal a devolução de pagamentos 
feitos indevidamente pelo Governo. A Caixa Eco
nômica Federal, por sua vez, processou esses do
cumentos e determinou o depósito em conta do 
Governo das importâncias que a Caixa considerou 
que tivessem sido pagas indevidamente pelo Go
verno ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Foi essa a informação dada pelo Governador. V. 
~ traz outras informações. Deixo explicitado o 
que desejo de V. ~: em decorrência da denúncia 
feita· por' V. E~;· C[l:le considero legítima, porque 
esse é o nosso papel como Senadores, legislado
res e fiscais do interesse público, o Ministério Pú
blico Federal está investigando a denúncia que V. 
Ex" levou ao Procurador da República em Rondô
nia, e o Tribunal de Contas do Estado também. 
Pediria apenas que, terminada a investigaÇão, V. 
Ex" trouxesse ao conhecimento do Senado as con
clusões, para que não fiquemos, em respeito à 
opinião pública do nosso Estado, apenas na de
núncia. Repito: mais do que um direito, V. E~ tem 
o dever de denunciar. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Agradeço a participaçã~ de V. Ex", por quem tenho 
muito respeito, mas, lamentavelmente, o Governador 
de V. E~ é um cara-de-pau. Depois de toda a frau
de, depois de todo o roubo, S.~ vem a público e 
dá entrevista dizendo que nada aconteceu. Entretan
to, pessoas ligadas ao Governo sacaram, fraudaram 
4.560 contas de servidores do Estado de Rondônia. 

Como se não bastasse, nobre Senador, há ou
tras denúncias que fiz, como quando o Governo 
lançou mão do dinheiro destinado aos aidéticos. O 
secretário do Governador foi preso e está nas 
mãos do Procurador da República decretar talvez 
a sua prisão. Houve também o escândalo da me
renda escolar. Estou prestando contas, como V. 
~ me pediu, do que já denunciei. Esse escânda
lo refere-se a um assalto do Governador e sua 
gangue à merenda escolar, levando a carne, o 
frango. Em função disso, outros Secretários do 
Governador foram presos. 

O Sr. Odacir Soares (PTB- RO)- V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Não concederei o aparte a V. Ex" porque só tenho 
cinco minutos. 

O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Permita
me apenas um minuto, por favor. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Só 
para concluir. Pediria ao Presidente que me desse a 
oportunidade de concluir a leitura e que V. EJcll fosse 
breve. 

O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Quero só 
dizer que essas denúncias, a que V. EJcll se refere, 
são procedentes. Realmente, houve esses escânda
los, essas fraudes, mas se deve dizer, a bem da ver
dade, que todos os implicados foram derr.;tidos pelo 
Governador e que S. Ex", através do Ministério Pú
blico Estadual, tem acompanhado essas denúncias, 
que inclusive envolvem um jornalista conhecidíssimo 
no Estado de Rondônia. Quero dizer que a afinna
ção de V. Ex" p.rocede, mas que o Governador demi
tiu todos os implicados. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
Nobre Senador, é uma discussão caseira e não que
ro debatê-la com V. Ex". Mll$ os diretores que foram 
afastados estão sendo contratados novamente, e o 
Secretário que foi preso está sendo contratado de 
novo, retomando ao Governo do Estado de Rondô
nia. É a maior vergonha. .• 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre 
Senador Emandes Amorim, por gentileza, peço que 
conclua. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 
Presidente, por favor, permita-me apenas concluir 
em apenas dois minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O tem
podado a V. Ex", hoje, foi de cinco minutos e V. Ex" 
já o ultrapassou em dez minutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM {PPB- RO)- Já 
vou concluir, Sr. Presidente. 

Só para complementar, gostaria de ãJZer que, 
ainda ontem, um Diretor da Caixa Económica Fede
ral ligou-me prestando informações, a pedido do Sr. 
Sérgio Cutolo, dizendo que tinha solicitado ou inti
mado o Governador do Estado a devolver o dinheiro 
que foi sacado irregularmente da Caixa Económica, 
na fraude que lá ocorreu. 

Acredito que esses fatos se constituirão no 
"Precatório 2", Sr. Presidente: uma finna do Rio 
Grande do Sul - cujo nome e endereço dei aqui -
vai a Rondônia para fraudar o FGTS. Tenho infor
mes de que algumas grandes empresas do Rio 
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Grande do Sul devem tomar conhecrmento aos 
FGTS depositados, possivelmente na área de Go
verno, através dessa firma. 

O discurso era para ser feito no horário da tar
de. lamentavelmente, a sessão foi transferida para 
a parte da manhã e o prazo tomou-se curto. Mas a 
verdade é que estamos denunciando, em plenário, 
um grande roubo ao dinheiro do trabalhador no Esta
do de Rondônia, comandado por uma quadrilha que 
o Governo do Estado mantém funcionando no Esta
do de Rondônia. Esta Casa deveria tomar providên
cias no sentido de fiscalizar isso. A Comissão Mista 
de Planos, Orçamento Público e Frscalização desta 
Casa deveria acompanhar essa questão, até porque 
se trata de um crime federal que deve ser apurado. 
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal já 
estão apurando o caso. 

Nesta Casa, somos bonzinhos demais ao apro
varmos muitos recursos para esses Estados. O Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso tem sido bonzi
nho com o meu Estado, mas esse Governador deve
ria ser investigado e colocado na cadeia, para, as
sim, poder ressarcir o dinheiro que tem sido roubado 
dos cofres públicos do Estado de Rondônia 

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

Durante o discurse do Sr. ernandes 
Amorim, o Sr. Carlos Patrocínio, ~ Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência. que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, tl! Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Osmar Dias. 

Lembro que, neste momento, o tempo destina
do aos oradores é de cinco minutos. 

Peço desculpas ao Senador Osmar Dias, por
que o próximo orador inscrito é o Senador João Ro
cha. V. Ex'! falará em seguida ConvidÇ>-O a fazer 
companhia à Presidência na Mesa 

Concedo a palavra ao Senador João Rocha, 
por cinco minutos. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srlls. e Srs. Senadores, recentemente ti
veram início no meu Estado as obras de três gran
des subestações de energia elétrica. nas cidades de 
Colina, Miracema e Gurupi. Essas obras são apenas 
o primeiro- passo de um empreendimento ambicioso, 
de excepcional importância para o País, e simples
mente revolucionário para Tocantins: refiro-me à ln-

tertigação Norte-Sul, uma gigantesca linha de tra~
missão que, indo de Imperatriz ia Brasília, estabéle
cerá a união entre os dois grandes sistemas elétri
cos brasileiros. 

Efetivamente, até hoje, coexistem totalmente 
separados o sistema Norte-Nordeste, com seus pon
tos focais na usina hidrelétrica de Tucuruí e nas usi
nas do rio São Francisco, e o seu grande conjunto 
de linhas de transmissão que se estende do Pará à 
Bahia; e o sistema Sul-Sudeste-Centro-Oeste, que 
vai de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. A nova li
nha Norte-Sul, que deverá estar pronta em dezem
bro deste ano, significará um apreciável ganho ener
gético global para o Brasil e o aumento da seguran
ça operacional em todos os Estados abrangidos pela 
rede de transmissão dos dois sistemas a serem in
terconectados. 

A interligação Norte-Sul é uma das mais impor
tantes das 42 iniciativas incluídas pelo Governo Fe
deral no Programa Brasil em Ação. Trata-se de uma 
linha muito longa, de 1.276 quilômetros, na tensão 
de 500 quilovolts. Essas características colocam-na 
como importante desafio técnico para a engenharia 
elétrica nacional. De fato, na Norte-Sul, será usada 
tecnologia avançada, de aplicação pioneira em nível 
mundial. 

O ganho energético sistêmico proporcionado 
pela Norte-Sul decorre de que, com ela, será possí
vel aproveitar a diversidade hidrológica das diferen
tes regiões brasileiras. Estudos estatísticos e hidro
lógicos permitem calcular a vantagem energética 
que decorre de o sistema Norte-Nordeste poder fa
zer fluir seus excedentes para o sistema Sul-Sudes
te-Centro Oeste e vioe-versa A interconexão equiva
le a ganhar o País uma nova central elétrica de 
1.200 megawatts de capacidade de ponta Só que a 
linha custa muito menos que uma usina. Sua capaci
dade instantânea de transmissão será de 1.000 me
gawatts, e o bloco médio de energia que transmitirá 
será de 600 megawattslhora. O custo desse ganho 
equivalerá a um preço de US$15 por megawattlhora, 
quando o normal por uma nova central seria de 
US$30 ou US$40 o megawattlhora. 

Esse elo de ligação nacional, que permitirá que 
a energia de Xingó e Tucuruí cheguem ao Sul e que 
a energia de ltaipu chegue ao Norte, é uma obra que 
expressa a competência do Brasil. Tanto que está 
contando com financiamento de organismos interna
cionais, como o Banco lnteramericano de .Desenvol
vimento - BID e o Eximbank do Japão, além dos re
cursos próprios da Eletrobrás. As concorrências já 
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foram realizadas, os fornecedores de equipamentos 
já escolhidos e as obras iniciadas, sendo o passo ini
cial a terraplenagem das subestações ao longo da li
nha de transmissão. 

Além da linha propriamente dita, que acompa
nha o traçado da estrada Belém-Brasília, o projeto 
inclui a construção de várias subestações, sendo· 
três delas no Estado de Tocantins. São as chama
das subestações seccionais intermediárias, próxi
mas às cidades de Colinas, Miracema e Gurupi. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a cons
trução dessas subestações, parte integrante da linha 
de transmissão Norte-Sul, tem enorme significado 
para o meu Estado. Além de integrarem Tocantins 
com os grandes sistemas elétricos nacionais, elas 
são os pontos de inserção, no sistema elétrico esta
dual, das futuras grandes hidrelétricas a serem cons
truídas em Tocantins: a usina de Tupirantins, de mil 
megawatts, na altura de Colinas; a usina de Lagea
do, de 950 megawatts, a leste de Miracema e próxi
ma à Capital do nosso Estado, Palmas; e a de Pei
xe, de 1.100 megawatts, a sudeste de Gurupi. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, daqui a 
no máximo dois meses, será inaugurada a constru
ção da usina de Serra da Mesa, da usina de Cana
brava e, ainda no Tocantins, da usina de Serra Que
brada. 

Em resumo, Sr"s. e Srs. Senadores, o Estado 
de Tocantins, partindo .da usina de Serra da Mesa 
até a usina de Tucuruí, representará o potencial ins
talado de mais de 15% de toda a energia gerada e 
distribuída em nosso Pa:ís. Todas as usinas serão 
instaladas no rio Tocantins. 

De fato, a grande hidrelétrica de Lageado, no 
meu Estado, projetada pela Companhia de Energia 
Elétrica do Estado de Tocantins- CELTINS, terá a 
sua construção iniciada muito proximamente, em 
maio deste ano. Trata-se de usina enquadrada na 
nova legislação brasileira; a concessão de sua ex
ploração deu-se por concorrência pública. O consór
cio vencedor inclui, em posição de destaque, a CEL
TINS, geradora e distribuidora de energia em nosso 
Estado. Com isso, está assegurado o suprimento de 
energia elétrica abundante a Tocantins por muitas e 
muitas décadas. 

Fica o Estado de Tocantins dotado do suporte 
energético a longo prazo pare. o salto de desenvolvi
mento c:ue vem empreendendo, o qual já adquire des
taque no panorama do desenvolvimento nacional. 

A Usina de Lageado, em poucos anos, injetará 
sua energia na subestação de Miracema, e de lá ela 
será transmitida para a região de Palmas, nossa di
nâmica Capital. Por via da linha de transmissão Nor
te-Sul, Lageado poderá também vender energia a 
todo o Brasil. 

Mas, já em dezembro próximo, Palmas poderá 
contar confiante com a energia elétrica produzida em 
qualquer ponto do grande sistema Norte-Sul, final
mente interligado, pois, nessa data, estarão instala
dos na subestação de Miracema os transformadores 
de rebaixamento da tensão de 500 quilowatts para a 
de 138 quilowatts, garantindo o suprimento aos con
sumidores de Palmas. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, os ga
nhos energéticos assegurados a todos os brasileiros 
pela interligação Norte-Sul, por si só, justificariam o 
empreendimento. Mas é fácil constatar que o proje
to, que vem sendo conduzido pela Eletronorte e por 
Fumas, traz outros inegáveis benefícios: o desenvol
vimento da região abrangida pelas obras é um deles; 
outro, são as melhorias de fornecimento de energia 
elétrica ao Estado de Tocantins; ot:tro aindli, é a via
bilização das futuras usinas do rio Tocantins, redu
zindo-se o custo de integração dessas usinas ao sis
tema de transmissão nacional, que agora se vai uni
ficando. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a inter
ligação da rede de transmissão Norte-Sul, essa 
grandiosa e oportuníssima obra, deve ser melhor co
nhecida por todos os brasileiros, pois a todos afeta
rá, contribuindo para o progresso econômico e social 
do País. A linha Norte-Sul, além disso, tem significa
do todo especial para Tocantins. Está de parabéns o 
meu Estado, que vê mais um fator positivo agregar
se a seu rápido desenvolvimento. E está de para
béns o Brasil e o Govemo·-do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso por essa importante iniciativa, que 
está sendo executada pelos seus competentes auxi
liares: Ministro Raimundo Brito, de Minas e Energia, 
e Dr. José Mário Miranda, Diretor-Geral da Aneel. 

Peço ainda, Sr. Presidente, concluindo o meu 
pronunciamento, que faça parte, na íntegra, do meu 
pronunciamento a matéria inserida no Jornal da 
Eletronorte, n2 172, de novembro de 1997. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito <?brigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - V. Exª será atendido, na forma 
do Regimento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, por cinco minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, durante um ano er meio, 
tentamos, nesta Casa, e por outras vias, conhecer os detalhes do acordo realizado 
entre o Governo do Paraná e as montadoras de automóveis- a Renault e a Chrysler 
- que se instalam no Paraná. 

Durante todo esse tempo, o Governo do Paraná se negou a fornecer 
ao Senado e ao povo do Paraná· as informações que lhes eram de direito. 
Infelizmente, pela mabria dos Senadores, a Comissão de Assuntos Econômicos 
abriu mão de uma posição que era dela mesma, assumida no dia 03 de dezembro 
de 1996, no sentido de exigir a abertura do protocolo firmado çom a Renault e com 
a Chrysler para autorizar, só depois de conhecer esses acordos, os empréstimos 
que o Paraná pleiteava. 

O Senado abriu mão do seu direito e da sua obrigação de analisar se 
o Estado poderia ou não pagar os empréstimos que está contratando, porque esta 
Casa agiu, no meu entendimento, de forma negligente. Ao abrir mão de seus 
direitos, o Senado não cumpriu as suas obrigações e as suas responsabilidades. 

Mas, finalmente, como notícia ruim anda rápido, Sr. Presidente, 
conseguimos - não pelas vias normais, porque até a Justiça negou ao Senador 
Roberto Requíão o direito de conhecer o acordo com a Renault -, porque não 
poderia ficar escondida essa patifaria, que está dentro deste doc~ento que tenho 
em mãos e que será objeto, sim, de análise minuciosa a ser fana por mim, pelo 
Senador Roberto Requião e pelo povo do Paraná, que está pagando uma conta que 
não vai poder pagar. 
· Hoje não terei tempo de analisar, com detalhe, essa patifaria que o 

Governo do Paraná está fazendo com o dinheiro público, mas voltarei a esta 
tribuna, quantas vezes forem necessárias, para estabelecer a verdade e exigir que 
o Ministério Público, que o Tribunal de Contas, que, enfim, -os-órgãos competentes 
ajam com a responsabilidade com que o Senado deixou .de agir ao autorizar os 
empréstimos sem analisar o comprometimento das futuras receitas do Estado do 
Paraná. 

Aqui está escrito que o Governo do Paraná, através do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico, vai emprestar à Renault, para que ela se instale no 
nosso Estado, sem juros e sem correção monetária, um valor que pode chegar a 
US$1 ,8 bilhão. Vou repetir. US$1 ,8 bilhão. 

Por que isso? Porque o investimento que a Renault pretende fazer é 
de US$600 milhões. Quando o Governador mandou uma carta para o Senado, 
dizendo que a participação do Paraná seria de US$300 milhões, mais uma vez, 
como é de hábito, como é a marca do Governador do Paraná, ele mentia, mentia 
porque os US$300 milhões se referem à integralização de capital do Governo na 
Renault, na fábrica, com ações do tipo 8, que só poderão ser comercializadas pelo 
Estado se a Renault quiser. E penso que ela não vai querer. É evidente que ela não 
vai querer! Então o que o Paraná está fazendo é o seguinte: dando US$300 milhões 
par~ que a , 1enault se instale no Paraná, como forma de integralização de capital, e 
vai emprestar até US$1 ,8 bilhão, com parcelas que não podem superar, Sr. 
Presidente, US$1 ,5 bilhão! Ou seja, se a primeira parcela for de US$1 ,4 bilhão, tudo 
bem, a segunda poderá ser de US$400 milhões para completar US$1 ,8 bilhão. 
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Enfim, o Paraná não vai poder emprestar - vejam só - mais do que 
US$1 ,8 bilhão para que a Renault se instale no Paraná, sem juros e sem correção 
monetária, para pagar em jünho de 2006, que é quando vai começar a pagar. E 
aqui, neste acordo, uma verdadeira patifaria, está escrito que o Paraná vai dar 
incentivos fiscais e isenção de ICMS por dez anos. E ainda mais, além de já ter 
doado um terreno de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, vai reservar mais 500 
mil metros quadrados para, se a Renault quiser, dar-lhe gratuitamente. O Estado 
também vai fornecer graciosamente ·- o que -já está fazendo - a energia elétrica, a 
água, enfim ... 

Em outras palavras, Srs. Senadores, isso é uma franquia: a Renault 
entra com o nome e o povo do Paraná entra com o dinheiro, pagando a conta É 
uma franquia que se faz. 

Até sugiro ao Sr. Presidente da Mesa, Senador Geraldo Melo, cujas 
iniciais do nome são GM, que S. ExA se candidate a instalar uma fábrica de 
automóveis no Paraná. S. ExA poderá usar as suas iniciais, GM, e o Governo, 
bonzinho ou espertinho, vai lhe emprestar US$1 ,8 bilhão. S. Ex! vai montar uma 
fábrica de automóveis no Paraná sem tirar do bolso um centavo. E, quando 
acabarem os incentivos, daqui a dez anos, S. ExA poderá pegar o boné e seu GM e 
ir embora de novo para Natal, porque não terá investido um centavo do seu bolso e 
o povo do Paraná vai ficar com o mico, vai pagar a conta de US$1 ,8 bilhão que 
serão emprestados. 

O Secretário da Fazenda do Paraná e o Governador;. que são os reis 
da mentira, podem afirmar o contrário; porém, aqui está escrito que. esse valor será 
efetivamente emprestado, como está .sendo. E mais, .o Governador é tão cínico, Sr. 
Presidente, que assumiu um compromisso com a Renault - aqui está escrito - de 
Conseguir créditos com juros subsidiados no BNDES. Eu não sabia que o 
Governador do Paraná tinha esse poder de chegar ao BNDES e exigir dinheiro com 
juros subsidiados, enquanto milhares de empresas fecharam. Cito, como exemplo, 
a Copagro - hoje está no jornal -, que precisava de US$30 milhões para não fechar. 
Ela procurou o Governador e S. Ex!! disse que não poderia lhe emprestar. Trata-se 
de uma cooperativa! Mas, para a Renault, havia dinheiro de sobra, assim como há 
para a Chrysler. E os Senadores que aprovaram os empréstimos para o Paraná 
terão que, pelo menos, ler este documento, que vou fazer chegar às mãos de cada 
um, a fim de que se conscientizem de que agiram de forma equivocada, aprovando 
empréstimo para um Estado que não vai poder panar, porque está comprometendo 
até as calças nos empréstimos que estão sendo concedidos, sem juros e sem 
correção monetária, à Renault. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR)- V. Ex! me concede um aparte? 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Concedo o apaJ'!e ao Senador 

Roberto Requião. 
O Sr. Roberto Reqúião ·(PMDB-PR) - Eminente Senador, gostaria 

somente de acrescentar um dado: trata-se de US$1 ,8 bilhão, mais US$200 milhões 
em investimento de infra-estrutura. Então, o Estado está sendo roubado em US$2 
bilhões, e a Renault não investe um único centavo. A Chrysler Internacional, que 
tem um empreendimento de US$600 milhões - obtive ontem o seu contrato no 
Brasil -, tem participação no contrato da Chrysler Service, que opera aqui, com sede 
no Panamá, de um dólar. Além disso, Senador, creio que cabe ressaltar que o 
Governo do Paraná está mergulhado num lodaçal de corrupção e ó o mais 
incompetente Governo da História. Agora, surge o escândalo do "Gaygate", 
narrativa que ocupa os jornais, sobre o envolvimento de um Secretário de Estado 
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com um soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, que registrou o seu 
depoimento em cartório. Trata-se do primeiro caso brasileiro de homossexualidade 
registrada em cartório. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presidente, sugeri ao Senador 
Geraldo Melo que, tendo em seu nonie as iniciais GM, se instale no Paraná, pois S. 
Exª pode ganhar uma fábrica como a Renault ganhou. O Senador entra com o 
nome e o povo do Paraná paga a conta. O Governador faz isso no Paraná. 
Infelizmente, as iniciais do nome de V. Exª - ACM - não formam sigla de fábrica de 
automóvel. 

Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronunciamento, mas voltarei a 
esse assunto, porque é muito importante. 

A Comissão de Assuntos Econõmicos instalou uma Subcomissão da 
Guerra Fiscal, que não funcionou. Ela se reuniu uma vez só, para ouvir os 
Secretários de Estado do Paraná, e nunca mais. Vou dar entrada a um 
requerimento na Comissão de Assuntos Econõmicos, solicitando que seus 
membros-que abriram mão da exigência desse protocolo para aprovar empréstimos 
para o Paraná façam uma análise, agora técnica, desses protocolos de acordo, a 
fim de que tenhamos uma posição firmada na Comissão, pelo me~os para o futuro. 
E também para que tenhamos a iniciativa de tomar providências juAto ao Judiciário, 
ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, a quem quer que seja, porque isso 
não está ocorrendo só no Paraná. Porém, nos outros Estados, não há tanta 
generosidade e esperteza. 

Sr. Presidente, Sr!!s. e Srs. Senadores, o que está sendo financiado 
agora é a instalação da fábrica, mas as revendas também serão financiadas nos 
Estados de V. Exªs. Trata-se de uma concorrência desleal, e o CADE precisa ser 
acionado também, porque tudo se dará sem juros e sem correção monetária; e não 
será em dólar, mas em real. O que está contido neste documento é uma patifaria! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

*************************************************• ****************************** 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OSMAR 

DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
********************************************************************************* 

o 
RENAULT 

PROTOCOLO DE ACORDO 

RENAULT- ESTADO DO PARANÁ 
MARÇO 1996 
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PROTOCOLO DE ACORDO 

o ESTADO DO P AR.AJ.'l.Á., neSte ato representado por seu Guvemador, Sr. Jaime 

Lemer, nos termos do an. 87, incisos I e XVII, da Constituição do Estado do Paraná; 

o l\U;"'NICll'IO DE SÃO JOSÉ DOS PlNHAIS, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr. João Batista Fe:rcira da Cruz, nos termos do 3.1+ 16, inciso lli, da 

Consriruição io Estado do Paraná e do an. 56 da Lei Orgânica do MUilic:ipío de São José 

dos Pinhais, de 5.4.1990; 

6 FUNDO DE DESENVOL~'TO ECONÓMICO - FDE, instituído pela 

Lei n" 4.529/62 e amalmente regido pel.a Lei n• 5.515/67, com as alterações posteriores, 

neste ato representado por seu gestor, o Bmco do Estado do Paraná ~.A - BANESTADO, 

nos termos do an. 1• da Lei n• 9.607/91, doravante denomln.ado ''FDE" e aqui representado 

pelo seu Diretor Presidente, Sr. Domingos Tarço Muna R;.......alho; 

a REGIE NATIONALE DES tiSlNES RENAULT, sociedade :mõirima francesa, 

com sede em 34, Quaí du Point du Jow:, · 92109 Bouiogne Billancoun, Fr:mça, doravante 

denominada "REN'AULT S.A", por si e pel.a sociedade RENAULT DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEI., sociedade francesa, subsidiária da RENAULT S.A, com sede em 34, Quai 

du Point du Jour, 92109 Boulogne Bill.ancoun, França, doravante denominada ''RDr', 

neste ato representada pelo Sr, Louis Schweitzer, devidamente habilitado para os fins do 

presente instrumento; e 

a RENAULT DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., sociedade por quotas de 

responsabilidade limit::d:l, co:n s::de na. Rua Jorge Coelho, 16, s• ancl.ar, Edific:io L'Arche, 

CEP 01451-020, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no C.G.C. sob o n• 

00.913.443/0001-73, control.ada pel.a RENAULT S.A, neste ato represemada pelo Sr. 

Pie:re Poupei., devidam:::ue habilitado para os fins do presente instrumento, e doravante 

denominada "RENAULT do BRASIL". 

CONSIDERANDO QUE: 
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(a) o capital soclal da RENAÚLT do BRASIL, controlada pela 

RENAULT S.A, corresponde a u:_n investimento no valor de USS 70C .000,00, cujo pedido 

de regisrro, pe=·· o Banco Central do Brasil, está em vias de aprovação; 

(b) o capital social da RENAULT do BRASil. é atualmente de RS 

:585.450,00; 

(c) o objeto social da RENAULT do BRASIL é: (i) a fabricação e a 

::::tontag= de veículos automotores da m;u-ca RENAULT, a partir de peças fabricadas 

:oc:llmente e!ou importadas; e (ii) a comercialização, àireta ou indireta, dos veiculos 

:abricados localmente e imporrados, b= como a prestação de serviços pós-venda, a eles 
:elativos; 

(d) a RENAULT S.A, graças à tecnologia de ponta e aos 

conhe.cimentos técnicos por ela desenvolvidos, conquistou renome II!IIIldial no campo da 

.... iação, fabricação e comercialização de veículos automotores, tecnologia c conhecimentos 

técnicos estes que ela tranSferirá à RENAULT do BRASil. pm a realização de seu objcto, 

por força prindpalmente da concessão de licenciamentos a serem cp;nraudos entre essas 

últimas; 

(e) a RENAULT S.A pretende realizar no Brasil, por intermédio da 

R.ENAULT do BRASIL, investimento .P= a implantação de uma fãbrica destinada à 

produção de veículos automotores da marca RENAULT, que se benefici:!rá de uma 

te::::J.ologia avançada e competitiva; 

(f) a implantação acima mencionada exigirá a constiUção de uma 

unidade indUstrial e a aquisição de bens de capital e máquittas, alguns dos quais serão 

importados e outros, de fabricação local, adquiridos no tenil:ório brasileiro; 

(g) simultaneamente aos trabalhos de implantação acima citados e a fim 
de preparar a comercizlizaçiio dos veículos que serão produzidos localmmrc pela fábrica 

acima men~onada, a RENAULT do BRASIL importará, àircta ou iildirctamente por 

inten:nédío de sua subsidiária comercial brasileira RENAULT COMERCIAL do BRASIL, 

veicn.los fabricados no exterior pela RENAULT S.A e/ou suas licenciadas ou afiliadas, com 

vistas a sua comercizlização por meio de uma rede de concessionárias qac ela pretende 

implantar e desenvolver em todo o ·teiritórlo brasileiro. A rede· em questão estará assim 

cap~~da pm garantir a distribuição d~s veículos produzidos pela aludi~ 5brica,. a p~ 
do IlllClO da produção; todos os vetculos da marca RENAULT. acu:aa m=c:ona~ 
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conforme sejam fabricados localmente ou importados, serão, saivo esripulaçi:o em 

contrário, doravante denominados "os Veículos Locais" e "os V.:!culos lnlponados", 

respectivamente r coletivamente, "os Veículos"; 

(h) a realização do projeto industrial e comercial acima mencionado 

representará investil:nentos substanciais, em especial, no ESTADO DO PARANÁ e 

ocasionará um aumento da oferta de empregos dlreros e indiretos e o treinamento, numa 

tecnologia de ponta, da mão-de-obra então contratada; 

(i) pretende-se que cel'tos fomecedores da RENAULT S.A 

acompanharão o projeto em questão, instalando-se também no território brasileiro e de 

preferê:lcia no ESTADO DO PARANÁ. a fim d~ atender localmente as necessidades da 

fábrica da RENAUL T do BRASIL, o que também contnõuirá para a realização de novos 

investimentos, a integração local dos componentes de alta tecnologia e a criação de 

empregos; 

{j) a produção local que a RENAUL T do BRAS li. pretende re:ili:z.ar terá 

também por efeito aumentar as exportações a partir do território brasileiro e, de preferência, 

através do ESTADO DO PARANÁ; 

(k) as Panes reconhecem que a fase micial do aludido projeto é crucial, 

principalmente porque inclui a aquisição do terreno sobre o qual serão implantados a 

unidade industrial, assim como o ceniro administrativo e a sede social da RENAULT do 

BRASIL, sua infra-e= e disposição, a elaboração das plantas dessa unidade, a 

construção de edificações e a disposição e equipamento das instalações assim edificadas, 

operações e~ que representam investim.entos consideráveis em espécie e em bens. Essa 

fase inicial cotopreender.í, ainda, a implantação e o desenvolvimento, por intermédio da 

RENAULT COMERCIAL do BRASlL, de uma rede de concessionárias, que, conforme já 

mencionado acima, assegurará a venda, numa primeira etapa, dos Veículos Importados e 

depois, majoritariamente, dos Veículos Locais, além da prestação de serviços pós-venda 

modernos e com a alta qualidade que o consumidor brasileiro tem o direito de exigir; 

(!) tendo em vista o volume dos investimentos necessários para a 

realização do projeto iL.iustrial acima e o desenvolvimento da atividade comercial também 

mencionada acima, doravante denominados "o Projeto", a RENAULT S.A e a 

RENAULT do BRASlL.solicitaram o apoio do Gwemo Federal Brasileiro, do Gt:Jvemflo 

ESTADO DO PARANA e do Município de São José dos P.inhais, os quais.. conv~hs1 
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das vanmgens <: do interesse que o Prn.icu; apresenta e no intuito de conmõuir para seil 

sucesso, acofueram favoravelmente esse pedido; 

ISTO POSTO, resc.vem as Partes ajustar e acordar o que segue: 

CIÁUSUL\L- CAR..4o.CTERÍSTICAS DO PROJETO 

Está previsto que o Projeto mencionado no Preâmbulo será implementado 

conforme o cronograma e com base no programa, de níveis de investimento e de Veículos 

Locais descritos no plano de rr.vestimentos e de atividades constante do Business Pkm 

objeto do Anexo I deste insm==o. 

CIÁUS"li"LA II. - RESPONSABILIDADES DO ESTADO DO PMUNÁ 

O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a dar seu apoio e a conceder 

beneficies financeiros e mõutários à RENAULT do BRASIL e suas subsidiárias, conforme 

detafuado a seguir, para a implementação do Projeto, nos prazos do plano constante do 

Busmess P!an acima citado. 

2.1. - Beneficies F"m:mceíro~ 

2.1.1. -Beneficies à aóvidade comercial 

O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a fazer com que sejam 

concedidos à RENAULT do BRASIL, pelo Ftm.do de Desenvclvimento Econômico- FDE 

(ou qualquer outro órgão que venha a substituí-lo) gerido pelo BANESTADO (ou qualquer 

enódade que venha a substituí-lo), nos termos da Lei n° 5.515/67, financiamentos cujo valor 

total será estabelecido = função do faturamento obódo pela totalidade dos 

eStabelecimentos da RENAULT do BRASIL e por qualquer outra sociedade do Grupo 

RENAULT, cujo domicilio fiscal esteja lo~aiizado no ESTADO DO PARANÁ, = 
decorrência das vendas de Veículos novos e peças de reposição (i) fabric:uios no referido 

EStado e/ou (ü) importados e desembaraçados na alfândega desse mesmo Estado. O 

montante exato do financiamento concedido para tal fim será estabelecido pela aplicação da 

fómml.a constante do Anexo II-1 deste instrumento. 

O financiamento acima referido será hoerado em parcelas mensais, no 25° 

(vigésimo quinto) dia (se esse dia for feriado, no primeiro dia úól seguinte) de ca~ 
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'~eguinte àquele durante o qual as vendas de peças e de Veículos tenh= sido faruradas à 

rede Renault no Brasil.. 

Fica entendido que' o prazo durante o qual as parcelas mensais do 

fllanciamento serão liberadas compreende Ulil; período de 10 (dez) anos a contar da data de 

hõeração do primeiro empréstimo objeto deste parágrafo 2.1.1. 

Cada parcela mensat· assim liberada tomará a fo=a de um emDréstimo em 

reais, pelo p=o de dez anos, a ser reembolsado cm uma única parcela, no prazo ·de 120 

( c::tto e vinte) meses a contar da data de sua liberação, sem juros, sem qualquer comis'são e 

sem corre;::io monetária. 

A RENAULT do BRASIL indicará ao FDE, no dia 15 (quinze} de cada mês 
' 

subseqüente ao mês ao longo do qual as vendas de peças e veículos mencionados nesta 

cláusula tenham. sido farurados à rede Ren.aul1 no Brasil, o montante da parcela mensal que 

sc:i calCulado segundo a fônnula I descrita no Anexo II-1. 

Para esse efcito;.üeste mesma dia, a Ren.ault do Brasil apresentará ao FDE 
" os documentos demonstrando que o imposto estadual, correspondente ao futuramente do 

mês precedente, foi pago. 

Se a RENAULT do BRASIL ficar impossibilitada, por razões técnicas ou 

administrativas, de apresentar esses dOcumentos, deverá ela apresentá-los no dia 15 

(quinze) do mês seguinte. 
l 

2.1.2.- Beneficio ao investimento 

O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a fazer co= que sejam 

concedidos à RENAULT do BRASIL, pelo FDE, financiamentos. cujo v;J,or total será 

estabelecido em função do preço _dos equipamentos e ferram~tais ttbpo~dos ou 
adquiriã.os nesse Estado, pela RENAULT do BRASlL e/ou qualquer~ do GtJpo 

RENAULT ligada ao Projeto. O montante exato do financiamento concedido a esse titulo 

será eStabelecido mediante aplicação da fónnula constante do Anexo II-1 deste instrumento. 

O financiamento acima será liberado cm parcelas mensais, no 25° (~gésimo 

~uinto) dia (se esse dia for feriado, no primeiro dia útil seguinte) de cada mês seguint;

aquele da entrega dos respectivos equipamentos e fi:rramentais que tenham sido adquirid5i's/ 
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Fica entendido que··-oc·prazo durante o qual as parcelas mensai:: do 

financiamento serão liberadas compreende um periodo de 10 (dez) ancs a contar da data de 

liberaç~o do prinl' ·-o empréstimo olíjeto do parágrafo 2. LI acima. 

Cada parcela mensal assim liberada tomará a forma de um empréstimo em 

reais. pelo prazo de dez (10) anos, a ser reembolsado em uma única parcela, no prazo de 

120 (cento e vinte) meses a contar da data de sua liberação, sem juros, sem qualquer 

.::omissão e sem correção monetária. 

RENAULT do BRASIL indicará ao FDÉ, no dia"'l5 (quinze) de cada mês 

subsequente ao mês ao longo do qual os l"quÍpamentos e ferram=tais adquiridos e 

me:::u:ionados nesta cláusula tenham sido entregues, o mont:mte da parcela mensal que será 

calculado segundo a fórmula I! descrita no· Anexo I!- L 

Para esse efeito, neste me:smo dia, a Renauit do Brasil apresentará ao FDE 

os documc::tos demonstrando que·o imposto estadual, correspondente à =ntrega do mês 

precedente, foi pago. Se a RENAULT do BRASIL fi= impossibilitada. por razões técnicas 

ou administr:n±vas, de apresentar esses documentos, deverá ela apre:semá-los no dia 15 

(quinze) do mês segujnte. 

2.1.3. - Os e:mpresomos mencionados acima, constim:irão contratos de 

empréstimos, os quais ooedecerão os termos e condições descritos no Anexo I!-2. Os . - ---
contratos de émpréstimos deverão ser assÍilados o mais tardar dentro de 5 (cinco) dias 

anteriormente :i data da liberação dos recursos definidos nos parágrafos 2.1.1. e 2.1.2.. do 

presente. 

2~1.4.- O montante total acumulado dos contra-valores em dólares norte

americanos. de cada uma das parcelas hõeradas em função dos parágrafos 2..1.1 e 2.1.2 

acima, calculadas à taxa de câmbio aplic~'V_el à moeda norte-americana, na data da liberação 

de cada parcela mensal, não poderá ser superior a USS 1.500.000.000,00 (um bilhão e 

quinhentos miihões de dólares americanos). 

Se for constatado em 3 I de janeiro de 2000, e posteriormcne a cada 3 I de 

janeiro dos anos subsequentes até o término do periodo de 10 (dez) anos m=cionado nos 

artigos 2.1.1. e 2. 1.2., que a soma dos contra-valores em dólares norte-amc:icanos de cada 

uma das parcelas hõeradas em função dos paragráfos 2.1.1. e 2.1.2.. acima, calculados à taxa 

de câmbio aplicável à moeda norte-americana na data da liberação de cada parcela mr:ry{áf 
for superior a duas vezes a soma dos contra-valores em dólares amc:icanos 4os 

311 



--------------------- ---------

312 

-------------------------------------------------

ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

ínvesrimen~os (calculados ii-taxa de c:ímbio. aplicável à moeda none-=ericana, na data de 

seus pagamentos) efetivamente-realizados pela RENAULT do BRAS;:_ para a realização 

do Projeto, RENI T'LT do BRASIL reembolsará ao FDE a diferença em dolares none

=ericanos assim •. .1statada. 

2.1.5. -Na lripótese da RENAULT do BRASIL vir a solicitar empréstimos a 

juros subsiàiados ao BNDES para a construção do Projeto, o ESTADO DO PARANÁ 

prestará seu apoio ativo para que o BNDES conceda à RENAULT do BRASIL esse ripo de 

qréstimo em conàições vantajosas. 

2.2. - Benefícios Tribucirios 

O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a fazer com que a RENAULT 

do BRASIL e suas subsidiárias usufruam dos seguintes beneficies tnoutários: 

2.2.1.- Desoneração do diferencial de alíquotas do ICMS devido pela 

aquisição, nos outros estados-membros da Federação, de bens de capital e ferramentais 

destinados a intecrar .o ativo fixo da RENAULT do BRASIL e de qu:risquer outras - ~ 

entid:ides ou estabele~entos do Grupo RENAULT com domicilio :fiscal no ESTADO DO 

PARANÁ (Convênios 5S/93 e 151/94, implementados no item 16, alinea "b", da Tabela I, 

de Anexo II do RICMS) e de acordo com o decreto cuja minuta constitui o Anexo m deste 

instrumento ~ que o ESTADO DO PARANÁ se compromete a editar e a fa.zer publicar no 

p=o de 10 (dez) àias a contar da data de·assinarura deste Protocolo. 

O Regime Especial de que tratam os Anexos IV e IV-A do presente 

Íustrumento será conceàido P,elo ESTADO do PARANÁ, no prazo de 10 (dez) àias a 

contar da formalização da transferênCi.a. da sede social da· RENAUL T dõ -BRASIL para o 

ESTADO DO PARANÁ 

2.2.2. - Examinar conjuntamente com a RENAUL T do BRASIL a 

conveniência e oponunidade de apresentação ao CONFAZ de uma proposta de convênio 

visando à ampliação da lista de produtos beneficiados com a desoneração prevista no 

parágrafo 1.2 .. 1 acima, de forma a abranger a totalidade dos bens de capital e os 

ferramentais destinados a integrar o ativo fixo de todos os estabelecimentos da RENAULT 

do BRASIL e de quaisquer outras entidades ou estabelecimentos do Grupo RENAULT 

com domicilio fiscal no ESTADO DO PARANÁ 
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2.2.3.- Pagamento em conta gráfica do ICMS devido na importação para o 

ESTADO DO P.A.RANÁ, por todos os estabelec'..mentos da RENAl_T do BRASIL, ou 

por qualquer out, c:ntidade controlada pelo Grupo RENAULT ou estabelecimento do 

Grupo RENAUL": em especial a RENAULT CO:MERCIAL do BRASIL, dos Veículos e 

das peças de reposíção, bem como matérias-primas e compone::ltes utilizados para 

fabricação e na manutenção dos Veículos, com desembaraço aduaneiro no ESTADO DO 

PARANÁ. conforme disposto no Artigo 68, inciso VI, alínea "a", item 1.1 do RICMS. 

2.2.4. - Diferimento do ICMS devido na aqui~ção de matérias-primas, peças 

eiou componentes importados e/ou adquiridos no ESTADO DO PARANÁ, e utilizados na 

fabricação e manutenção dos Veículos, tal diferimento .ocorrendo na data da saída dos 

aludidos Veículos e suas peças de reposição da fibrica da RENAULT do BRASIL, 

conforme o parágnfo 3" do artigo 97 do RICMS, com a nova redação a ser dada pelo 

decreto cuja minuta consta do Anexo- m do Protocolo, e no Tenno de Acordo relativo ao 

Regjnle Especial cuja minuta consta dos Anexos IV e IV-A do presente instrumento. 

2.2.5 .• - Utilização de 100% dos créditos do ICMS acumnlados por todos os .. 
estabelecimentos dat RENAULT do BRASIL ou qualquer o= entidade ou 

estabelecimento do Gilzpo RENAULT, com domicílio fiscal no ESTADO DO PARANÁ. 
nas seguintes .operações: 

(a) pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços 

estabelecidos no ESTADO DO PARANÁ, inclusive os de eneig:ia elétrica; 

(b) , pagamento do ICMS devido por omr-...s entidades ou 

estabelecimentos do Grupo kENAULT instalados no ESTADO DO PARANÁ (Convêllios 

AE 7/71 e ICMS 5/87), conforme a minuta do decreto e o Termo de Acordo relativo ao 

Regime Especial constantes respectivamente dos Anexo.s III, IV e IV-A deste Protocolo. 

2.2.6. -Os beneficias tnõutários estipulados. nos parágrafos 2.2.1 a 2.2-5 

acima não excluem outros já em vigor nesta data, tais como os estabelecidos nos Convênios 

ICMS 5/87; 52191, 8/92, 13/92, 45/92, 109/92, 148192, 55/93, AE 7171 e o Convênio 

ICMS 60/93 - com as alterações introduzidas nos Convênios ICMS 2194 e 152194 

prorrogado até 30.04.1997 pelo Convênio ICMS 122195. 
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2.2.7. -0 ESTADO DO PARANA compromete-se a e:rviàar seus melhores 

es . .,rços para que todos os convênios acima mencionados sejam m=:idos ou renovados 

?eio CONF A.Z. 

.,-
-~.., .... Os beneficies mõutários, pelos quais o ESTADO DO PARANÁ se 

~esponsabiliza conforme disposto nesta CláUSllla 2, estender-se-ão também às operações 

~e:iliz:ldas pelos fornecedores industriais da RENAULT do BRASil.., estabelecidos ou que 

venham a se estabelecer no ESTADO DO PARANÁ, qu:mto à pane de suas atividades 

destinada a todos os estabelecimentos da RE.~AUL T do BRASIL ou a qualquer outra 

:::1tidade ou estabelecimento do Grupo RENAULT instalados no ESTADO DO PARANÁ, 

s=.do vedada sua cunrulatividade com as vantagens decorrentes do prog:ram.a "Paraná Mais 

E:Ilpr~:gos" das quais os aludidos fomecedores estejam usufruindo. 

Para tanto, a RENAULT do BRASIL indicará ao ESTADO DO PARANÁ, 

quando .. oportuno e segundo as modalidades a serem avençadas, a identidade dos 

forneced.Óres e!ou estabelecimentos ou entidades do Grupo RENAULT envolvidos e o 

valor dos investimentos, compras e vendas em questão. 

2.4. - Benefícios rdativos ao desembaraço aduaneiro e benefícios 

logísticos 

2.4.1. -Para fucilitar a gestão do sistema de compensação previsto nas 

disposições da ~ei federal apüc:ivel ao seior auto=bilistico e para otiroi:z:ar a gestão dos 

fluxos de importação (Veículos Importados, peças de reposição destinadas à rede 

comercial. bens de capital, peças e componentes, conjuntos e sub-conjumos destinados à 

montal!em dos N.e:ículos Locais) será adotado o rel!ime de "ei!treposto" em beneficio da 
- I -

RENAULT do BRASIL e de suas subsidiárias. Durante a fàse de constrnçio da fábrica, a 

R.E:l"AULT do BRASIL e suas subsidiárias poderão utilizar o entreposto aduaneiro já 

existente na Cidade Industrial de Curioõa (CIC). 

2.4.1.1.- O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a apoiar as gestões da 

RENAULT do BRASIL junto ao Governo Federal para facilitar a implementação de 

procedimentos- especificas ("entreposto" para os bens de capital e vendas sucessivas) de 

acordo com as normas internacionais. Assim sendo, para os bens de capital autorizados, os 

impostos e taxas (Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI)) serão pagos pela RENAULT do BRASIL quando do recebimento na fábrica, com 

base no valor em reais calculado pelas aüquotas de direito (II e IPI) em vigor no momento} 
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da entrada no entreposto. com redução do imposto conforme previsto t''lS disposições da iei 

federâl acima mencionada, aplicável ~o setor automobilístico. 

2.4 .•. 2.- O ESTADO DO PARANÁ e a RENAULT. do BRASIL 

formalizarão um acordo relativo à implementação dos procedimenzos de desembaraço 

aduaneiro em domicilio e de trânsito simplificado, conforme a mÍnma constante do Ane:co 

VII deste instrumento. 

2.4.2. - As importações devem ser realizadas diretamenze, sem trânsito por 

= outro Estado brasileiro, utilizando como principais pontos de em:rada no Território 

brasileiro: o Porto de Paranaguá, para a via maritima, o Aeroporto Afonso Pena, para a via 

aêrea, e a ponte de passagem para Foz do Iguaçu, para a via t=cstre. Em caso de força 

=ior ou de dificuldades temporárias de ordem económica ou técnica, poderá ser utilizado 

=posto de fronteira situado num outro Estado da Federação, sem prcjtrizo dos beneficies 

=nanceiros e .fiscais definidos no presente Protocolo. 

2.4.2.1.- O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a CIÍ:!r as condições de 

ordemjuridica e mate.rial necessárias para =Ihorar o desempenho ec~nõmico e técnico do 

Porto de Paranaguá ~· do Aeroporto Afonso Pena, de modo a acel= o recebimento, 

=zenagem, despach'b, embarque e transporte int=odal das cargas, adequando-os às 
necessidades e especificações logisricas do Projeto, conforme o Ane:co V deste Protocolo. 

·2.4.2.2.- O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a criar condições 

materiais e juridicas de maneira a acelerar a passagem pela alfândega de Foz do Iguaçu, 

re:iuzindo as formalidades de trânsito~ conforme as disposições do Ane:co VII deste 

in=umento. 

CLWSULA m. - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS PINHAIS 

O Município de São José dos Pmhais compromete-se a dar seu apoio à 

RE-l'AUI...T do BRASIL e a conceder-lhe os beneficias tributários municipais a seguir, no 

âmbito da implementação do Projeto: 

3.1. - Isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Tcritorial Urbana 

(IPTIJ) incidente sobre: (i) o t=eno objeto do parágrafo 4.1 adiante; e (ii) as edificações 

que serão acrescidas ao terreno acima referido. A isenção em questão será concedida pe~ 
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,prazo de 1 O (dez) anos a contar do registro da escritura . pública de transferência da 

propriedade do terreno mencionado no parágrafo 4.1, em favor da RE'-AULT do BRASIL. 

3.2. - Isenção do Imposto sobre Serviços de Quaiquer Na=ez.a (ISS) 

incidente sobre quai.sl!uer serviços presta~os por: (i) RENAULT do BRASIL, (ü) 

RENAULT COMERCIAL do BRASIL e (ili) pelas empresas por estas contratadas, 

inclusive para execução das obras de construção civil, no âmbito de suas respectivas 

participações no Projeto, pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da data da publicação da lei 

mencionada no parágrafo 3.6 adiante. 

3.3. - Isenção de qualquer Taxa Municipal de Licença de Localização e 

Funcionamento e quaisquer outras taxas IIIIIIlicipais relativas à utilização dos serviços 

públicos e dos poderes de polícia previstas na leg:isl.ação IIIIIIlicipal em vigor ou que vierem 

a ser instiru:ídas, pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da data da publicação da lei 

mencionada no parágrafo 3.6 adiante. 

3.4. - Isenção da Conmõuição de Melhoria em decorrência de quaisquer 

benfeitorias que viere:I;l a ser eferuadas no Parque Renault do B~ tal como deÍiD.Ído no 

Anexo V deste instrum'flto, ou nos-terrenos adjacentes ao aludido Parque, pelo prazo de 10 

{dez) anos a cont:tr da cfltta da publicação da lei mencionada no parágrafo 3.6 adiante. 

3.5. - Fica estabelecido que as isenções de mõutos =icipais tal como 

previstas neSta Cláusula m estender-se-io, nas mesmas condições, a todos os fomecedores 

da RENAULT do BRASIL bem come a qualquer o=o eStabelecimento ou entidade do 

Grupo RENAULT chamado a intervir na realização do Projeto, estabelecidos ou que 

venham a se estabelecer no Municipio de São José dos Pinhais. 

3.6. - O Municipio de São José dos Pinhais compromete-se a encaminhar à 

Cãmara Municipal, no prazo de 15 (quinze) ,dias a cqntar da daJa de assina~a deste 

Protocolo, um projeto de lei ~do modificar a Ieg:isl.ação fiscal do Município, de modo a 

.to=r possível a concessão dos beneficies mõutários IIIIIIlicipais mencionados nesta 

CláusuJam. 

CLAUSULA IV.- DAS RESPONSABIT.IDADES DO ESTADO DO PARANÁ E 

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS EM 

MATÉRIA Il\IOBILIÁRIA E DE INFRA-ESTRUTURA 
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O ESTADO DO PAR.Pu."iÁ e o Município de São Jose dos P:inilais, por si e 

em nome de todos os órgãos e/ou entidades intervenientes no ãmbitc de suas respectivas 

competências, gar~ •em, pelo presente ins=.mento, a boa execus:ão dos benefícios .físicos a 

seguir descritos, " . .:n quaisquer ônus, encargos ou restrições para a RENAUL T do 

BRA.Sll., observados os prazos e condições estabelecidos abaixo e no Anexo V deste 

Protocolo. 

4.1.- O ESTADO DO PARANÁ e o Município de São José dos P:inilais 

agjrão de modo que a propriedade de um terreno com área não inferior a 2.500.000 m2, 

situado no Município acima citado (doravante.~~ominado "o Terreno") seja tr.msferida ã 
RENAUL T do BRASIL por meio de uma doação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a 

contar da data deste Protocolo. O Terreno destinado a receber as coD.StitlÇões e instalações 

necessàrias à re:ilização das atividades da RENAUL T do BRASIL deverá ser tr.msferido 

livre de quaisquer impostos, taxas e emolumentos, inclusrve os decorrcmes da tr.msferência 

da propriedade à RENAULT do BRASil., privilégios, hipotecas, dMdas, incl.usÍVe dÍVidas 

fiscais, ·e garantias b= como de q.uaisquer ónus de natureza real ou reipersecutória. 

Na dat~ de sua transmissão, o Terreno deverá ainda estar JM-e de quaisauer .. . 
pessoas, coisas e constl=Uções- com exceção daquelas que a RENAULT do BRASTI.. deseja 

conservar - e, de um modo geral, conforme ao uso ao qual se destina e às disposições 

contidas no Anexo V deste instrumento. 

Além disso, o ESTADO ·DO PARANÁ e o Município de São José dos 

Pinhais cuidarão para que uma área de 500.000 m2, adjacente ao Terre:xo, seja reservada 

em beneficio da RENAULT do BRASIL de maneira a destacá-la, a tírulo granrito, para uma 

~e:ttual necessidade de exp3fsão, dur.mte o prazo de 10 (dez) anos a contar da data do 

registro da escritura pública de transferência da propriedade do Terreno. 

Para viabilizar a transferência da .. propriç:dade acima referida, o ESTADO 

DO PARANÁ e o Município de São José dos Pinhais deverão estar em condições de 

apresentar à RENAULT do BRASTI.. cada um dos comprovantes de mr:mreza legal e 

regulamentar, assim como outros documentos relacionados no Anexo VI deste instrumento, 

no p=o máximo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste Protocolo. Caso, após o 

exame dessa documentação, seja constatado que (i) a transferência da propriedade do 

Terreno em favor da RENAULT do BRASIL não poderá ser realizada com toda a 

segurança jurídica necessária; (ii) as dimensões e características do Terreno não 

correspondem àquelas previstas neste Protocolo; ou (iii) que o Terreno não atende aos 

requis:iios federais, IlllliiÍcipais, do ESTADO DO PARANÁ ou da RENAULT do BRASIL, 
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tanro em matéria ambiental, urbarus-wca., de saúde e segurança do -::abalho, de relevo, 

topografia e geologia, .quanto-em matéria fiscal, será facultado à RE· AL'LT do BRASIL 

recorrer ao procec ·.ente previsto na CLi.usula. VII aàiante. 

4.2. - O Terreno sobre o qual serão implantadas as at:ividades da 

~AULT do BRASIL e de alguns de seus fornecedores, b= como ourras at:ividades 

conexas, será consriruído = Parque Renault do Brasil, ci!vi.sívei conforme indicado no 

Anexo V deste instrumento. 

O ESTADO. DO PARANÁ e o Município de São José dos Pinhais serão 

responsáveis pela realização das obras de organização, urbanismo. in:fra-est:rutu:ra e 

abasteC:..me:nto do Parque Renault do Brasil, de acordo com as disposiçiies constantes do 

Anexo V deste Protocolo, arcando com os custos, com exceção apenas das obras realizadas 

no Parque Renault do Brasil propriamente dito, (i) para a construção de "Irias de uso privado 

com 8 (oito) quilómetros de extensão, no máximo, e (li) para a instalação da sinalização e 

da üuminação. 

O custo.das obras mencionadas =(i) e (ii) acima e~~ estimado no contra

valor =reais, calculado pela taxa de câmbio aplicável à moeda norte-americana no dia da 

re:ilização do aumento \de capital mencionado no parágrafo 6.2.2.2 :ufum:~.:, do valor 

mâximo de 2,7 milhões de dólares norte-americanos, que será pago pela RENAULT do 

BRASIL após o término das aludidas obras e uma vez realizado o aludido aumento de 

capitaL 

Como indicado no Anexo V deste instrumento, o Parque R=ult do Brasil 

faci pane de um Distrito Industrial que será administrado por um órgão ao qual o ESTADO 

DO PARANÁ e o Municipio de São José dos Pinhais atribuirão :oda ~ competê:lcia 

necessária para que ele possa conceder llcenças e fiscalizar as instalações ináustriais, 

comerciais, residendai.s e de serviços dentro dos limites do referido Distrito Industrial, em 

matéria de: 

(a) urbanismo; 

(b) prevenção e combate a incê:ldio; e 

(c) saúde e segurança do trabalho. 
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CIÀUS'ú'"LA V.- DAS RESPONSABn.JDADES DA RENAULT S.A.-' ·E DA 

RENAULTDO BRASn.. 

5.1.- Em conttapanida às medidas que o ESTADO DO PARANÁ e o 

Município de São José dos Pinhais comprometem-se a tomar para acompanhar a realização 

do Projeto pel.a RENAULT do BRASIL, a RENAULT S.A e a RENAULT do BRASn. 

comprometem-s~ cada uma no que lhe diz respeito, desde que as condilj:ões previstas acima 

e especificadas na Cláusula vn adiante sejam preenchidas pelo ESTADO DO PARANÁ e 

pelo Município de São José .dos Pinhais, conforme o caso, nos prazos previstos na aludida 

Cláusula, a tomar todas as providências para: 

estabelecer a sede social da RENAULT do BRASn. e da 

RENAULT COMERCIAL do BRASn. no Munidpio de São José dos Pmhais; 

empreender a re:ilizalj:ão do Projeto por meio, principalmente, 

da instalalj:ão da fábrica acima citada no Parque Renauit do Brasil, conforme as 

características mencionadas na Cláusula I acima e no Anexo I deste insàmnento, de maneira 

que a fabric:Lção dós Veículos Locais possa iniciar-se de acordo com o plano de 

desenvolvimento const\mte do aludido Anexo I; 

proceder às modificações estatatárias e ao aumento de capital 

da RENAULT do BRASn. de maneira. a pennirlr que o FDE subscreva sna pan:icipação, 

nos prazos e segundo as modalidades previstas na Cláusula VI adiante; 

respeitar a legislação =vigor ou que vier a ser aplicável = 

matéria de proteção ambienu,L 

5.2. - A RENAULT SA compromete-se ainda a transfi:rir à RENAULT 

do BRASIL, com base = contratos de licenci:uiu:nto, sna tecnologia e seus conhecimentos 

técnicos, e a fornecer-lhe assistência técnica com vista a pennirlr que esra última realize a 

fabricação dos Veículos Locais mencionados no Anexo I deste in.strmnenta. 

' A esse respeito, RENAULT S.A e RENAULT do BRASn.. cuidarão para 

que seja impl=tnentado o treinamento que possibilitará que o pessoalloc:d recrutado pela 

RENAULT do BRASn. adquira a competência técnica especí:lica exigida. 

5.3. - Por outro lado, a RENAULT S.A cuidará para que a RENAULT do 

BRASn.. p~e de programas de formalj:ão técnica no campo que lhe diz respeito, junto 
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com institutos e universidades especializadas do ESTADO DO PARA..NA., transmitindo-lhes 
seus conhecimentos técnicos. -

CLÁUSULA VL- DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO PARA .. .'IIiÁ NO 

CAPITAL DA RENAULT DO BRASU.. 

O ESTADO DO PARANÁ manifestou seu desejo de estar mais ligado à 

implementação do Projeto, participando do capital da RENAULT do BRASIL e a 

RENAULT S.A aceitou essa proposta. Em conseqüência, o ESTADO DO PARANÁ 

compromete-se a fazer com que o FDE ou outra sociedade controlada majoritariamente 

pelo ESTADO DO PARANÁ. ambos doravante denottrinados FDE, participe do capital da 

RENAULT do BRASIL no âmbito, segundo os princípios e nos limites descritos a segujr. 

6.1.- Âmbito das atividades, fotmajuridica e localização da RENAULT do 
BRAS·IL. 

Fica entendido que a RENAUL T do BRASli. controlará, direta ou 

indiretamente, a ativiclade de fabricação e de comercialização dos~ Veículos e peças de 

reposição, bem como o'$ respectivos serviços pós-venda, no Terrirório brasileiro. 

A RENAULT S.A cui~ para que a ~~ULT do BRASIL, atualmente 

constituída sob a forma de sociedade. por quotas de responsabilidade limitada, seja 

tr.msformada cm sociedade por ações, e te.ilia sua sede social, que atualmente está situada 

cm São Paulo, transferida para o ESTADO DO PARANÁ. no prazo de 3 (três) meses a 

contar da assina= do presente Protocolo. As modificações acima ensejarão uma aheração 

no contrato social da RENAriLT dn BRASIT... 

6 .. 2 .. - Capital social da RENA ULTdo BRASIL. 

6.2.1.. -Capital atual 

Fica entendido que o capital social da RENAULT do BRASIL, dividido cm 

685.450 (seiscentas e oitenta e cinco IItil quatrocentas e cinquenta) quotas, é arualmente de 

RS 685.450,00, sendo totalmente subscrito e integralizado pela RENAULT S.A até o valor 

de RS 685.415,00 e por ROI, no valor de RS 35,00. As quotas do capital acima serão 

tr.msformadas cm ações ordinárias nominativas (doravante denominadas • Ações A") por 

ocasião da transformação da RENAULT do BRASn. cm sociedade por ·ações, como 
previsto no parágrafo 6.1 acima. 
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Por outro lado, a RENAULT S.A eferuou contribuições de capital na conta

corrente de acioni· :junto à RENAUL T do BRASn.. 

6.2.2. -Aumentos iniciais do capital 

6.2.2.1.- Aumento subscrito pela RENAULT S.A. 

A RENAULT S.A. compromete-se..a cuidar para que, no prazo de 40 

(quarenta) dias a contar da transformação da.RENAULT do BRASIT.. em sociedade por 

ações, o capital social da RENAULT do BRASIT.. seja aumentado pelo contra-valor em 

re:ris, à taXa de câmbio aplicável à moeda nane-americana no dia da Assembléia Geral que 

decidirá o aludido a11IIIC1to, de um montante que iir.c;a com que o capital atiuja, em contra

valor em dólares do capital da RENAULT do BRASIL, cak:ulado à taxa de câmbio 

aplicàv~ à moeda nane-americana no mesmo dia da Assembléia Geral a USS 4,05 milhões. 

Esse aumento será imediata e totalmente snbscrito pela RENAULT S.A. e integralizado, no 

pmo mámo de cinco (5) dias, em espécie e/ou pela capitalização das comrlbuições de 

capital efemadas antenonncnte por esta última em beneficio da ~AULT do BRASIL, 

sob a fonna de conta-c41rrente de aéionista confonnc exposto acima. 

6.2.2.2. - Aumento subscrito pelo FDE 

No mesmo prazo de 40 (quarenta) dias, tal c~o mencionado no parágrafo 

6.2 . .:.1 acima, a RENAULT S.A compromete-se a :fàzer com que ~a votado um aumento 

de capital resetVado ao FDE, pelo conrra-valor em reais, à taxa de câmbio aplicável à 

moeda norte-americana do dia da ~léia Geral que decidir.i o ab1dido m~cnto ~ 
. I . 

capÍial, no valor de USS 2, 7 milhões, ensejando a emissão de ações nomiaativas 
pre..~enciais sem direito a voto (doravante denominadas •Ações B"). O FDE compromete

se ponanto a subscrever totalmente o anmenro·acima e·a imegralizá-lo, no mesmo dia em 

que o previsto para o aumento de capital menciODado no parágrafo 6.2.2..1 por meio de 

apone em numerário. As Ações B terão as caracteiísricas mencionadas no parágrafo 6.2.4 

adiante. 

6.2.2.3. -\ ~ituação do capital ao ímai dos aumentos iniciais 

Ao final dos aumentos estabelecidos nos parágrafos 6.2.2.1 e 6.2.2.2 acima, 

o capital total da RENAULT do BRASn. será detido em 60% pela RENAULT S.A e RDI 

emAçõesA, eem40%pelo FDE emAçõesB. 
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6.2.3.- Compromisso do FDE de subscrever fun.:.ros aumentos de 

capital 

O FDE, por outro lado, compromete-se a subscrever, rob a forma de Ações 

B, 40% de qualquer aumento de capital da RENA.UL T do BRASn. que venha a ser 

decidido e a realizar a integralização dessas subscrições em numerário, na mesma data em 

que a RENAULT S.A- integralizar sua correspondente subscrição, e isso dentro de um 

prazo de sete (7) anos a contar da dita cda primeira subserição do- FDE mencionada no 

parágrafo 6.2.2-2 acima, doravante denominado o "Per.íodo". Fica enten.dido, no entanto, 

que o compromisso ora assumido pelo FDE cesSará quando a soma"dos contra-valores em 
I 

dólares nane-americanos dos pagamentos do FDE, a titulo de aumcttos de capital em 

Ações B, no âmbito do preSente parágrafo, calcul.ados à taxa de câmbio aplicável à moeda 

nane-americana na data ·aa efetivação dos ah.uiidos pagamentos, atingir o montante de USS 

300.oo6:ooo,oo (tre=tos milhões· ·de ilo~ nóne"ameticanos)~ dor.Mmte denominado 

"Compromisso Máximo do FDE". A ·participação nos aumentos de capital mencionada nos 

parágrafos 6.2..2-2 e 6.2.7 está excluida do cálculo do Compromisso Máximo do FDE. Fica 

entendido que os aumentos de capital da RENAULT do BRASIL, men.cianados no presente . . . . . . ' .. 
parágrafo, incluem-se no cronograma ·e na eonjtmtct global, tal como previstos no programa 

'ptcvisional de investimen.tos constante do Anexo I deste instrmnento. 

-Fica acordado,. por outro lado, que os empresmnos destinados aos 

financiamentos dos investimentos que serão contratados por RENAULT do BRASIL, bem 

como os .mencionados no parágrafo 2. 1.5 acima, serão" reduzidps" .proporcionalmente do 

Compromisso Máximo do FDE, no limite de 40% (quarenta por cento) do contra-valor em 

dólares nane-americanos de. seu montante, calculado à taxa ode câmbio aplicável à moeda 

nane-americana na data de sua hõeração. 

Na hipótese de que, por qualquer motivo que seja: 

o FDE deixar de subscrever sua pane · em qualqac:: ,~umento de 

capital, conforme o primeiro parágrafo acima, no prazo j que terá sido fixado pela 

Assembléia dos Acionistas que tiver decidido o aumento de capital em questão, RENAULT 

.S.A terá o direito de adquirir ou de fazer com que sejam adquiridos por terceiros, de sua 

"escolha, os direitos de subscrição correspondentes do FDE, pelo valor simbóiico de RS 1,00 
(umre:U); 
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o FDE deixar de mtegraliz.ar, no todo ou em p~e, suas subscrições . . 
no aumento de capital, conforme o primeiro parágrafo acirila, no prazr que terá sido fixado 

pela Assembléia de Acionistas, RENAULT S.A terá o direito de adquÍrir ou de fazer com 

que sejam adquirici;..s do FDE, por terceiros de sua escolha, as ações em questão, a um 

preço simbólico de RS 1,00 ( um Real) para as ações que não teriam sido objeto de 

qualquer pagamento, e por um preço igual ao montante efetivamente integralizado pelo 

FDE, para as ações que foram por este integralizadas de forma incompleta. 

As ações assim adquiridas pela RENAULT S.A ou pelo terceiro podeiio 

=ejar a criação de uma nova categorõ.a de ações préferenc:iais' sem direito a voto. 

Qúhlquer descumprim!'!!!tO pelo FDE de sua obrigação de p;nlcipar nos 

aumentos de capital da RENAULT do BRASR.;tal como mc:ncionado nesta cliusula não o 

exime da obrigação do ComprolDÍSsl:l Máximo do FDE. 

6.2.4. - Caracteristicas da participação do FDE no capital da RENAULT do 

BRASlL, durante o Periodo. 

A pmicipação em capital subscrito pelo FDE durante o Periodo e por força 

dos parágrafos 6~2.2 e 6.2.3. aci:tca (dorav:mte denominada "Participação do JiDE") 

correspon~ durante o referido Periodo, às caracteristicas básicas a segair indicadas, as 

quais seiio detalhadas no estatuto social da RENAULT do BRASn., qae esta última e a 

RENAULT S.A se comprometem a alterar em decorrência e por um Acordo de Acionistas 

qae s~ celebraCio entre a RENAULT S.A, a RDI e o FDE, e isto demro do prazo 

m.á:úmo de 90 (noventa) dias a contar da data do presente Protocolo. 

- 1 A Panicipação do FDE será composta exclusivamente de Ações B, 

no valor nommal unitário idêntico àquele das Ações A na hipótese dest:I.S possuírem um 

valor nominaL 

A Pmicipação do FDE só poderá ser integralizada em numerário. 

A Participação do FDE não será alienada, salvo no caso previsto no 

parágrafo 6.2.6 e_ o_ ESTADO DO PARANÁ respo~-se pelo cummimeztto dessa 

disposição por parte do FDE. 
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O FDE c;ompromete-se a Ilào uriliz.ar sua Pan:iciF'!Ção para constituir 

qualquer garantia. tal como· penhor ou garantia de empréstimo, ; o ESTADO DO 

PARANÁ respoD.Sê iliza-se pelo cumprimento dessa disposição por parte do FDE. 

A Participação destina-se a beneficiar, nas mesmas condições das 
Ações A, os dividendos que serão pagos pela RENAUL.T do BRASn.. Fica entendido, no 

e:~tanto, que a RENAULT S.A e o FDE desde já concordam que nenhuma disaibuição de 

dividendos poderá ocorrer durante a fase de início das atividades da RENAULT do 

BRASIL, a saber, dur.mte 4 (quatro) anos a comar da cnaada do IDE no capital da 

RENAULT do BRASn.. Fica entendido que na lüpótese"da RENAULT do BRASn. não 

pagar dividendos dur.mte 3 (três) exercicios consecutivos a contar do fim do periodo de 4 

(quatro) anos acima, as Ações B adquirirão direito de voto que será m:nn:ido até que St;jatn 

pagos os dividendos. Essa disposição deverá constar do estanrro social da RENAUI.T do 

BRASn.. 

6.2.!L - Regime de Panicipação do FDE ao final do Periodo. 

6.2.5. L - Fiea avençado que após a cxpü:ação do Periodo, a Panicipação do 

IDE tomar-se-á paSSÍVel de alienação nas seguintes condições: 

6.2.5.1.1.- A RENAULT SA terá direito de preferência sobre as Ações B 

do IDE, no caso e confoime as condiçõ~ a seguir: se o FDE receber uma oferta de compra 

de suas Açõ.es, deverá ele notificar a RENA.ULT S..A.. por escrito, {doravante denominada 

"a Notificação") indicando-lhe o comprador potencial e as condições fiD3ncciras da ofcna 

recebida. A RENAULT S.A. disporá então de um prazo de 90 (noventa} dias a contar da 

data de recebimento da Notificação, para mantt .. star ao FDE sua intenção de adquirir ou de 

fa= com que sejatn adquiljdas ~ A~ões objeto da oferta. em condições idênticas àquelas 
·da oierta.. 

Fica entendido que se a RENAUI.T S.A não =sua opção de compra, 
no prazo acima, as Ações não poderão ser vendidas a um concom:me da RENAULT S.A. 

ou da RENAULT do BRASIL, ou a qualquer pessoa física ou juridica direta ou 

indiret:unente 'ligada a uma atividade autOmobilística concom:me, salvo consentimento 

prévio e por escrito da RENAULT S.A. 

6.2.5.1.2. -Caso o FDE decida alieD2r sua Participação, no todo ou em 

parte, em Bolsas de Valores no Brasil, a RENAUI.T S.A c:nvidari seus melhores esforços 

para obter as autorizações necessárias por parte das autoridades cnmpetemes brasileiras e 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

para preparar a documentação exigida para a obtenção da inscnção ci.•s Ações do FDE no 

capital da RENAULT do BRASil.. nà Cotillssão de Valores Mobiliáric. {CVM). 

Nes.:.e caso, a RENAULT S.A disporá de um direito de preferência sobre as 

ações em questão, o qual ela poderá exercer pessoalmente ou por int=édio de um terceiro 

de sua escolha, no prazo de oito (8) dias a contar da data de notüi.cação para a RENAULT 

S.A do preço IIIÍIIÍmo de inscrição das ações do FDE em Bolsa de Valores, antes da 

inscrição das aludidas ações. 

6.2.5.2. - As disposições previstas no parágrafo 6.2.5.1 aplicam-se da mesma 

maneira a qualquer direito de subscrição e a qualquer tírulo conversÍvel em ações que o 

FDE venha a deter após o término do Periodo. 

6.2.5.3.- O FDE não poderá utilizar sua Participação para constitnir 

qualquer garantia, tal como penhor ou gar.mda de empréstimo, sem o consentimento prévio 

e por ~scrito da RENAULT S.A, sendo q;;e o ESTADO DO PARANÁ responsabiliza-se 

pelo cumprimento desse compromisso por pane do FDE. A negativa do consentimento pela 

RENAULT S.A deveiá ser sempre justificada. 

6.2.6: -Inscrição em Bolsa de Valores da RENAULT do BRASlL durante o 

Periodo. 

Se durante o Periodo, a RENAULT S.A. decidir inscrever suas Ações na 

RENAULT do BRASil.. à.~~ junto à CVM para introduzí-las em Bolsas de Valores no 

Brasil, o FDE poderá negociar Ações em bolsa, em mesma época e condições que a 

RENAULT S.A, e na mesma proporção das ações oferecidas em bolsa pela RENAULT 
I . 

S-~ considerando-se a participação total detida ou controlada por esta úlmna. 

6.2.7.- Realização de aumentos do capital-fora do programa. 

Se, durante o Periodo, ~orem propostos aumentos do capital da RENAULT 

do BRASIL, de modo a permitir o financiamento de investimentos não previstos no 

conjunto totál. mencionado no parágrafo 6.2.3 acima, o FDE poderá, se assim o desejar, 

acompanhar tais aumentos numa proporção que lhe permita sUbscrever uma quantidade de 

novas Ações B, proporcional à Participação existente antes da realiZação do aumento. 

- . A -r-de Açii~ B, ... "" ..,J;zuh pelo fDE = ~' . I 
nao sera levada em consideração para os fins do Coqro= Máximo do FDE. Y 
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As novas Ações que serão assim SÚbscritas pelo FDE .starão sujeitas a um 

direito de preferêr. : em favor"da RENAULT S.A, segundo as mesm:tS regras que aquelas 

descritas nos para~-rafos 6.2.5 .1 acima, e não poderão ser utilizadas para constituir 

quaisquer garantias como previsto no parágrafo 6.2.5.3 acima. 

6.2.8. - Conversão das Ações B. 

Em caso de alienação e/ou inscrição n.a bolsa, como pre"Visto acima, o FDE 

poderá solicitar à RENAULT S.A que proceda à conversão em Ações A das Ações B 

objeto da cessão ou da inscrição. RENAULT S.A deverá proceder a essa conversão que 

efetivar-se-á n.a data da alienação efetiva das ações detidas pelo FDE a terceiros ou em 

Bolsa de Valores. 

CLÁUSULA vn. - DISl'OSIÇÕES GERÂIS 

7.1. - Realização dos compromissos das Panes: 

Fica dtendido que. a . realização dos ~ompromissos assumidos pela 

RENAULT S.A e pela RENAULT do BRASIL, nos termos da Cláusnla V acima, está 

condicionadá ao cu:mprimento de todas as precondições a seguir. 

7.1.1.- Compete ao ESTADO DO PARANÁ: 

a publicação do decreto citado n.a Cláusula 2.2, parágr.rfus 2.2.1 a 2.2.5 
. . 

ac=a, nos prazo neles previstos. 

7.1.2.- Compete ao Município d,e São Jo~ dos Pinhais: 

o envio de Mensagem à Câmara Municipal, de projeto de lei citado no 

paragrafo 3.6 acima, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinamra, do presente 

Protocolo e sua aprovação no prazo de 90 (noventa) dias. 

7.1.3. -Compete conjuntamente ao ESTADO DO PARANÁ e ao Município 

de São José dos Pinhais: 
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7.1..3.1.- o cumprimento das formalidades jurídicas e ie~ais que posSiõilite:n 

a doação do Terreno, nas éondições e prazos previstos na Cláusula 4 .. acima; 

7.1. .. 2. - as formalidades de publicação relativas ao pre=te Prot~colo, no 

Diário Oficial do Estado do Paraná, de um lado, e, de outro lado, do .MunicÍpio de São José 

dos Pinhais, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da assinatura do· presente 

instrU:nento. 

7.1.4.- Caberá ao FDE: 

a elaboração e a submissão à RENAULT do BRASIL, dentro do prazo 

máximo de .30 (trinta), a contar da data do presente Protocolo, do modelo de Con=to de 

Empréstimo que respeitará estritamente os termos e condições descritos no Anexo II-2 do 

presente. 

7.2. - O ESTADO DO PARANÁ, o Munidpio de São José dos Pinhais e o 

FDE comprometem-se pois a tomar, desde já, quaisquer medidas pára o cumprimento das 

condições acima mencionadas, nos prazos previstos acima. .. 
7.2.1. - Fica entendido, além disso, que se qualquer dac ~ondições .... 

==das acima não for atendida ao final de um prazo de 90 (novema) dias a cpntar da 

clara de assinan,ua deste Protocolo, será .fàcultado à RENAULT S.A e à RENAULT do 

BRASIL notificar de pleno direito a res~o deste inmumento às demais Panes signatárias, 

sem que possa ser reivindicada qualquer indenização à RENAUi.T S.A e à RENAULT do 

BRASIL. 

7.2.2. - Fica todavia estabelecido que se (i) a documentação a ser fomecida 

peio Munidpio de São José dos Pinhais, como previsto na Cláusula 4.1 e no parágrafÓ 

i. 1..3 .1 acima, não petmitir a transferência do T etreno com toda a segurança jurídica 

necessária, ou (ii) o Terreno apresentar djmeinsões substancialmente diferentes (que 

excedam 15%) daquelas previstas na Cláusula 4.Í ou, (iii) o Terreno não estiver conforme 

ao uso ao qual ele se destina e, de um modo ger.U, às exigências fiscais, ambientais, 

urbanísticas, sanitárias, de relevo, topográficas e géológicas, será facultado à RENAULT do 

BRASIL exigir que a propriedade de um outro tetreno situado na mesma região, e que 

atenda as exigências acima, lhe seja transferida, prorrogando-se então o prazo mencionada. 

no parágrafo 7.2.1 acima, em .30 (trinta) dias. 
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7.3. - .Manutenção dos beneficies. concedidos à REN \UL T ·do BRASIL -

Imprevisão 

7.3.1. -0 ESTADO DO PARANÁ compromete-se a incluir em suas 

previsões orçamentárias os montantes necessários para possibilitar ao FDE: 

dispor dos fundos necessários para cumprir seus 

compromissos, tal como previstos na Cláusula 2.1 acima; e 

integralizar suas subscriÇões em ·eapital, segundo o disposto 

na Cláusula VI deste instrumento. 

7.3.2. -Fica estabelecido que, na hlpótese de acontecimentos econômicos, 

politicas, legais ou regulamentares modificarem signi:ficativam=e o equilíbrio econômico 

sobre o qual se baseia o presente Protocolo, o qual constitui, para cada uma das Partes, o 

motiVo substancial de sua celebração, as Partes obrigam-se a renegociar em boa fé e num 

espírito de cooperação os acenos e/ou as fõmmlas de substituição que permitam restaurar o 

aludido equilibrio econômico. 

Para fins do presente parágrafo, setão considerados acontecimentos 

significativos, principalmente: 

qualquer modificação nas normas fiscais, comerciais e 

Íl1dustriais aplicáveis ao setor automobilístico brasileiro que venha a ser decidida, tendo um 

impacto tanto em nível federal como em nível municipal e estadual; 

qualquer refonna que venha a modificar a competência dos 

estados ou dos municipios do território brasileiro, no que diz respeito à legislação fiscal e à 

cobrança de impostos e taxas; 

qualquer criação de novos impostos, taxaS' ou conm"bu.ições 

de qualquer natureza, ou qualquer medída governamental que onere de maneira significativa 

ou tome inviáyeis as atividades da RENAULT do BRASIL. tal como previstas no presente 

Protocolo, tanto no âmbito industrial como co=cial 

7.3.3. -Fica também estabelecido que em caso de um dos beneficies 

tn"butirios ou financeiros concedidos à RENAULT do BRASn. pelo ESTADO DO 

PARANÁ e/ou o Municipio de São José dos Pinhais, por força do presente Protocolo vier 
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ser questionado dÍlr.mte o prazo pelo qual ele foi concedido, o ESTADO DO PARANÁ e o 

Mwúcipio de São José dos Pinhais. obrigam-se conjuntamente a COLuCar à disposição da 

RENAULT do BP .SIL um crédito financeiro equivllle:n.te. 

CLÁUSULA VIII. - PRAZO 

O presente Protocolo é celebrado pelo prazo de 11 (o=) anos a contar da 

data da segunda das publicações previstas na Clánsula VII acima. Fica estabelecido que 6 

(seis) meses ames da expsção, as Panes rc:miÍr-se-ão para eYl!minar as condições de sua 

=ventual. renovação e, se for o caso, da atualização das suas di,sposições. 

CLÁUSULA 1X- DISPOSIÇÕES .JURÍDICAS 

9.1. - Lei de Regên~a e Resolução de ContrOvérsias 

O presente Protocolo é regido pela legislação brasileira.. Fica desde já eleito 

o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir qualquer litígio orilmdo do presente Protocolo, 

renunciando as Panes a qualquer outro Foro por mais privilegiado que seja. 

9.2. - Renúnci:l 

O fato de uma das Panes não exigir, a qualquer tempo, o cumprimento, no 

todo ou em pane, de uma das cláusulas àa. presente Protocolo, não afeurá de modo algum 

o diieito de exigir posterionnente tal cumprimento. Da mesma maneira, se uma das Panes 

dé:car de invocar o descumprim=o de uma das c!ánmlas do presente Protocolo não altera 

de modo algum o direito de fazê..lo posterionnente. 

9.3. - Divisibilidade 

Na hipótese de uma das disposições do presente Protocolo ser nula, as 

demais disposições permanecerão válidas entre as Partes. 

Nesse caso, as Panes obrigam-se a negociar de boa fé, de modo a avençar 

uma nova disposição mnntame~~te satisfiu:ória, que substimirá a disposição nula e tornará. 

válidas as intenções manifestadas pelas Panes no presente Protocolo. 
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9.4. - Modific:1ç:io do Protocolo 

Q-.: :quer modiii.cação do presente Protocolo deverá ser objeto de um aditivo 

assinado pelos representantes devidamente habilitados das Partes. 

9.5. - Notificações 

Qualquer notificação e! ou coiilllllicação a ser endereçada por uma das Panes 

às demais, no âmbito deste Protocolo, deverá ser por escrito. 

A notificação e/ou commricação em questão será considerada efetiva quando 

entregue às Panes nos endereços indicados a seguir, ou em qualquer outro endereço que 

venha a ser indicado por uma das Partes às demais, a saber: 

I' 

Para o ESTADO DO PARANÁ 

At.: Sr. Govemador 

Palácio Iguaçu, Centro Cívico, 

Curitiba, PR. 

Para a PREFErnJRA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

At.: Sr. Pr=feito 

Rua Passos de Oliveira, 1101, 

São José dos Pinhais, PR.. 

P:n-a o BANCO DO ESTADO DO PARANÁ 

At.: Sr. Presidente do BANESTADO 

GESTOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ:MICO- FDE 

Rua~ Kopp sfn•, Santa Cândida, 

Curia"ba, PR. 

Para a RENAULT S.A 

At.: Sr. Presidente-Diretor-Geral 

34, Quai du Point du Jour, 

92100 Boulogne-Billancoun, 

França. 

Para a RENAULT DO BRASIL AUTOMÓVEIS LIDA. 

1 At.: Sr. Presidente 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Rua Jorge Coelho, f6, 5° andar, Edüicio L'Arche, 

01451-020 São Paul?, SP. 

Para a RENAULT DEV'ELOPPEMB.'T INDUSTRIEL 

At.: Sr. Presidente-Diretor-Geral 

34, Quai du Point du Jour, 

92100 Boulogne-Billancourt, 

França. 

Qualquer notificação e! ou comunicação relativa ao cumprimento do presente Protocolo que 

venha a ser efetuada por telefàx ou por outro meio de comunicação semelhante será objeto 

de uma confirmação obrigatória pelo correio. 

9.6. - Acordos anteriores 

O presente Protocolo e seus Anexos constituem o acordo integral das Partes 

e substituem qualquer contrato, documento e! ou entendimentos estabelecidos anterionnente 

pelas Partes com relação ao objeto deste Protocolo. 

9.7.- Anexos 

Os anexos enumerados a seguir são parte integrante do presente Protocolo: 

Anexo I 

Anexon 

Anexon-1 

Anexo n-2 

Anexam 

AnexoN 

Anexo N-A-

Business Plan; 

Benefícios Fmanceiros ã.Ativid.ade Comercial e ao 

Investimento da RENAULT do BRASIL; 

Fómmlas de CáÍculo dos Benilicios Fmanceiros à 
Atividade Comercial c ao Investim=m:o; 

Termos e Condiçõc~ dos Empréstimos do FDE 

relativos aos Benefícios Fmanceiros à Atividadc 

Comercial e ao Investimento da RENAUL T do 

BRASn.; 

Minuta de Decreto do Govemador do Estado do 

Paraná relativo ao ICMS; 

Termo de Acordo relativo ao Regime Especial; 

Minuta de Requerimento da RENAULT do BRASn. 

de Regime Especial; 
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Ane:co V 

Ane:co VI 

Ane:co VII. 

Ane:co vm -

Ane:co IX 

ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

Protocolo .Técnico .do Parque RENAULT do 

BRASIL; 

Relação de Documentos do T=eno; 

Conàições Gerais do Sistema Aduaneiro com 

Desembaraço no Domicilio da RENAULT do 

BRASn. e de Trânsito Simplificado; 

Acordo Tari:!ãrio entre a COPEI., ESTADO DO 

PARANÁ e a RENAULT do BRASn. 

Gercnciamemo, FlSCalização e Acompanhamento da 

Execução das Obras pn::xistas no Artigo 2.3.2 do 
Anexo V do Protocolo. 

9.8.- Idioma do Protocolo 

O presente Protocolo será assinado em poitllg!Ies e em francês. Fica 

entendido, no en•.anto, que em caso de divergencia de inte~pretação, a versão em pormguês 
prevalecerá. 

O presente Protocolo é assinado em 3 (três) vias em cada um dos idiomas, 
em /.2-03,C:!b (data), em <'f.~rli~ (local). 

/l .. .f -
ESTADO 'DQ; P ARANA 

. ! 
::.. . ,, . 

[ -~ 
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ANEXO I 

BUSINESS PLAN 
ANEXO I 

RENAULT DO BRASIT.. 

PROGRAMA DE DESENVOLVIME..'ITÓ 

1. O PROJETO RENAULTDO BRASll.. 

1.1. Os produtos 
1.2. O dispositivo industrial e comercial 
1.3. Os investimentos 

2. PREVISÃO DE DADOS 

2.1. O planejamento de desenvolvimento 
2.2. Os volumes e previsão de efetivos 

PRODUTOS 
O MEGANE 

O Megane é o su=sor do Renault l Cl. do qu:tl e! e ·retoma 3 cultura da qualidade. da 
=:::nfiabilidade. do ngor, da segur:tnç:: e do compon::unento para elevar a1nda m:us seu nivel de 
::uaiidade. Ele =!tende :i expectaava de uma clientela que dese;a um ca• ro cem ::cm ac:~bamento e 
~omogéneo. de estética apurada. aconchegante. cheio de vitalidade e que evoca o bom domiruo da 
energia. Um carro de alto rúvel CUJa imagem positiva vai de par com a dcs medeies da catesona 
supenor. 

Com sete anos a seu favor. passados em posi!;ão de liderança no mercado francês e em 
mUltes merc::1cios da Europa. dos qua1s quatro como o número I da Alemanha • o Renault 19 foi 
com certe:a c carro da idade da razão. P:1ra a Renault. a prioridade é a qualidade soo todos os 
se-.:s aspectos. sinonimo de robuste:. c:cnfiabilidade. durabilidade e de dirig~r sem problemas~ 
Comportamento. segurança passiw e ucliz.ac;::io agrad:i.vel fizeram rapidamente do Renault I~ 
uma das referências do segmento MI. Seu ngor n:i conce;:ção e na fabric:a!;ão marcou a entrada 
do rabncante francês no un1versc d:t Qualidade Tct:li . Assim. seu su=sor tem a obrigação de 
re::om:ar e otmtiz.ar todos os seus valores. de 1r :1mda ma1s longe no nível de extgência. mas ao 
mesmo tempo. mostrar c espírito de movac;::io da Renault, de ser o modelo da rr.atund:ade :apcis o 
da td:acie da razão. 

O Megane faz parte de um proJetO Renault particularmente ambi'!ioso e inovador. O 
Megane não é apenas um carro que ~ Rcn:~ult !:1nç:: no mercado. é um:1 família de cinco 
:::nceitos. estud:1dos simuitane.,mentc e cobnndo todo um segmento. Uma perua 5 portas, um 
autêntico coupé. um cc monospace >~lúmco cm M ll. um 4 portas e um c:cnve:-sivel. S5o cinco 
carros cujo chassis traduz geneticamente ~ filiac;::io com o Renault I q, mas que se diferenciam de 
seu pr.:decessor pelo seu espírito. sua personalidade estética. técnica e filosófic:1 Umll diferença 
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mutto marc:ld:l que- se tomou possível :ltr.lvês de uma urufonniz:~Çõio bem ccnc:ebtd2 
pnnapalmeme no que di:z: respeito ao invisível (estrutur:a e mecinie~f que pennite a implantação 
de um processo de industriali:z:açoio tão movador quanto perfonnático. 

O Meg:me mostr:a sua personalidade fo:t~ nas suas fonnas elípticas que se sucedem e se 
aJUStam. da carrccería ao painel. passando pelas portaS ou assemos. Ess.a linha toda oval 
ajUStada. transmite dinamismo e veloadade: a coerenci.a entre a parte interna e a pa:te externa fa:z: 
dele o arquétipo do e~rro moderno: essa harn1o~ia glob.al otimi:z:a a combinação de prn= e 
confc:to. o que é indrscutivel nos produtos d.a Ren:~ult. O Megane PeNa entr.a com toda pompa e 
circunst.inaa no universo dcs .auténttcos CARROS PARA VIVER BE.>wl. che:os de VIda própna 
e que pnvilegiam o conforto de seus;ocup:mtes 

A qualidade do seu destgn scdu:z: ao pnmesro olhar. Além dos matenats •. de sua 
montagem e do ae~b.amentc. cuja qu:tlidade é ímedi:~tamente perceptivel. a linh:1 ge;al do carro e 
de c::da um de seus elementos constttutrvcs :ltr:ti pela força e pelo channe. 

Uma versão cc pick·up »do Meg:mc est;i sendo estudada atu:llmcntc Uma deasão seri 
tomada em julho de 96 sobre:~ Yl:lbtlid:tde d~'Ss:t lupótcsc complement:~r 

0 e5guema indunrial da usinll R do Ba 

!1· Um núcleo arnral sob a responsabilidade RENAUL T: 
-Funilaria 
-Pi:= 
- Monr:gc:n Veiêelõs · -. 
- Acab=- Entrega 

:!!- Das pr=çiies cio semçc (no parque industrial) 

- Prcd~ de fluidos 
- Tr:a=r:mo dos efluentes 
- ManWilç:ãc 
• Formação 
- Segu:;mça 
-Resta= 

!;,- Das unid:ldes 54télites (no parque industrial) sob responsabilid:lde dcs P:~r=rcs fcmec:edon:s 
garantindo sinacnia na entrega. 

- Brnniciura + algumas unidacios (por=?) 
- Fabricação dos assemos comDietes 
- Peç:15 gnncies de plástico: p~rachoques 

- Conjumc de pneus -
- Rodas e pneus 

painéis 
tanques 

• Orpni:z:açiio dos fornecedores vi:z:inhos 
- Administraçiio dos almoxarifados 

I!; Fomec:edon:s vi:z:inhos (20 I 40 Km) 

i:- Os fornecedores do reste de Merconrl (B r::sil +- Argentina ) 

!:·O CKD G=td-Courone 
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RENAUL T DO BRASIL INDUSTRIEL 
SCHEMA GENERAL 

@)FOURNISSEURS DE PRESTATION 
Fh1ldes, Trailemenl eUiuenls, Mainlenance, Formallon, 
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PROJETO RENAIJL T BRASIL 

. C lijvESTIMENTos~~ 
(Milhoes <te Francos Franceses I 

COMERCIAIS 600 

ANUAL 
TOTAL 

ACUMULADO 4200 

(")Aumento da capacidade Industrial a partir de 2003: a decidir em funçao da evoluçao cto MERCADO 
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ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS 

A) PROJETO L"lDUSTRIAL: 

-Fas~ 1 ( 1.996 - 2.002 l 
-capaciáade de 110.000 veiculas I ó!llO em 2 turnos 

- Seàe da Administração = lOOMFF 

- Estudos e desenvolvimento .. 400MFF 

- FÁBRICA (Unidade Central) ~ 2200 MFF 
Brunidurn 
Funilaria 
Pinturn 
Montagem 
Aabamento 
Administração Téaüca 
(mclusive prédios) 

-EQu1P AMENTOS (mtemos I externos)~ 300 MFF 

-FASE 2 (!003 - 2.005) 

- aume:tta da capacidade parn 240.00 veículos I me em 2 turnos 

B) PROJETO COMERCIAL 

TOTAL=600 
MFF 

I TOT~600 I 
-h=laçãc da Rede ~ I O sucursais 
-Deposito cemraJ de peças sobressalentes 
-C=s de importação I organização I distribuição 

337 



I -PLÃNNING DE DEVELOPPEMENT I 
-------

PROJET RENAIJLT BRESIL I 1995 ! 1991 I 
IUI!UlTBI~ 

2912 • Cholx du SHe Industriei T 
• Enohleetlng Global IIJ ~ 
• Conslructlon Uslne {Bâliments) 1110 

• Elude des Moycns (Process) tn 

• Mise en ptace des Moyens Technlques tn 

• T esrs lnslallatlons 

j" RIH:Iutemontl FormaUon das personnes MOO/MOI D .................... 
!!AMME PftOPY!I§ 

AIMEGAt:Jii 
PP2 Verslon B 
~-

.J: ~ 
Verslon L 

Autre verslon 8 Eflfd!' f'~! I fr~s .. 

DEO 

~~ 
o 

.J Chol>c ,, 

1918 I 1999 

... 3019 

,. 3016 

J' 
114 ' 31112 

.. ................. 
- - - - - t>· 

AG 

............... 3~" 
AC 

I dF W'D 

-------: 
PP2 

I 

F 
812 I~ 

b Ir 

tl 
00 

! 
8 

,, /Jl 

~ 
> 

il8 
til o ,, ti1 

~ 

~ 
8 
tl 
ti1 

~ 
00 



BRASIL 

MTMVP+W 

VOL RENAULT 

% PENETRAÇAO 

VENDAS LOCAIS 

VEIC. IMPORTADOS · 

VEIC I.OCAIS 

TOTAL 

PROQU~ÃO BdoBA 

VENDAS LOCAIS 

EXPORTAÇÕES 

TOTAl. 

CAPACIDADE IHD!JSTR. 

CW EOIIIPES) 

EMPREGOS DIRETOS I R doBA (N". Func) 

("I Aumenlo de Capacidade 

RENA UI. T 00 BRASil. ALITOMÓVEIS I. IDA 
Sl'li'P, 15102196 

PREVISÃO DE VOLUMES 

1998 1999 2000 2001 200Z 2003 2004 2005 

1650000 1720000 1850000 2000000 2100000 2200000 2300000 2400000 
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1
3°k 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Al.~XOIT 

BENEFÍCIOS 
FINANCEIROS 

ANEXO U 

BENEFICIOS FINANCEmos À A'IIVIDADE COMERCIAL E 

AO JNVESTIMENTO DA RENAULT DO BRASn. 

JANEIRO DE 1998 

Anexo U-1: Fómmfas de cálculo do montante de cada mn dos empréstimos relativos aos 

benencios financeiros à atividade comercial e ao· in.vesrim,.,ro. 

Anexo U-2: Tennos e condições dos contratos de empré:stimD. 

ANEXO-U.,! 

FÓIU'\IULAS DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS À 

ATIVJDADE COMERCIAL E AO INVESTlMENTO 

Cada montante do empréstimo será calculado de acordo com as seguintes :ffimmlas: 

1) Empréstimo relativo ao beneficio à atividade comercial 

MFE = K x RT, em que: 

MFE =montante do financiamento da operação 

RT = Receitas Totais brutas (veículos + peças de reposição vendidos no Brasil e para 

exportação) incluindo IC..\15 e PIS/COFINS, excluindo IPL 

K = (0,12 b + 0,05 ca + 0,07 d- 0,12 gf) 

a= Taxa R,Bpr/RT (RBpr= Receitas Brotas de peças de reposição) 
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b = % das· vendas de veículos e peças de reposição realizadas nas Regiões Sul (mciusive 

no Paraná) e Sudeste, excluído o Estado do Espírito Santo. 

c= % das vendas de peças de reposição re:ilizadas no Estado do Paraná, sobre o to~ 
vendas de peças de reposição. 

d = % das vendas de veículos e de peças de reposição re:ilizadas nas Regiões Norte -

Nordeste- Centro-Oeste e no Estado do Espúito Santo. 

f= Taxa ATIR.T 

AT = compras totais brutas (incluíndo ICMS e PIS/COFINS, mas excluindo o IPI sobre as 

compras no Brasil e incluindo o IPI somente sobre as compras .de importados). 

g = % das compras totais re:ilizadas no Brasil fora do Es:tado do Paraná.. 

2) Empréstimo relativo ao beneficio ao investimento . 

.MFBE= 0,17 BE. x (h+ i), em que: 

.MFBE= montante do .financiamento dos bens de c:~pÍtal 

BE.= 

BE1 = Compras de bens de capÍtal no Estado do Paraná. O montame deve incluir o 

ICMS e o PIS/COFINS, mas excluir o IPL 

BEz = Importação de bens de capÍtal por um porto do Estado do Paraná, não isentos 

do IC:MS. O valor deve incluir apenas o IPL 

Compras de bens de capital isentos do ICMS e adquiridos em oua-os Estados 

da Federação. Os valores incluem o ICMS e o PIS/COFINS, sobre as compr.IS nos oua-os 

Estados, e são líquidos no que diz respeito aos bens de capital isentos. 

h = % dos investimentos em bens de capital adquíridos no Paraná sobre o total dos 

bens de capital adquíridos. 

i= 

Paraná. 

% dos investimentos em bens de capital importados através de um porto do 
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j "" % dos invesrunentos em bens de capital isentos ou não sujeitos à incidência do 

rc::-..rs e os adquiridos rios OUtrO~ Estados da Federação.( I - j) =(h-;- i) 

3) Fica entendido entre as partes que as fórmulas acima serão revistas, num 

espírito de colaboração, se as condições que presidiram seu estabelecimento for= 

modificadas consideravelmente, por qualquer motivo que seja.. 

ANEXOll-2 

Te::aos e eonáições dos empréstimos do FDE relativos aos benefícios fin=ceiros à arividade 

comercial e ao nvestimento da RENAULT do BRASn.. 

A!'a0VAÇ10 

O Conselho de Investimentos do FDE aprovou a presente operação, coniotme 

Ata da Reuniiio que faz parte integrante )ieste instrumento, na forma da Resolução no ..... 

/96. consoante dctetmina o parágrafo único do artigo 10 da Lei n° 5.515/67, com a redação 

dada pelo art. 10 da Lein• 5.716/67. 

ORIGEM DOS RECURSOS 

Os recursos que serão amõuidos para financiar o empréstimo objeto do 

preseme instrumento são os fundos próprios do FDE e as dotações consignadas no 

~to Geral do Estado, conforme a.rt. 2° da Lei no 5.515, de 15 de feve:re:iro de 1967. 

CIU:DOR: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO- FDE 

TOI.\IADOR: RENAULT DO BRASil.. AUTOMÓVEIS LTDA. 

VALOR EM RF..AIS: 
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LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Boe.ficio à atividade comercial: 

no 25° (vigésimo quinto) dia (e se este for um feriado, o primeiro dia útil seguinte) do 

mes subsequote ao mês durante o qual foi eferuaào o faturamento das vendas de peç:tS e 

veiculas à rede; 

Boe:icio ao investimento: 

no 25° (vigésimo quinto) dia (e se este for um feriado, o primeiro dia útil seguime) do 

mes subsequente ao mes durante o qual os equipamentos e 'ferramenrajs tiverem sido 
entregues. 

os valores serão transferidos para um.. .:onu da RENAULT do BRASn., aberta junto 

ao BANESTADO, ou em = de suas agências, conforme instruções da RENAULT do 

BRASIL. 

PRAZO 

120 meses, a contar da hõeriição dos recursos para a RENAULT do BRASIL. 

COMISSÕES : zero 

CORR.EÇ • .\0 MONETÁRIA: inexistente 

REE.."\IBOLSO EM REAIS do valor hominal do empréstimo, sem juros, nem coii'CÇão 

monetiri:J.. em uma única parcela. no vencimento do 120° (centésimo vigésimo) mês a contar 

da liberação dos recursos para a RENAUL T do BRASIL. 

R.EE."\IBOLSO ANTECIPADO: possÍVel, a critério da RENAULT do BRASIL, sem 
penalidades. 

Fica, desde já, éntendido, que as garantias dos empréstimos seria constiruidas: 

( 1) prioritariamente, por uma garantia (penhor) dos equipamentos; (2) se necessário, por UlJill. 
garantia (penhor) rotativa das peças e veículos de posse da RENAULT do BRASIL; e (3) se 

n.ecessàrio, por uma hipoteca dos imóveis, a fim de garantir o valor total do empréstimo. 

O tomador obriga-se a fomecer ao credor a relação dos bens dados em 

garantia e seu valor de aquisição. 
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As garantias serão prestadas antecipád.a, anuab::õ.ente ou à J!ledida que .os.. 

empréstimos forem sendo h"berados, a critério do tomador. 

O nÍVel e o valor das garantias serão reajustados a.Dnalmeme, sempre em .31 de 

dezembro, consoante o prazo do contrato, de maneira a conside= a-reavaliação eventual dos 

b= dados em garantia. 

.TCROS 'i> E MORA 

Na hipótese de atraso no pagam=o do principal, por ll!ais de .30 (trinta) dias, 

incicili::ão juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, calculados diariamente, sobre o 

liiOlW!Ilte do principal devido e a contar da data do vencimento até a data do efetivo . 

pagamento, juros esses que serão cobrados da RENAULT do BRASJ:r... A partir da data do 
1 

vencimento até a dara do pagamento eferivo, o montante do principal será atualizado 

monetariamente pela variação do IGPDI, ou do índice que vier a substituí-lo. 

CL.iUSl:i"LA PENAL 

Se o FDE, por seu gestor BANESTADO, tiver de recorrer a um processo de 

na=eza administrativa ou judicial, para haver o pagamento de qualquer das importâncias que 

lhe sejam devidas em decorrência do contrato, RENAULT dô BRASIL estará sujeita a uma 

IIl!ll:ta de 10% (dez por c=o) sobre os valores por ela devidos, por força do item anterior 

"Juros de Mora", e a quaisquer despesas, des-de que lhe seja enviada uma notificação prévia 

nesse sentido, caso em que estará ela sujeita também ao pagamento de custas judiciais e · 
honorários de advogado. 

DESPESAS 

Todas as despesas decorrentes do contrato correrão por conu da RENAULT 

do BRASIL 

FORO 

Será eleito o foro da Comarca de Curin"ba para dirimir quaisquer dúvidas ou 

controvérsias oriundas do contrato. 
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ANEXOill 

DECRETO ICMS 
ANEXOm 

DECIU:TO ~ /96 

O GO"V"EIL."''ADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das amõuições que 

!he confere o an.. 87, V, da Cousrimição Estadual, e tendo em vista o disposto nas Leis n'"s 

8.933, de 26 de janeiro de 1989, e 9.895, de 08 de janeiro. de 1992.., 

DECBETA 

Art. 1• Ficam introduzidas no Rcgulamcmo do ICMS aprovado pelo Decreto na 

1.511; de 29.de dezembro de 1995, as seguintes alterações: 

Alteração • O inciso IV do an.. 51 passa a vigotar com a seglllme redação, 

aaescemaudo-se-lhe o § 8": 

"lV-apropriação do crédito a que se refere o inciso I d_o,an. 598, que poderá ser 
tr.IDSferido exclusivameme na hipótese prevista na alinea "b" do § 1 o ~e :litigo, até o 1kuite 
de 10% do imposto a recolher pelo estabelecimento destinatário do. crédito; 

§ 8" Em relação aos esta~elecimemos de contribuintes vinculados a projetes. 

inàustriai.s que envolvam investimentos superiores a 16.000.000 UPFIPR., .lliCdlante -reg!me 
especial, poderão ser auroriz:tdas outras modafidades de transferCncia de créditos, observando

se as regras e os limites nele estabelecidos, desde que o requcriiuemo seja prcviameme 

apre::údo pela Comissão Técnica de que trata o an.. 588 e aprovado pelo Secretário de Estado 

daFa=da." 

Alteração • FICa acrescentado o § 3° ao art. 589 com a seguinte redação: 

"§ 3° O beneficio deste artigo não poderá ser e1mrolado com outros, de namreza 

financeira ou c:edirleia, previstos nos demais programas de incentivo à produção do Govemo 

do Estado do Paraná." 
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Alteração • O an. 598 passa a vigorar com a seguinte reclação: 

"Art. 598. Como beneficio fiscal adicional, o estabelecimento induStrial 

enquadrado no "Programa de Apoio ao Investimento Produtivo- Paraná Mais Empregos": 

I - poderá, excepcionalmente ao disposto no inciso II do an. 63 deste 

Regulamento, apropriar-se do total do crédito do impoSto pago na aquisição dos bens 

arrolados no Ítem 16 da Tabela I do Anexo II deste regulamento, à razão de até 10% do saldo 

devedor apurado no mês, mediante lançamento do valor no campo "outros créditos" do liVro 

de Apuração do ICMS, destacando o riiim'"ero da nota fucal e o emitcte, desde que tais bens 

perman~am no estabelecimento pelo prazo IllÍIÚmo de 24 meses; 

II - fica isento de pagamento do diferencial de alíquotas, devido na aquisição de 

bens destinados ao arivo _imobilizado (Convênios ICMS 55193 e 151/94). 

§ 1° O valor do crédito a que se refere o inciso .. I será convertido em Fator de 

Conversão e Atualização Monetária do ICMS - FCA, no primeiro dia do mês subsequente ao 

da entrada, e reconvertido em moeda nacional, para :fins de. apropriação, no último dia dos 

meses subsequentes, sem prejuízo, sendo o caso, do ~o da 1" parcela no próprio mês da 
e::1tracla, devendo o conmõuinte elaborar demonStrativo para esse fi:m, que ficará à disposição 

d:!. fisc:iliz:lção. 

§ 2° O estabelecimento, autorizado a enquadrar o ICMS incremental ou os gaStos 

em pesquisa ou desenvolvimento, fará a apropriação do crédito na inscrição principal, 

ressalvadas as hipóteses de enquadramento exc:lu.sivamente em deconi::lcia das modalíclades 

previstas no an. 589, § 1°, "d" e § 2°, cujo valor poderá ser apropriado na inscrição am:iliar. 
!·· 

§ 3° O disposto no inciso I: 

i a) não afetará o ICMS 'increm=al, vez que o valor apropriado a titulo de' crédito 
1

- ""luíd ál d !nao sera me o no c culo este; 

b) estende-se aos casos de transferência dos bens desincorporados do arivo 

imobiiiz:ldo de outro estabelecimento, quando ttibutados; 

c) implica na anulação do crédito apropn:;.do, caSo os bens sejam deSincorporados 

do arivo imobiiiz:ldo antes do prazo referido no inciso I; 

d) aplica-se também ás entradas de bens de que trata o inciso I deste artigo e a 

alínea "b" deste parágrafo, ocorridas· no periodo de doze meses ameriores à data de 

protocoliz:tção do pedido de enquadramento prévio de que trata o art. 588. 

§ 4o O disposto no inciso II deste artigo poderá ser aplicado, independentemente 

de enquadramento no Programa de Apoio ao Investimento Produtivo - Pàraná Mais 
Empregos, d~sde que: 
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a) preencha os requisitos pata enquadramento no mencionado l?rograma, e 

b) ·o requerimento seja ·previamente apreciado pela Comissão Técnica de que uara 

o art. 588 e aprovado pelo Secretário de Estado da Fazenda. 

§ 5° Tratando-se de estabelecimento que não esteja ainda em operação, o crédito 

relativo à aquisição dos bens poderá ser apropriado em conta g:r:iiica e o saldo credor 

transferido na forma prevista no art. 5 L" 

Art. z• Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de ...•.......•...•.... 

Curinõa, em de 

da República. 

JAIME LERNER 

Govemador do Estado 

MIGU"EL SALOMÃO 

Secretário da Fazenda 

CASSIO TANIGUCm 

de 1996, 175° da Independencia e 108° 

Secretário do Planejamento e Coordenação Geral 
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~~XOVI 

LISTA DE DOCUJ.VIENTOS 
RELATIVOS AO TERRENO 

ANEXO IV 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO 

Processon° 

Requerente : RENAULT DO BRASlL AUTOMOVEIS LTDA 

CADIICMS 

CGC 

Endereço 

...................................... - PR 

JANEIRO DE 1998 

Súmula. : Regime EspeciaL Autorização referente ao § 8" do art. 51 e § 3" do art. 9i 

do Regulamento do ICMS aprovado pelo De=o n" 1.511/95. 

Transferência de crédito acnumlado em conta gráfica e diferimento do 

pagamento do ICMS. 

TERMO DE ACORDO N" /96 

a:íusuia. prü:tieir:i Fica·a·Requercnte autorizada a aansfem lOÕ% (cem por 

~o J dos créditos de ICMS, relativos às operações ou prestações anteriores, acnumlados 

em. canta gráfica em decoirência das hipóteses previstas no art. 51 do Regulamento do 

I~ aprovado pêlo Decreto n" 1.511, de 29 de dezembro de 1995. 

§ 1° O crédito poderá sertr.msferido para: 

a) outms estabelecimentos de empresas controladas pela Requerente, ÍDSta.iados 

no Estado d.o Par.má., e 

b) para fomecedores ou prestadores de serviços, estabelecidas no Estado do 

Par.má. a titulo de pagamento de mercadorias, matérias-primas, materiais intennediário&; 

secundários ou de embalagens, bens destinados ao ativo fixo e prestação de serviços. 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Cláilsul:i segunda Fica áiÍerido o lançamento do ICMS incidente sobr~ ·as 

matérias-primas, peças e componentes adquiridos em operações inte=s pela Requerente, 

para o momento em que ocorrer a saída subseqüente: 

a) dessas mercadorias adquiridas com diferimento; 

b) dos produtos resultantes dá utilização dessas mercadorias adquiridas com 

âiÍerimento. 

§ 1" O valor do ICMS diferido deverá ser incorporado ao valor da operação 

.segui:nte. 
§ 2" Caso as mercadorias amparadas pelo diferimento não ~am objeto de nova 

operação ou se submetam ao regime de isenção oÚ não mCidênc:la, cumpre à Requerente 

recollier o imposto diferido na etapa anterior, pelo valor que deixou de ser pago no preço 

de aquisição, devidamente amalizado, salvo ~houver expresSa manutenção do crédito. 

§ 3" No campo ''Informações Complementares" do quadro "Dados Adicionais" 

do documento fiscal que acobertar o uanspone de mercadorias de que trata a cláusula 

~gunda, . .:om destino ao estabelecimento da Requerente, deverá constar a expressão . 

"ICMS diferido - Termo de Acordo n• ..•...•..••• /96". 

§ 4" O disposto nesta cláusula estende-se a outros esu.!:.ielecimcntos de empresas 

controladas pela Requerente, com domicilio tributário no Estado do Par:mi. 

Cl:íusui2 terceira A transferência de crédito acumulado, de cp1e trata a ctáusuia 

primeira., deverá ser efetuada mediante emissão de Nota FlSC31, modelo 1 ou 1-A, que:. 

I- conterá: 

a) como natureza da operação: Transferência de Crédito Ac=lado; 

b) a data da emissão; 

c) a identificação do destinatário; 

d) o valor do crédito transferido, e 

e) no campo ''Infotmações Complementares" do quadro "Dados Adicionais", a. 

expressão "Regime Especial- T=o de Acordo n• ..•••••.•..• /96" e, confonne o caso, tntar· 

~ de transferência para outro· estabelecimento de empresa controlada pela Requerente, 

fornecedor ou prestador de serviços; 

rr- ~rá lançada: 

a) pela Requerente, individualizada=te, no qwr.dro "Outros Débitos" do livro 

Registro de Apuração do ICMS, no mês da emissão, e 

b) pelo destinatário, individualizad•menre, no quadro "'utros Créditos" d~. 

IMo Registro de Apuração do ICMS, no mês do recebim=to. 
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Oáusul:l qu·art!l A Requerente deverá- dispomõiliZ:Ir à Coordenação da Receita 

do Estado da Secretaria de Estado da Fazenda, para consulta "on line". através de temrinal 

de computador, relação: 

a) detalhada de notas fiscais referentes às: 

1. transferências de créditos, e 

2. operações ou prestações objeto de pagamento com créditos de ICMS; 

b) de fornecedores estabelecidos no Estado do P3.I'lUllÍ, e 

c) de notaS fiscais referentes às aquisições de mercadorias ao abrigo do 

áiferimento. 

Oáusula quinta O presente Termo de Acordo deverá ser: 

a) numerado em ordem seqüencial; 

b) publicado no Diário Oficial do Estado, e 

c) registrado no livro Registro de Utilização de Documentos FlScais e Termos 

de Ocorrências, modelo 6, fazendo-se ali constar o número deste, descrição sucinta do 

regime concedido e o número e a data do Diário Oficial em que for publicado. 

Oáusula sexta Aplicam-se ao presente Termo de Acorda. no que não confiitar, 

as demais disposições do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n• 1.511, de 29 de 

d=mbro de 1995. 

Cláusula sétima Assim sendo, e por haver IIl!Ítuo entendim=o entre-as partes 

acordantes, .foi lavrado o presente T=o de Acordo, firmado em quatro vias, perante duas 

testemunhas, representando a Secretaria .de Estado da Fazenda, o Diretor da Coordenação 

da Receita do Estado, Sr. RENI PIRES, e o Representante da Requerente, Sr. 

COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, em Curitiba, data 

,' Testemunhas: I. 

2. 

RENIPIRES 

Diretor 

RENAULT DO BRASIL AUTO 

MÓVEIS LIDA 
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ANEXO IV 

REGIME ESPECIAL 

ANEX.O IV-A 

MINUTA 

Ilmo. Sr. Diretor da Coordenação da Receita do Estado do Paraná 

B.ENAULT DO BRASn. AUTOMÓVEIS LTDA., pessoa juridica de 

din:ito privado, com sede em São Paulo, SP, na Rua Jorge Coelho, 16, 5° andàr, Edifício 

L'Arche, insc:rita no CGCJMF sob o n° 00.913.443/0001-73, tendo em vista o Protocolo de 

Intenções íirm:ldo com o Govemo do Estado do Paraná e, o disposto no 3/4 go do art. 51 e 

3/4 do art. 97, ambos do Regulamento do ICMS aprovado. pelo Decreto n° 1.511, de 29 de 

dezembro de 1995, vem mui respeitosamente à·presença de Vossa Senhoria requerer a 

concessão de 

REGIME ESPECIAL, 

nos termos da "Minuta de Termo de Acordo", parte. Integrante do presente requerimento. 

NESTES TERMOS~ 

PEDE DEFElliMENTO 

Curinõa, data 
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ANEXO V 

PROTOCOLO TÉCNICO 
ANEXO V 

PROTOCOLO TÉCNICO DO PARQUE RENAULT DO BRASIL 

1. - OBJETO 

O ESTADO DO __ PARANÁ e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

comprometem-se a transferir a propriedade, a titulo ~ratuito, à 

RENAULT do BRASIL, de um ter=eno situado em São José dos 

Pinhais, doravante denominado "Terreno", correspondente às 

carac~eristicas estabelecidas no presente Protocolo TP.cnico, 

para a criação do Parque da RENAULT do BRASIL, doravante 

qenominado "Parque Renaul t do Brasil", o qual úrá parte de um 

distrito industrial a ser criado no refe.::ido Município, 

doravante denominado "Distrito Industrial". 

O Terreno não terá construções ou benfeitorias de qualquer 

natureza, s.alvo aquelas já ex.i:.!:!te~tes que, á critério da RENAULT 

do BRASIL, devam ser conservadas .. 

Área e Localização 

1.1.1. - Do terreno 

O Terreno deverá ter, numa extensão úni:'ca, 

regular, sem saliências, avanços, recortes, ãngulos saliente 

reentrantes que possam comprometer a construção nos termos• 

Proje~o, livre de quaisquer servidões, tais como, entre outras, 

servidões de passagem de alta tensão, torres, gasodutos, etc. 

A área do Terreno não será inferior a 2.500.000,00 m2, 

·de acordo a planta anexa ao presente. Uma área de 50 o. O O O rn2 

será reservada à RENAULT do BRASIL, pelo prazo de 10 anos a 
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co.:-zar···tia data do regis"Cro da ·effcritura publica de transferênc.:..a 

da.?ropriedade do Terreno. 

O Terreno é objeto das matriculas nQs 27.399, 27.400, 

27.402, 27.403, 27.404, 27.405 e 27.398 do Cartório de Regist·ro 

de ::nóveis de São José ·d.os Pinhais. 

Tendo em vista que o Te~reno é de natureza rural, sua 

trar:.sformação em terreno urbano. deve ser efetuada por meio de um 

inst~~mento legal competente a ser editado pelo Municipio, 

seguido da baixa de sua inscrição como imóvel ruz:al junto ao 

Instituto de Colonização e Refo=a Agrária (INCRA) e demais 1 

órgãos competentes, no prazo. de até 30 (trinta) dias, após a 

assi~atura do presente.instrumento. 

Uma vez editado o instrumento lega.J,, ~-o Munic~pio . . 
compromete-se a envidar seus melhores esforços para cancelar o 

lançamento do Imposto Territorial_ Rural (ITR), j~nto ao INCRA e 

à Secretaria da· Receita Federai (SRF). 

1.2. Transmissão da Propriedade 

A "transferência do Terreno à RENAULT do BRASIL deverá 

ser a titulo gratuito, mediante doação. Essa doação deverá ser 

efetivada para a Companhia de Desenvolvimento de São José dos 

Pinhais, a ser criada e autorizada pc:ir uma lei municipal. ~ 

doação permitirá à RENAULT do BRASIL construir a unidade 

industrial correspondente às características industria~-· 
nencionadas no Anexo I do Protocolo. ~ 

InÇependentemente do disposto no parágrafo anterior, a 

tropriedade sobre o Terreno deverá ser transferida à· RENAULT do 

:RASIL·, livre de quaisquer privilé-gios, hipotecas, dividas, 

mpostos, taxas e emolumentos de transmissão da propriedade e 

arantias, bem como de quaisquer direitos reais, pcssessórics e 

essoais, a que titulo for. 
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Para efeitos da verificac;:ão do desi:::~peàimento do 

Terreno, o Estado ejou o Municipio deverão apresentar os 

documentos comprobatórros cooe~antes do Anexo VI de Protocolo. 

A transmissão da propriedade e da posse sobre o 

Terreno ocorrerá na data da assinatura da escrit:=.ra de doação, 

q:=.e deverá ser lavrada no prazo máximo de 90 (noventa) dias a 

cc::.tar da assinatura do Protocolo, . após a apresentac;:ão, pelo 

Es-::aào ou pelo Municipio, da documentação relacionada no Anexo 

VI do Protocolo. 

O Estado e o Municipio serão responsáveis por qualquer 

eventual reivindicação a título de garantia ou mesmo a titulo de 

evicção' .. por parte de terceiros, para. que a RENAULT do BRASIL 

jamais tenha seus direitos· de propriedade e de posse 

questionados por quem quer que seja e a que titulp for. 

1.3. Meio Ambiente (ou Proteção ~ient~) 

o Estado e o Munici~io·declaram, para todos os efeitos 

legais, que o Terreno não apresenta ne11huma contaminação, 

tampouco nenhum risco de contaminação decorrente de acidentes 

geográficos ou de atividades exercidas em imóveis próximos ao 

Terreno. 

O Estado e o Municipio são, ora e doravante, 

solidariamente responsáveis por todas as conseqüências 

poderão advir das atividades anteriorment7 exercidas_ nQ. local 

as quais poderão representar .riscos de poluição e apresentar, 

futuro, ameaças prejudiciais·ao meio amb~ente. 

Às sim sendo, o Estado e o Municipio comprometem-se a 

implementar todos os meios adaptáveis às circunstâncias do caso, 

tais como eliminação de detritos, recuperação de materiais ou 

saneamento das águas poluidas e a assumir todas as conseqüências 

que poderão decorrer da contaminação do solo, das áreas vizinhas 

e/ou do lençol freático, de modo a evitar ou reparar qualquer 

éfeito noc::ivo, parna que RENAUL'I' do BRASIL jam~is possa ser 
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ac~onada em razão de prejpizos de qualquer nature~a, a pessoas 
e ::::isas. 

A aprovação das ·construções do ?rojeto· e a 

fiscalização da construção do Parque Renault do Erasil serão da 

co~?etência do órgão administrador do Distrito Ind~strial de São 

José dos Pinhais, respeitada a legislação ambiental. 

l.4. Urbanismo e In!ra-estrut~ra 

O Estado e o Municipio comprometem-se a garantir o 

potencial construtivo do Terreno que constitui o Parque Renault 

do Erasil, que fará parte do Distrito Industrial. 

O Terreno será destinado: 

(a) à construção, pela RENAULT do BRASIL, de uma 

fábrica de . automóveis a . ser edificada em uma área de projeção 

de, no máximo, 500.000 m2; 

(b) à implan-t;ação de unidades industriais efou 

comerciais; de subcontratadas ou fornecedores da RENAULT de 

BRASZ:., e quaisquer prestadores de serviços de manutenção e 

ati vi::ades relacionadas, direta ou indire~amente, à atividade 

automotiva; e 

(c) à construção de um 

necessário ao funcionamento das unidades 

"a" e "b" acima. 

centro administra~=~ 
referidas nas alinrs 

Assim sendo, o Estado e o Municipio garantem à RENAULT 

do BR.l\.SIL a . constituição, dentro do Terreno, de um ccndominio 

comportando 20 lotes de 5.000 m2 cada um, no minimo, e um lote 

espec~!ico para as instalações da RENAULT do BRASIL, observados 

os parâmetros constantes da Tabela I anexa; 
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Toda a infra-estrutura in~erna do Terreno t:ansferido 

à RENAUL~ do BRASIL será de propriedade exc~usiva desta, 
passando para sua rP.sponsabilidade a contar da da~a de entrega 
das obras respect i.vas. O Parque Renau:tt---e:o-- Brasil (o 
co::comi:lio) será administrado pela __ .RENlHJLT do BRAS I:... 

A infra-estrutura do Parque Renault do Brasil 
( cc::junto das vias públicas e redes diversas J será assegúrada 

pelo Estado e pelo Município, nas condições estipuladas nos 
i tens 2. 3 , 2. 4 • e 2. 5 adiante. As vias e as redes /const=ídas 
até a entrada do Parque Renault do Brasil serão par=e integrante 
do dominio público, até o limite do Terreno, e o Estado e o 
Município assegurarão sua 

criado pelo Estado ou pelo 

Industrial que 

conservação. Nesse sentido, será 

Município um órgão para administrar o 
entre outras competências, será 

responsável pela concessão de licenças e pela • .,fiscalização de 

toi:ias as instalaçõe industriais, comerciais, residencia~s e de 

outros serviços situados no Distrito Industrial. 

O Estado ou o Municd;iio compromete-se a envidar seus 

melhores esforços para racilitar a outorga, no menor prazo 

possível, das autorizações para construção, 
exploração·. 

funcionamento e 

O Projeto compreenderá atividades tais como 
estampagem, l~nha· de pintura, depósito de hidrocarbonetos e 

outras instalações que deverão ter uma autorização especial para 

sua implantação no Parque Renault do Brasil, observada a 

regulamentação em vigor para o Distrito Industrial. 

O Estado e o Município, pelo órgão administrador do 

Distrito Industrial, tomarão todas as medidas necessárias para 

examinarem, no menor prazo possível, qualquer pedido de 

autori::ação (alvarás, autos de conclusão, e licenças de 

'Peração) apresentado pela RENAULT do BRASIL, comprometendo-se a 
iar o encaminhamento mais favorável, observadas as leis e 

egulamentos em vigor para o Distrito Industria~ 
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2.-- Obrigações do Estado e· do Munic-ipic em Matéria de 

Equipamentos 

O Estado e o Município garantem à RENAüLT do BRAS!!., 

ta~to em seu nome pessoal como na qualidade de garantes- de todos 

os órgãos governamentais chamados a intervir, em razão dos 

di versos serviços a serem prestados e., adiante especificados, 

Protocolo Técnico, a 

serão realizadas sob a 

notadamente os que assinam o presente 

per=eita execução de todas as obras que 
I 

responsabilidade única e às expensas exclusivas dds referidos 

intervenientes, do Estado e do Municipio, salvo o expressamente 

mencionado adiante. 

Fica desde já decidido pela RENAUI.T do BRAS!!., com a 

concordância expressa do Estado e do Municipi~, confiar a um 

esc=itório de controle técnico, escolhido pela RENAULT do BRASIL 

e às expensas desta, a missão de fiscalizar a_ adequa\:ão das 

obras que serão realizadas em razão do presente, bem ·como a 

est=ita observância da legislação em vigor, aplicável ao caso 

conc=eto, e das normas da boã.técnica. Essa missão será exercida 

tanto durante a fase de projeto, quanto durante a fase de 

reali=ação .das aludidas obras. 

O Estado e o Municipio executarão ou farão executar, 

por empresas reconhecidamente competentes e idõneas em seu ramo( 

de atividade, todas as obras de infra-estrutura que lhes competjl 

real.i=ar, respeitadas as especificações adiante estabiüecidaf 

pela RENAU!.T do BRASIL e os prazos adiante indicados. 

2.1. Medição e Demarcação 

O Terreno será 

cuidados de um topógrafo, 

e/ou pelo Município. 

objeto de um relat:5rio preciso, aos 

cont=atado e remunerado pelo Estado 
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Esse relatório e a demarcação a ser e::et1:ada deverão 

ser ::::ealizados- no praz'? máx·imo de 3 O (trinta) dias a contar da 
assinatura deste instrumento. 

Caso o resultado do relatório aponte q"..le a área do 

Terreno é inferior em mais de 15% (quinze por cento) àquela 

apontada no parágrafo 1.1 acima, prevalecerão as disposições da 

C:ãusula VII do Protocolo. 

2.2. 

As 

realização do 

Terraplanagem 

obras de terraplanagem 

nivelamento do Terreno, 

terão por objeto a 

preferencialmente em um 

mesmo nível. NG entanto, se isto se mostrar impossível tendo em 

vista a configuração especial do Terreno, seu nivelamento por 

meio das obras de terraplanagem não poderá restJ.i.tar na criação 

de mais de 3 (três) plataformas, 2 (duas) das quais deverão ter 

uma área mínima de 700.000 m2 cada uma, e a outra, SDO.OOO m2, 

no mínimo. A forma geqm~·i;ri.ca e a implantação dessas plataformas 

serão determinadas de comum acordo entre o Estado, o Município e 

a RENAULT do BRASIL, no máximo 1 (um) mês após a assinatura do 

presente. 

Essas obras de terraplanagem, indispensáveis à 

const:=-..lção do Parque Renault do Brasil, deverão est~ 

integralmente concluídas até 30 de setembro de 1996 se 

nivelamento resultar em um único nível. Se o nivelamento s • 

puder ser efetuado em três plataformas, duas pelo menos deverãot 

estar prontas em 12 de setembro de 1996 e a terceira em 12 de 

novembro de 1997. 

2.3. Sistema Viár.io 

2.3.1. - Acessos ao Parque Renault do Brasil 

2.3.1.1. -Acessos definitivos ao Parque Renault de 

Brasil 
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o e· o Munl.ci.p.io c6ns:tru.i=ã.o os ac.es§'os 
necessários para garantir o sistema viário do Par~ue Renault do 

Brasil a par~ir da auto-estrada próxima, ou seja: 

construção da via primária (via de circulação 

mar;eando o Parque Renault do Brasil - lado oeste, perpendicular 

à ::?..-277) de uma pista de mão dúpla, no mesmo gabarito da via 

mar;inal abaixo mencionada, incluindo seu acesso à auto-estrada; 

A construção desses acessos definitivos deverá estar 

concluída, no máximo, até 12 de agosto de 1997. 

acesso da via· primária acima à via marginal de 

cor.~orno de Curitiba a ser construída; bem como a sua ligação à 

auto-estrada por trevo. 

A construção deste acesso definitivo deverá estar 

concluída, no máximo, até 30 de setembro de 1998. 

A localização dos acessos será determinada em conjunto< 

com a RENAUL'!' do BRASIL, ao final de um estudo de tráfego 

reali.=aào !?elo Estado e pelo Município, às expensas exclusivas 

destes, no prazo que não poderá ser superior a dois meses após a 

assi~atura deste instrumento. 

O Estado e o Município comprometem-se a manter em 

per:eit.o estado de uso e conservação, os acessos acima 
referidos. 

2' •. 3.:!.. 2. - Acesso do canteiro de obras ao Parque 
Renault do Brasil 

O Estado e o Município executarão os acessos do 

canteiro de obras necessários para garantir o sistema viário do 

:E!arque Renault do Brasil durante· toda a duração das obras, ou 

seja: um acesso de entrada e saida de uma pis~lv\ (ou de duas 
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·t---s·-a~.; . para a .auto-est=aàa, nos dois sentidos, pelo . 

pr::llongamento da via lateral Sul/Este, margeando o Terreno. 

A construção desse acesso do canteiro de obras deverá 

estar concluída, no máximo, até 12 de setembro de !996. 

2.3.2. Sistema Viár:..o Inter::.o do Parque 

Renaul~ do Brasil. 

O Estado e o Município gerenciarão a execugão do 

sistema viário interno do Parque Renault do Bra~il, de acordo 

com o esquema a ser especificado posterio~ente pela RENAULT do 

BR;'_s:;::., no prazo de 2 (dois) meses a contar da assinatura do 

presen-::e instrumento. RENAULT do BRASIL arcará com os custos 

dessas obras, confo~e disposto na Cláusula 4.2 do Protocolo . 

A implantagão do sistema ·.riário 

.. 
interno deverá 

per::n.i t:..r a ligação entre todas as instalagões constl;uidas e a 

serem construídas no local, cobrindo uma extensão total de e.ooo 
metros, no máximo. 

As vias assim construídas deverão ter as seguintes 

carac"t.eris.ticas: 

uma plataforma de 10 metros, compreendendo um 

lei to carroçá vel de 7 metros e 2 (duas ) calgadas em ambos os 

lados da via, de 1m50 cada uma. 

Esse sistema viário interno deverá, por suas 

qualidades técnicas, poder suportar a passagem de cami.nhões de 

35 toneladas de peso total com carga e de carga por eixo de 13 

toneladas, numa base de cerca de 900 passagens por dia. 

O Estado e o Município deverão garantir que as obras 

de execugão desse sistema viário 

características técnicas permaneçam 

permitirão 

inalteradas 

que 

durante 

suas 

um 
_:tleriodo de 10 (dez) ·anos. 
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As 9bras do sistema viário int.erno déverào· ser 
exec-::tadas em 90'!i do seu1- estado de acabamento (i..so:o é, com· uma 

di=erença das obras de acabamento e a últi=a camada de 
pavimentação), no máximo, até 12 de maio de 1997. 

A conclusão dessas obras deverá ocorre::-, no máximo, 
até 12 de outubro de 1997. 

2.3.3. - Sinalização e ~lum~nação dos acessos 
! 

ao 
Par~e Renault do Brasil e do s~stema v~ár~o interno~ 

A sinalização vertical e horizontal bem como os fluxos 
de tráfego do sistema viário mencionado nos ~tens 2.3.1. 

(2.3.1.1. e 2.3.1.2.) serão real~zados pelo Estado e pelo 

Municip~o, às suas expensas; as mesmas obra~ relativas ao 

sistema viário mencionado no item 2.3.2. serão gerenciadas pelo 

Estado e pelo Municip~o, às expensas da RENAULT do BRASIL, 
conforme disposto na Cláusula 4.2 do Protocolo. 

A execução dessas õbras deverá estar concluída em 

função da àbertura das vias ao tráfego, no máximo, até 12 de 

nove~ro de 1997. 

2.3.1. 

2.3.4. - Ilum~nação do Sistema V~ár~o .( 

A iluminação do sistema viár~o mencionado nos itei 

(2.3 .1.1. e 2. 3 .1. 2.) será realizada pelo Estado e o 

1 Mun.icipio, · às expensas 

1 estabelecidas de comum 
destes, conforme as 

acordo com a RENAULT 

normas a serem 

do BRASIL. As 

1mesmas obras relativas ao mencionado no item 2.3.2. serão 

tgerenciadas pelo Estado e pelo Município, às expensas da RENAULT 
tdo BR-;5IL, conforme disposto na Cláusula 4,2 do Protocolo • 

• 
l . . 
,,llaX1I110 , 

A execução dessas obras 

até 12 de novembro de 1997. 

deverá estar concluída, no 
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2.4. Redes Diversas 

O Estado e o Municipio deverão, às suas expensas, 

salvo a exceção expressamente mencionada adiante, realizar ou 

fazer com que os ora intervenientes e signatári.cs do presente 

Prc-:.ocolo Técnico realizem as obras de construção das redes a 

seguir definidas. 

2 • 4 • l. - Água 

2.4.1.1. - Abastecimento do Parque Renaul~ do Brasil 

O abast~cimento de águas potável e industrial deverá 

estar a;;segurado na forma, qualidade e quantidade definidas 

adiante e exigidas para a operação industrial do Parque Renault 

do Brasil, no máximo, a partir de 12 de janeiro~ 1997. 

Esse abastecimento deverá estar garantido ~or uma 

reserva de um dia. Cabe ao Estado e ao Municipio determ:i.nar os 

meios a serem implementados, às suas expensas, para assegurar 

tal garantia adicional. ~ 

Água industrial: 

A água industrial deverá receber os tratamentos 

min~os que permitam atingir as seguintes caracteris~icas: 

turbidez de 0,3 a 0,6 NTO; 

resistividade de cerca de 2000 ohm/c:; e 

pH de 6 a a. 

Essa água será distribuida com uma vazão de 650 

m3/hora e com uma pressão minima de 5 bars. 

Água potável: 
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A água potável d_everá se,1, b~neficiada pelos 

't:::"'a:;amentos mínimos necessários para adequá-la às normas de 

po::a!::i.lidade admitidas para o consumo normal. 

Ela será distribuída com uma vazão 

rn3/::ora e uma pressão mínima de 5 bars. 

de 200 

2. 4. 1. 2. - Distribuição inte.l;'Ila ao Parque Renault do 

Brasil 

O Estado e o Município 

rede de distribuição interna das 

t!râsil e deverão executar _ou 

garantirão 

ao 

a implantação da 

Parque Renault do ~guas 

fazer executar as obras 

necess-árias, a fim de assegurar tal distribuição conforme as 

especi.ficações descritas a seguir. 

A rede de alimentação prevista deverá permitir a 

separação da alimentação da fábrica da RENAULT do BRASIL, 

daquela que alimentará o resto do Parque Renault do Braf:lil. 

2-. 4 • 1. 2. 1. - Aba :o; ~e cimento da fábrica da RENAULT da 

BRASIL 

Esse abastecimento deverá corresponder 
. ( 

carac~er~sticas de vazão a seguir: ? 
(a) água industrial: 480 m3jhora e pressão de 5 bars; 

(b) água potável: 100 m3fhora e pressão de 5 bars; 

A localização dos pontos de abastecimento das águas 

industrial e potável será determinada segundo as normas em vigor 

e de comum acordo entre o Estado e o Município, por intermédio 

do órgão administrador do Distrito Industrial, e a RENAULT do 

BRAS!I., no prazo máximo de dois meses a contar da assinatura~ 
.deste instrument?r 
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(c) àgua . reservada para . combate a i::c:êndio por um 

sistema de aspers~c e criação de duas fontes de aspersão de água 

c::::t capacidade de 1000 m3 cada uma e uma vazão de 900 m3/hora 

cada uma, alimentada pela água industrial a par~i= do ponto de 

a=astecirnento da fábrica. 

Essas duas fontes · deverão necessariamente ser 

c::::::st:ruidas na superfície, em dois locais a sere!:: determinados 

de comum acordo entre as partes abaixo referidas. 

A RENAULT do BRAS!L, o Estado e o 1-!unic:ipio, por 

i::~e~édio do órgão administrador do Distrito Industrial, 

de~e=:iiinarão os locais dessas duas fontes, no prazo máximo de 

seis meses a contar da assinatura deste instrumento. 

t 

Todas as obras d~ construção da ~tação de 

abastecimento própria da fábrica da RENAOLT .do BRAStL deverão 

estar concluídas, no máximo, até lç de agosto de 1997. 

2.4.1.2.2. - Abastecimento do Parque Renault do Brasil 

Esse abastecimento deverá corresponder às seguintes( 

características: \ 

(a) água potável: pressão de 5 bars em uma redfe/ 
5.000 metros de extensão, de DN 100 e comportando 21f 

r~~ficações individuais, no máximo; 

(b) água industrial: pressão de 5 bars em uma rede de 

5.000 metros de extensão, de DN 200 e comportando 20 

ramificações individuais, no máximo; 

A configuração do esquema de serviço de distribuição 

e de implantação das ramificações será definida de acordo com a 

RENhULT do BRASIL, no prazo máximo de um ano após a assinatura• 

do presente instrumento. 
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(c) água reservada para combate a Incêr:.::i.i"ó·. 

A distribuição será feita a partir do =arnecimento da 

áç~a industrial do Parque Renault do Brasil, através de uma rede 

de !:lN 200 e pressão de 4 bars. Essa rede poderá ser a mesma 

r e é. e à e distribuição da água industrial, segunde as normas em 

vi;:::r. 

A quantidade e a localização dos hidrantes serão 

de~erminados segundo as normas em vigor e de comue acordo entre 

o :::stado e o Municipio, por intermédio do órgão administrad-or 

do :::>istrito Industrial, e a RENAUI.T do BRASIL, no prazo máximo 

de ciois·.meses a contar da assinatura deste instrumento. 

Todas as obras., da rede de serviço prÇ)pria do Parque 

Renault do Brasil deverão estar concluídas de maneLra que a rede 

possa operar, no máximo, até 12 de agosto de 1997. 

2.4.2. - Saneamento 

O Estado e o Mun~cipio deverão const=ir ou fazer 

cons-.:=ir, · às suas expensas, as redes de escoamen-::o das 

pluviais, industriais, servidas e represadas. 

2. 4. 2. 1. - Escoamento das águas pluviàis e rede 

ccleta de águas pluviais 

A rede do Parque Renault do Brasil deverá ter cerca de 

8 • O O O metros de comprimento, no máximo, de modo 

escoamento . das águas pluviais recolhidas em uma 

hectares cobertos ou impermeabilizados. 

ª permi. tir o 

área de 100 

Além disso, deverá ser construido um reservatório para. 

das águas pluviais (reservatório- para temporais) qu~ 

permi.-::a a absorção das precipitações excepcionais. 
r-.. 

reter:.ção 
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Essa rede poderá comportar 22 c:::>nexões cuja 
lccalização será deter~inaàa, de comum acordo entre o Estado e o 

Mt:=:.icipio, por interméàio do órgão administ=aàc= do Distrito 

I.::àustrial, e a RENAUL'!' do SRAS!L, no prazo máxi:::o de um ano a 

cc~~ar da assinatura deste instrumento. 

As obras deverão estar concluidas de modo que o 
escoamento seja efetivo, no máximo, até. 112 de novembro de 19.96. 

2.4.2.2.- Escoamento das_águas servidas, represadas e 

industriai.s 

Para garantir o escoamento das águas servidas do 

Par;:.1e Renault do Brasil deverá ser construída uma estação de 

tratamento biológico com uma capacidade de SOO m3/hora. A rede 

de coleta deverá estar dimensionada para absorv~r uma vazão de 

280 m3fhora, no ponto de conexão da fábrica da ~AOLT do 
BRASIL. 

A coleta das águas serv-içias e represadas será 

garantida por uma rede de· 8.000 metros de extensão, cuja 

locali:ação será determinada de comum acordo entre a RENAULT do 

BRASIL, o· Estado e o Municipio, por intermédio do órgão 

admi.:1istrador do Distrito Industrial, no prazo máxi.mo de doi.s 

meses a contar da data de assinatura deste instrumento. 

A rede de coleta das águas servidas e represad sj 
poderá comportar 21 ramificações, no máximo, cuja localiz ã.rf'o 
será determinada no prazo máximo de um ano após a assinatur do 
presente instrumento. 

As águas industriais provenientes dos tratamentos de 

super:icie e das oficinas de produção serão objeto de um 

trata!:lento especifico da RENAULT do BRASIL, de acordo com as 

normas em vigor, antes de qualquer lançamento na rede de água9. 
servidas. 
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As obras deverão estar concluÍdas, ce. modo que· o 

escoamento seja efetivo, no máximo, até 12 de agos~o de 1997. 

2.4.3. - Energia elétrica 

O Estado e o Munici.pio deverão fornecer a energia 

elé~rica necessária ao abastecimento do Parque Renault do Brasil 

e ::;:::-incipalmente à construção e operaçã_o industrial da fábrica 

da RE!~AULT do BRASIL. 

Esse fornecimento deverá ser assegurado por duas 

for.tes de abastecimento distintas. 

2.4.3.1. -Fornecimento ao Parque Renault do Brasil 

O Parque Renault do Brasil será alimen~do a partir de 
uma subestação que será instalada no Distrito Industrial e que 

dis~ribuirá uma tensão de 13,8 KV. 

A potência total nec·essária ao Parque Renault do· 

Brasil será de 35 MW (3S.OOO··;cvA). 

~ssas obras de instalação da subestação deverão estar 

concluidas, de modo que o fornecimento 

até 12 de maio de 1997. 
seja efetivo, no máximo(: 

2. 4 • 3. 2. - Rede de distribuição do Parque Reoadt/e 
Brasil 

2.4.3.2.1. - Fornecimento à Fábrica da RENAULT da 
BRAS:rL 

O fornecimento de energia para a fábrica será 

asse~~rado por dois cabos de alimentação, mais um de segurança, 

a pa~ir da subestação do Distrito Industrial. 

A potência distribuida será de 20 MW. 
I 
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A l~cali~ação do. ponto de· f9rnecime~to de energia 

elétrica será , determinada d~ comum acordo entre o Estado e o 

Mu.::icipio, por intermédio do órgão administracor do Distrito 

I::.dust::::ial, e a RENAUL'"' do BRASIL, no prazo máxi:::o de dois meses 

a ~:::ntar da assinatnra deste instrumento. 

As obras deverão estar co~cluidas, de modo que o 

for::ecimento seja efetivo, no máximo, até 12 de maio de 1997. 

2.4.3.2.2. - Rede 

Renault do Brasil 

de distribuição do Parque 

A partir da subestação do Distrito Industrial, a 

rede será alimentada por dois cabos, mais um de se~~rança. 

A rede deverá ter uma extensão de 8. O O O metros, 

de forma a permitir a distribuição de uma p~tência )!e 15 MW, 

compreendendo 20 ramificações individuais, cuja locali~ação será 

determinada de comum acordo entre o Estado e o Município, por 

intermédio do órgão adminis~~ador do Distrito Industrial, e a 

RENAULT do BRASIL, no prazo máximo de um ano a contar da data de 

assinatura deste instrumento. 

As obras deverão estar concluidas, no máximo, até 

12 de maio de 1997. 

1 
obras e até 

1 distribuição, 

2.4.3.2.3. - Fornecimento ao canteiro de obras ~ 

Durante o prazo de· instalação de cantei::::~ de 

o funcionamento da rede de fornecimento e de 

tal come previste nos itens 2.4.3.1. e 2.4.3.2., o 

tEstado e o Municipio comprometem-se a fornecer a energia 

Jelétrica necessária ao funcionamento do canteiro de obras, bem 

Icemo a realizar quaisquer obras que venham a ser necessári~ ~ 

lfornecimento dessa energia. 
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Esse abas~eci~en~o deverá garantir o fornecimento 

e=. 220 V ou em 13,8 KV, pela disponibilidade de u~ transformador 

mével. 

2. 4 • 4 • - Gás Natural (a partir da chegada na zona 

urbana do gasoduto geral) 

O Es-::ado e o Municipi_o levarão até a fábrica as 

car:alizac;:ões para o gás necessário ao abastecimer:to do Parque 

Renault do Brasil e principalmente à const=ção e a operação 

indus-::rial da fábrica da RENAULT do BRASIL. 

Na hipótese de não ser possível o abastecimento do 

Par::;:ue Renault do Brasil a partir de uma rede de gasoduto de 

dis-::ribuição de gás natural, até a data máxima de 12 de agosto 

de 1997, o Estado e o Município const=irão, a t~tulo de solução 

provisória, instalações para armazenagem e distribuição de gás 

propano/butano, de modo a garantir o abastecimento de gás, no 

máximo a partir de 12 de agosto de 1997. 

Nessa data, o consllmo da fábrica será de, no máximo, 

35.000 m3 Normo por dia (1~200x106 ETU por dia) PCS (Poder 

Calorifico Superior). 

2. 4. 4 .1. - Fo=ecimento ao Parque Renaul t do 

Bras~l ( 

O Parque Renault do Brasil será abastecido/. 

partir de uma rede de gasoduto pÜblica de distribuição de gás. A 

estação geral de distribuição d~ gás deverá ter uma potência de 

100 11W (340xlo6 BTU/h) PCS (Poder Calorifico Superior) e wr.a 

pressão disponível de 4 bars, no mínimo. 

A estação de distribuição deverá ser construída, 

·de modo que o fornecimento seja efetivo, no máximo, até 12 deç 

'agosto de 1997. 
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2.4.4.2. - Rede de Distribuição do Parque Renault 

do Brasil 

2.4.4.2.1. - Fornec~ento à fábrica da RENAUL~ do 

BRASIL 

O abastecimento da fábrica a par::i.r da estagão 

ger<:.l de distribuição deverá permitir a dist:ri.buigão de uma 

pc-:ência de 7 O MW ( 2 6 Sxl O 6 BTU /h) . PCS (Poder Calorífico 

Superior), com uma pressão de 4 bars~ no mínimo. 

Uma estação de distribuição de gás deverá ser 

construída em beneficio da fábrica da RENAUI.T do BRASIL, de modo 

que o fornecimento seja efetivo, no máximo, até 12 de agosto de 

1997. 

2.4.4.2.2.- Distribuição no Parque R.,enault do 
Brasil 

A distribuição. no Parque Renault do Brasil será 

garantida por uma rede de 8. O O O metros de extensão, no máximo, 

de DN 80, .compreendendo a possibilidade de 20 ramificações 

individuais, cuja localização será determinada, de comum acordo, 

entre o Estado e o Municipio, por intermédio do órgão 

administrador do Distrito Industrial, e a RENAULT do 

prazo máximo de dois meses a contar da assinatura 
inst=ento. 

As obras deverão estar concluidas, de modo que 

fornecimento seja efetivo, no máximo, até 12 de.fogosto de 1997. 

2.5. Telecomunicações 

2.5.1. - Conexão à rede de telecomunicações 

O Estado e o Municipio comprometem-se a tomar todas asa{ 

providencias nece~sárias junto aos serviços públi~?s compet~ntes'7 
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a. fim_ de rea;Liz·ar ou ·fazer com :rue seja realizaca · a instalação· 

dcs seguintes meios defini:tivos de colnunic·ação· ·à C.istã.ncia: 

2.5.1.1. - Conexão de Parque Renault de Brasil à 

Rede Pública de Telecomunicações 

A transmissão dos serviços de telecomunicações, a 

pa=-=ir da Central Telefõnica Publica; será realizada per fibra 

óti::a até uma central de comutação ao Parque Renault do Brasil 

c~ja localização será determinada "de comum acordo entre o 

Estado, c Município e a RENAULT do BRASIL, no prazo máximo de 

três (3) meses após a assinatura do presente instrumento. 

Essa ligação deverá permitir um fluxo de 3 MIC (3 

vezes 2 Mb/s PCM) e ser realizada pelo fornecimento e 

instalação de e tubulações, no minimc (5 tubulaç9es de 60 mm de 

diâmetro e 3 de 30 mm de diâmetro). 

2.5.1.2. - Rede Interna do Parque Renault do 

Brasil 

A rede de distribuição interna do Parque Renault 

do Brasil será construída a partir da central de co=tação, em 

consonância com a rede do sistema viário interno e terá "

2
ma 

extensão de e.ooo metros, no máximo. 

O esquema da rede será definido de comum acor oj 

o Município e a RENAULT do BRASIL, no prazo ent:::-e 

máximo 
o Estado, 

de três 
inst:-.llllento. 

( 3) meses após a assinatura do presente 

A RENAULT do BRASIL será autorizada a utilizar 

essa rede para estabelecer ligações diretas cem os fornecedores 

instalados no perímetro do Parque Renault do Brasil. 

2.5.1.3. - Conexão da Fábrica da RENAULT do 
BRASIL 
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A fábr.i,..ca da REUAULT do BRASIL será conec~ada à 

rede pública de tele.c-omu,nicações- por duas ligações: 

- uma ligação a partir da central de comutação do 

Par;ue Renault do Brasil; 

uma -ligação direta por fibra ética à rede 

pública de telecomunicações. Tal . ligação deverá seguir um 
• percurso diferente da ligação da rede pública/central de 

co~utação do Parque Renault do Brasil. 

A localização desses dois pontos de conexão da 

fábrica RENAULT do BRASIL será dete=inada de comum acordo 

entre o Estado, o Municipio e a RENAUI.T do BRASIL, no prazo 

máximo de três (3) meses após a assinatura deste4astrumento. 

Um sistema de comutação automática que permita 

gerenciar 1.500 ramais telefónicos digitais Dial IN Dial OOT 

com seleção direta ao rama,!. será instalado e financiado pela 

RENAUI.T do BRASIL. 

Fica entendido· que a RENAUI.T de BRASIL será a 

proprietária dos equipamentos telefónicos (sistema de comutação 

automática, ramais telefónicos, rede interna). 

2.5.2. - Serv1ços de Telecomun~cações 

O Estado e o Municipio comprometem-se a tomar todas as 

providênci~s necessárias junto aos serviços públicos competentes 

para ::ealizar ou fazer com que seja realizada a instalaçã'õ dos 

meios definitivos de telecomunicações dando acesso aos seguintes 

serviços: 

(a) acesso à rede digital nacional e internacional; 
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(b} aéesso à z::eàe de -cra,nsmissão .. :=:e dados por· 

assinatura (na França ch~m.;t-se "Transpac"); 

(c) acesso à rede digital para integração de serviços 

(ISDN: Rede Digital de Serviços Integrados) chamada na Fr~nc;:a de 

Sis'C.ema "Numéris"; e 

(d) ligação exclusivá infoimática de 128 Kbits com a 

França. 

Esses meios deverão ser instalados simultaneamente às 

obras do sistema viário de modo a estarem em func~onamento, no 

mãxi=to até 31 de dezembro de 1997, salvo o disposto na alínea 
··c·· acima que deverá estar disponível a parti= de 1Q de 

janeiro de 1999. 

2.5.3. - Canteiro de Obras 

O Estado e o Município realizarão a instalação dos 

meios de telecomunicações necessários para garantir o bom 

funcionamento do canteiro de obras. 

Via Férrea 

O Estado e o Município comprometem-se a construir ou a 

fazer com que seja construída uma rami.f·icação da via fé=ea 

existente, de modo a permitir o sistema viári.o da fábrica da 

RENAO!.T do BRASIL por meio de sua conexão à rede ferroviãria 
federal e regional. 

O Estado e o Município comprometem-se a construir um 

ramal ferroviário dentro da fábrica da RENAULT do BRASIL. 

Essa ligação e o ramal ferroviário deverão estar 

efetivamente em operação, no máximo, até 31 'de dezembro de 1~ 

2. 7 /ri!)- Via Marítima 
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O Estado ·compromete-se a c:onstr.lir ou fazer-· com que 

seja construído um termi_nal- específico para a REN.M.ULT do BRASIL, 

nc Po~o de Paranaguá, de modo a permitir o serviço de 

tr~nsporte intermodal do Porto de Paranaguá à fábr~ca da RENAULT 

-do 3aAS!L, por meio de uma ligação com a rede ferroviária. 

2.1.1. - Descri9ão das instala9ões 

2. 7. 1. l. - Terminal . de·, Contêineres 

O termina~ de contêineres deverá permitir a 

operação de navios porta-contêineres de 230 metros com tirantes 

de áqua de 4o pés. Ele deverá comportar: 

uma área de estacionamento <4ios contêineres 

especific=s da RENAULT do BRASIL, iluminada, de 1a.. oco m2 no 

mir.ilao~ 

a 
um 

execução 

espaço coberto 

de trabalhos 

de 1. oco • m2 

diversos, situado 

prcxim1dades imediatas da área de .estacionamento. 

que 

nas 

A capacidade de descarga do navio será de 15 

con~iineres Renault por hora, no mínimo. 

2.1.1.2. - Terminal de Veículos 

O terminal deverá comportar uma área fechada, com 

aef!Tiço de segurança, iluminada ao longo do cais de descarga. 

!ase espaço terá uma área de 1 O • O o o m2 asf!3-l tados, dos quais 

l.ooo m2 com asfalto pesado, a partir de 12 de julho de 1996, e 

s.oOo m2 adicionais, a partir de 12 de janeiro de 1999, 

c~crtando meios adequados de carga e descarga. 

A capacidade de descarga do navio será de 100 

ve~los por hora na lateral, no cais e pontão para porta 

t~aseira. rl 
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2.7.2. -Condições de Operação 

o Estado compromete-se a obter junto 
Ad=inistração Geral do Porto e à Capitania dos Po~os: 

a prioridade de atracação dos :1avios· porta-· 
co::-:êineres transportando fretes· da · RE.NAOI.T do BRASIL, de modo c. 

ga:=antir um tempo de espera inferior a 24 horas para 95% dos 

navios e inferior a 48 horas para os restantes 5% Para tanto, 

a RENAOI.T do BRASIL fornecerá mensalmente um placo prevendo as 

datas de chegada dos navios, com uma confirmação, se necessário, 

a ser comunicada 48 antes da chegada efeTiva do nav~o. 

o tempo de espera é aquele que decorre entre o 

pedido de atracação a partir da chegada do naV.o na barra de 

Paranaguá até o inicio das operações de carga e descaraa. 

a possibilidade de operar os navios 24 horas 

por dia, 7 dias por semana= Um pedido especial. devendo ser 

fo=ulado, eventualmente, para·os feriados; 

a garantia de prazo de retirada d~o 
contêineres desde que implantado o sistema ·de trânsito rápid · 

aduaneiro: o último caminhão que retirar o iil tuo contêin 

deverá poder deixar o porto duas horas após o fim da descarga o 1 

navio ou, no caso de uma retirada por trem, o trem que retirar o 

último contêiner deverá estar disponivel 4 (quatro) horas·após·? 

fim da descarga do navio; 

a garantia de ·acesso dos caminhões porta-

Veiculas, das 7 às 19 horas, o carregamento sendo efetuado pelo 

motorista. 

O terminal de contêineres deverá estar efetivamente em 

'~eração, no máximo, em 12 de setembro de 1997. 
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o· termtnal de veic:l:j.Os deverá estar e:fetivamente em 

operação, no máximo, em-12 de julho de 1996. 

2.7.3. - Tarifas 

A tarifa unitária dos servi~os de carga e descarga dos 

co::::e:l..neres e dos veicules .. n~o deverá. ser superior á média das 
tarifas dos dois portos, cujas tarifas serão as mais baixas, 

en-::re os portos constantes da seguinte,lista: 

Santos; 

Vitória; 

It.?-j ai; 

Rio Grande; e 

Imbituba, 
não podendo ser superior a 5% da tarifa mais b-9-ixa dos portos 

acima. 

A tarifa unitária será atuaiizada a cada três ( 3) 

meses. 

Além disso, um ganho de produtividade anual será 

esta~elecido entre o Porto 

quando 4S novas instalações 

de Paranaguá e a RENAULT do BRASIL% 

do porto e.stiverem em operação. . }'-

2.7.4. -Manutenção das Obrigações 

O Estado compromete-se a fazer cem que os compromissos 

por ele assumidos perante. a RENAULT de BRASIL, no âmbito .d-esta 

cláusula 2.7, sejam mantidos após a privatiza~ão de Porto. 

2.8. Via Aérea 

O Estado compromete-se a dar acesso á RENAULT do 

BRASI~ ao terminal do aeroporto, de modo a permitir o servi~c de 

transporte intermodal do Aeroporto Afonso E'ena e a -· 
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I 

• 

fã:::rié-a:·""da·.· RENAUÍ.T ào BRASIL, por. meio àe uma lic;agão com a: rede· 

fe==cviária. 

O Estado compromete-se a envidar esforgos junto à 

Aé=~~istraçao Geral do Aeroporto e ao Controle Aéreo local para 

garan~ir preferência de pouso e decolagem dos aviões com carga 

des~inada à ou procedente da RENAULT do BRASIL. 

O Estado compromete-se a autorizar a construção de um 
heli?onto na fábrica da RENAULT do BRASIL do BRASIL, de modo a 

pe:.:itir o serviço de transporte de passageiros e ·pequenas 

c;ar:-as do Aeroporto Afonso Pena para .::. fábrica da RENAUL~ do 

BRASIL do BRASIL. 

Esse heliponto deverá estar efetivamente em operação, 

no ~imo, em 1~ de janeira.de 1998. 

2.9. ~ranspcrte Urbano 

O Estado e o Municipio ins~arão uma linha de ônibus 
pe=<mente destinada a garan-t:ir o transporte rodoviário urbano 

entre o Parque Renault do Brasil, os bairros do Munic!.pio e a 

Capi~al do Estado. 

A linha de ônibus poderá 

horas por dia, seis (6) dias por 

a serem definidas. 

funcionar ininterruptamente 24 

semana, segundo as modalidade$ 

A instalação dessa linha deverá estar em funcionamento, no 

máxjm~, em 1R de junho de 1998. 

Locais Administrativos Provisórios 

A fim de permitir que a equipe da RENAUL'l' encarregada do 

IProjeto trabalhe em estreita colaboração . como os podere:; 
1públicos locais, o Estado compromete-se a colocar à. disposiçã 
I 
da RE!lAULT d~ ERASIL, pelo prazo de lS meses, uma área pa: 
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es:;-:-i.tórios -!le 1. !50 0 m2, em um único local, situado ent::-e 0 

c e:- ::r o ·da cidade e ·o Terreno, n.o prazo máximo :ie 30 (trinta) 

dias a contar da assinatura do presente Protocolo. 

Uma área de SOO m2 será reservada num espaço comum ao 

ES7~DO DO PARANÁ e à RENAULT do BRASIL. 

2.lL Diversos 

O Estado e o Município comprometem-se a construir, dentro 

do Parque Renault do Brasil, diversas instalagões de caráter 

social: 

quadras de esportes e instalações sociais para o 

pessoal. 

O Estado e o Município comprometem-se a const=ir, dentro 

do Distrito Industrial, diversas instalações dEl caráte~ social: 

instalacões sanitárias, incluindo a criação de um 

posto de saúde cuja adminis~ração será ç:onfiada a uma entidade 

local. 

O Estado e o Município comprometem-se a fazer com que todas( 

essas instalações estejam efetivamente disponíveis, no máXimo~ 
até 31 de julho de 1998. { ~ 

3 • - GARAH'riA 

3.1. 

o Município 

respeitar( em) 

Na hioótese do Município e/ou o(s) órgão(s) a que 

tenha confiado a execução de· algumas obras não 

os compromissos assumidos para atender este 

Protocolo Técnico, o Estado compromete-se, após recebimento de 

notificação da RENAULT do BRASIL que não tenha sido atendida 

durante o prazo de 15 dias, a assumir os encargos e obrigações 

do Município e/ou o(s) órgão(s) inadimplente(s), para os fins de·· 
I executar qu_afsquer obras necessárias e de ~arantJ:.=, perante a , 
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.~E~IAUL':' do SRÀSIL, a perfeita execuçã·o da totalidade das 

especiticações abrangidas pelo presente Protocolo. 

3.2. Em caso de descumprimento pelo Estado dos 

cc:::promissos contratuais assumidos em razão deste Protocolo ou 

da sua obrigação de garantia prevista na Cláusula 3. l acima, 

ap6s recebimento de notificação da RENAULT do BRASIL que não 

ter.ha sido atendida durante o prazo . .de 15 dias, será facultado à 

RE!iAULT do BRASIL fazer executar, prosseguir e te=inar · as obras 

ac.:..:O.a mencionadas, por qualquer empresa de sua escolha, ao risco 

de Estado e às expensas deste. 

Curiti.ba ,_/);ie março 

. ' 
• I 

de 1996 

- COPEL 

ANTONINA - APPA 

S.A. - FERROESTE 

Diretor ~e:~iqente 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

DOCU"M:ENTOS DO IMÓVEL 

(I) Cenidão Vmtenár.ia de Propriedade do Registro Imobiliário do 

TERRENO com Negativa de ônus e Alienações, .constando o registro dp timlo aqujsiávo do 

ESTADO DO PARANÁ ou do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS Pí:NHAIS, por si e/ou 

órgãos de suas admiiústrações direta e/ou indirera; 

(II) timlo aquisitivo do TERRENO em nome do propriecirio anterior e do 

ESTADO DO PARANÁ ou do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PlNHAIS, por si e/ou 

órgãos de suas admiiústrações direta e/ou indireta; 

-' . (m) Lei estadual ou municipal, dependendo do caso, autorizando o 

ESTADO DOPÁRANÁ ou o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: por si e/ou 

pelos órgãos da admÍDistraçáo díreta e/ou indireta, a transferir a propriedade do TERRENO 

para a RENAULT do BRASIL; 

(IV) Certidão Negativa de Tributos Administrados pela Secretaria da 

Receu Federal referente ao Imposto Tmitorial Rural incidente sobre o TERRENO; 

(V) Lei criando o Distrito Industrial de São José dos Pinhais e 

tran.síormando cíterreno em urllano.. Dessa lei também deverá constar a amõuição de 

competência ao órgão administrador do Distrito Industrial para licenciar e fiscalizar aos mveis 
de u.tbanismo, prevenção e combate a fogo e incêndio, e saúde e segurança do trabalho de 

todas as insulações il1du.saiais, comerciais, residenciais e de serviços instaladas no Distrito; 

(VI) especificações dos potenciais urllanístico e ambiental do Tetreno para 

as amidades que a RENAULT do BRASIL pretende nele iD.stalar, bem como memorial 

desc:ritivo das obras de demarcação, terraple:nagem, drenagem, e do sistema de escoamento 

de efluentes líquidos; 
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(VTI) levantamento p!anialómérrico. do Terreno tom. ·:::oc;;d;:n::.da,;;. c:~n:es 

longitudinais e larirullinai.s; especificando a composição geológica do terreno; bem como 

indicando as nascentes àe água e o lençol freático; 

DOCUMENTOS PESSOAIS 

(VITI) Consóruição do ESTADO DO PARANÁ, ou Lei Orgânica ou do 

Ml.""NICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, oÚ, ainda, os Estatutos S~ciais aruaiizados dos 

órgãos da admmisrração direta e/ou indireta que forem proceder à transfe:rênc'..a do Terreno à 
RENAULT do BRASIL; 

(IX) instrumento de representação da(s) pessoa(s) que assinará(ão) pelo 

ESTADO DO PARANÁ, ou pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ou pelos 

órgãos de suas administrações direta e/ou indireta, o titulo de tr:ID.Sfetência da propriedade 

sobre o Terreno à RENAULT do BRASIL; 

(X) Certidões Negativa de Débito emitida pelo Insti:mto Nacional do 

Seguro Social e dos Tn"butos Adminisr:ra~os pela Secreraria da Receita Fed=l do ESTADO 

DO PARANÁ, ou do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ou dos órgãos de suas 

admmistrações direta e/ou indireta que fi== a transferência do Terreno à RENAULT do 

BRA.STI.; 

(XI) cópia autenticada, capa a capa, do Inventário dos Bens Deixados por 

Diài Cailler Gonçalves de Sá; 

(XII) .certidões.dos distnõuidores civeis das Jusóças Estaà=l e Federal em 

nome do Espólio de Didi Caillet Gonçalves de Sá, e de cada um de S=s herdeiros, da 

Comarca de São José dos Pinhais e do domicilio de cada um deles; 

(XIII) certidões dos cartórios de protesto em nome do Espólio de=&;· di C 

Gonçalves de Sá, e de cada um de seus herdeiros, da Comarca de São José dos · · · e d 

~~de~um~ / 

(XIV) certidão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, 

:clicando quantos e quais são dos distribuidores civeis e canários de protesto da Comarca de 

São José dos Pinhais. Caso o Inventário dos Bens Deixa~s por Didi Caiilet Gonçalves de Sá 

ou seus herdeiros estejam domiciliados em estados ou municípios diversos do ESTADO DO 
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PARA.'"lA e do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, deverão ser pro..:idenciadas 

c::tidões das Corregedorias Geral de Justiça de cada um dos domiciiios,. indicando quais e 

quantos são os dismõuidores cÍveis e os cartórios de ~rotesto de cada localidade; 

(XV) certidão do Tribunal Regional Federal indicando quantas e quais são as 

se;:ões judic:i.árias no ESTADO DO PARANÁ. Caso o Inventário dos Bens Deixados por 

Didi Ca.iilet Gonçalves de Sá ou seus herdeiros estejam domiciliados em estados diversos do 

ESTADO DO PARANÁ, deverão ser providenciadas certidões dos Tribunais Regionais 

Federais competentes indicando quais e quantos são as seções judiciárias de cada localidade; 

e 

(XVI) certidões explicativas ou cancelamentos, de cada um dos feitos ou 

protestos apontados nas certidões mencionadas nos itens (XII) e (XID) acima. 

ANEXO VII 

SISTEMA ADUANEIRO 

ANEXO VII 

CONDIÇÕES GERAIS DO SISTEMA ADUANEIRO COM DESE:\mARAÇO 

NO DO:MICÍLIO DA RENAULT DO BRA.Sll.. E 

DE TRÂNSITO SIMPLIFICADO 

I- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Caberá ao ESTADO DO PARANÁ apoiar as gestões, junto à Receita Federal, 
:1ecessárias à obtenção peia RENAULT do BRA.Sn. de autorização para implantação do 
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Sistema Aduaneiro com Desembaraço no seu domic;ilio, e de Trânsito Simplificado, ·para 

as mercadorias imponad.as ou exportadas, no âmbito de seu Í!r(estimeilto no ramo 

automobilístico e de suas atividades comerciais. 

A sociedade RENAULT do BRASIL terá de cumprir ou mandar cumprir em seu 

nome, as formalidades alfandegárias para as mercadorias imponad.as em seu norpe. 

A sociedade RENAULT do BR.ASIL, cujos locais de recepção e expedição das 

me:-cadorias estão situados em (local a ser definido)poderá aplicar às mercadorias supra

citadas tow as normas alfandegárias de importação e de exportação previstas pela 

regulamentação (trânsito, entreposto da alfãndega, nacion.a.lização, exportação). 

O cumprimento das formalidades alfandegárias será feito pela sociedade 
' ' ' 

RENAUL T do BRASIL diretamente ou indiretamente. ~ repartição de affindega mais 
peno de suas instalações. 

II- DISPOSIÇÕES CONTÁBEIS: 

A RENAULT do BRASIL s~.compromete a fo.mecer as ~"ltias necessárias 

para cobrir os direitos e impostos (II .e. IPl) devidos sobr.e as mercadorias nacionaliZadas 

e colocadas em entreposto. 

m PROÇE~~NTO PARA DESEMBARAÇO NO&~S 

ALFANDEGÁRIAS DE NACIONALIZAÇ • .\.0 E DE 

ARMAZENAMENTO E . OUTRAS NORMAS ALFANDEGÁRIAS 
{TRÂNSITO) 

3.1 - Para as mer::adorias importadas parn nacionalizac:ão direta: 

3. LI - Após a chegada das mercadorias, elas serão registradas no resristro 
- -

próprio desse tipo de operação, numa contabilidades-mercadorias. Esse número de 

registro será mencionado no aviso de chegada imediatamente segundo as modalidades a 
serem definidas. 
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3 .1.2 - O. documento expedido que representa a declaração de importação 

si.m.pililcada (DIS),,conterá as informações seguintes: 

• número de aprovação, 

• nome da empresa, 

• número· de registro das mercadoriáS-na contabilidades-mercadorias 

• grupo, data, hora, 

• local de destino das mercadorias 

• designação comercial das mercadorias 

• volume líquido 

• origem e proveniência, 

• número de volumes, 

• identificação do n{eio de tranSporte, 

• referência ao documento de trânsito ou do documento equivalente, 

• norma alfandegária, 

• valor da fatura, 
• nomenclatura alfandegária. 

3~Í.3 - Após envio desse documento à. repartição de alf"andega. a mercadorior 

poderá ser liberada. Após o término do prazo de meio-hora, o meio de transporte poderá\ 

ser liberado. . 

3.1.4- Todavia, a mercadoria transportada não poderá ser colocada à. disposição 

após o prazo de uma hora a partir da recepção pelo serviço do avise de chegada que 

eqüivale à declaração de importação simpüficada. 

3.1.5 - Durante a liberação, a sociedade RENAL'LT do BRASIL poderá 

proceder à contaszem dos volumes. 

3.1.6 - A contratação de divergencias entre as informações contidas na 

declaração de trânsito e os volumes contados será objeto de um documento listando as 

diferenças que deverá ser comunicado tão logo· quanta· pbssível à repartição alfandegária. 

3.1. 7 - Se DIS chegar à repartição fora dos horários comerciais, o prazo de 

intervenção da repartição teri início a partir da abertUra da mesma. 
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J.1.8- No prazo de quarenta e oito horas a partir do envio do aviso. de chegada 

equivalente à decÍaraÇão de importação simplificada, a repartição· alfàndegária deverá 

:-eceber o titulo anexado da lista das diferenças e todos os outros documentos 

necessários ao controle (ex.: faturaS e documentos de controle do comércio exterior, .. 
licenças, certüicados de origem, certüicado de conformidade às normas). 

3.1.9 - O conjunto dessas operações realizadas durante um período a se -definido 

será reunido numa declaração complementar global estabelecida pelo sistema inforrru\tico 

particular da companiüa e enviado a repartição de iiliãndega segundo modalidades a 

serem definidas. 

3.1.10 - Os tributos incidentes na importação exigíveis serão aqucies em vigor no 

dia do registro da declaração de importação simplificada. 

3..2 - As mercadorias annazenadas: 

Para essas categorias de mercadoria, a sociedade RENAULT. do BRASIL pode.-ã 

também beneficiar-se do procedimento simplificado domiciliado. 

Poderão ser autorizados diferentes procedimentos para armazenamento 

dependendo da natureza e do destino das mercadorias. As disposições particulares a cada 

um desses procedimentos terão de ser defuúdos e formalizados nos adendos ao preseote 

acordo. 

O conjunto das instalações, cuja lista serà fornecida poste.--íormente em anexo, 

representará o entreposto. 

O local que está sendo instalado será chamado "entreposto industrial". 

Consequentemente a locaüzação das mercadorias será indicada na declaração de entrada 

no entreposto e em caso de de~locamento dentro dessa àrea. o ·serviço deverá 

imediatamente ao ser solicitado, ser informado da nova locaüzação cias mercadorias em 

questão. 

3.2.1 - A entrada no entreposto: 

3.2.1.1- Após a chegada das mercadorias, ,a sociedade RENAULT do BRASIL 

poderá proceder à hõeração dos meios de ~arte, sem informação,Prévia do 
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3.2.1.2 - A socied?.de RENAULT do BIU\SU. será autorizada .. a proceder~ao 
·reconheciment'o e à contagem de vohllnes contendo mercadorias importadas. 

3.2.1.3 - A constatação de divergências 'éntre os dados incluídos na declaração de 

trânsito e os volumes reconhecidos e contados (excedentes, déficits, substituição e outras 

irregularidades) será comunicada tão rápido quanto possível ao serviço alfãriPegário. 

3.2.1.4 - As divergências constatadas com o transportador deverão ser objeto de 

um levantame:1to, lista das diferenças; .datado e assinado pelas partes presentes. 

3.2.1.5 - Imediatamente após o reconhecimento e a contagem dos volumes, o 

destinatário deverá proceder a sua inscrição na contabilidade de controle de mercadorias. 

3.2.1.6- Uma vez esse registro efetuado, a RENAULT do BRASU., estabelecerá 

e enviará à repanição de alfãndega, uma declaração simplificada de entrada em 

entreposto, segundo modalidades a serem definidas. 

3.2.1. 7 - A nomenc!arura tarüãria, considerada para a entrada em entreposto 

poderá, por razões econõmícas ser objeto de um sistema tarüãrio com modalidades~ 
serem definidas. 

3.2.1.8 - Os documentos de trànsito deverão ser encaminhados à repartição da 

alf"andega em 48 horas após a entrega da declaração simplificada no em:repo~to. 

3.2.2 - A retirada do entreposto: 

Por ocasião da retirada do entreposto, a sociedade RENAL"'LT do BRASU. 

deverá escolher uma norma alfandegària definitiva para as mercadorias. 

3.2.2.1 - Norma alfandegària para h"beração ao consumo. 

3.2.2.1.1 - A empresa RENAULT. do BR.ÂSIL_ entregará uma fàtura definitiva, 

que será equivalente á declaração simplificada para h"beração ~ consumo para as 

mercadorias que entraram previamente no entreposto. Os número,s das declarações 

simplificadas de entrada em entreposto serão mencionados neste docwnemo. 
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3.2.2.1.2 - O valor em a.l.fãndega do .material importaao ·pel.l. .REl'<AULT do 

BRASil. será determinado _considerando o · valor da transação, demndo segundo a 

regulamentação vigente. 
A·faturação definitiva, que servirá para o cálculo dos direitos"e impostos, deverá 

mostrar o valor global desse material fatura.do em reais. 

As modalidades de estabelecimento da fr.tun definitiva temo de ser definidas em 

função da natureza das mercadorias e dos sistema de armazenamento utili:z:ado. 

3.2.2.1.3 - Para a classificação tariiãria, um sistema será operndo conforme 

modalidades a serem definidas. 

3.2.2.1.4 - Os direitos e taxas aplicáveis serão aqueles em vigor à data de entrega 

da declaração simplificada de entrada no entreposto segundo modalidades panicu!ares a 

serem definidas. 

3..2.2.2 - Outros sistemas alfandegários: 

3.2;2.2.1. - A sociedade poderá beneficiar-se do procedimentO simplificado 

domiciliado: Entrega de uma declaração simplificada seguida de uma declaração 

complementar global por sistema. Diferentes sistemas alfandegários poderão ser 

~dos desde que o sistema seguinte seja um modo normal de aperfe:çoamento ~( 
amenor. L 

3.3. - TRÂNSITO: 

A sociedade RENAUL T do BRASil. poderá beneficiar-se, no âmbito de suas 

atividades, do regime_de trânsito simplificado tal como previsto pela regulamentação. 

Em função dos diferentes fluxos, maritimos, aéreos ou terrestres, modalidades -

panicu!ares de trânsito simplificado serão definidas. 

Para o transporte terrestre, o adenda determinando o procedimento simplificado 

de trânsito, incluirà a passagem por Foz do Igua.çu para o conjunto das importações de. . 

mercadorias por via tertestre. Em caso de. forÇa ou de impossibilidade econômica 

temporária, uma passagem por um ponto limitrofe situado num outro Estado brasileiro 

poderá ser utilizado. O prazo de passagem pela allãndega, incluindo! as formalidades de 

liberação não poderá exceder uma hora. 
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ANEXOVIIT 

ACORDO TARIFÁRIO 

ANEXOVIll 

TERMO DE ACORDO ENTRE A COPEL E A 
RENAULT DO BRAS~ COM A 
INTERVENIÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ, 
PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA AO PARQUE RENAULT DO 
BRASn:. 

Pelo presente instrumento, a CQ.mpanhia, Paranaense de Energia - COPEL, 
sociedade de ecomonia mista, com sede em· Curitiba. à Rua Coronel Dulcidio, 800, 
doravante denominada COPEL e a Renault d_o Brasil Automóveis Ltda., sociedade por 
cotaS de responsabilidade limitada, com sede ~m São Paulo, à Rua forge Coelho, 16 - 5° 
andar, doravante denominada RENA UL T DO BRASn., com a interve:Iiencia· do Estado do 
Paraná,· por seus representantes legais, tem justo e acordado o que segue 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A COPEL deverà fornecer a energia eiétrica necessária à implamação e à operação 
das unidades industriais, comerciais e de serviços integrantes do Parque ~t do Brasil, 
nos termos das especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas ~o Anexo V do 
Protocolo firmado entre o Estado do Paraná e a Renault do Brasil nesta data.. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS T~AS 

A COPEL se obriga a praticar uma tarüà com redução de 2So/J (vinte e cinco por 
cento), aplicada sobre a tarifa normal ~adulada. correspondente à média das tarifas 
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definidas pelo Dep~erito Nacional de Águas e _Energia. Elétrica .- DNAEE, _átJraAte os 
primeiros S (cinco) anos do início de operação indtl$trlal da Renault do Brn,sil, nos termos. 
do. artigo 36 do Deereto 774/93, que regulamenta a Lei nQ 8.631/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO COMPROMISSO DA RENAULTDO BRASIL 

A Renautl do Brasil, em contrapaniáa, assume o compromisso de não migr.ír para 
outro distribuidor de energia eléuica durante os primeiros 7 (sete} anos do início de 
operação industrial da Renault do Brasil. 

E por estarem assim justos e acordados assinam o presente te:mo de acordo, em trés 
vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. 

li 
ço de 1996. 

i 
• 4 

EStado o.P. 

Jaime LeniEE-or { _tdl . ,, -
Compãiili:iã' PãtJ C!Je Energia- Capei 

Ingo\C1t:r=dente 

~~ do Brasil Automóveis Ltda · 
Pierre Poupei - Presidente 
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ANEXO IX 

GERENCIAMENTO DE 
OBRAS 

ANEXO IX 

GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANIIAMDITO 

DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PREVISTAS NO ARTIGO 2.3.2 

DO ANEXO VDO PROTOCOLO 

1. - Consider:mdo os temws do Protocolo do qual o p~te ~to 

é pane imegrame e as obrigações assnrmdas pelo ESTADO DO PARANÁ e o Mmúcípio de 

São José dos Pinhais., de car.iter imobiliário e de infra-esumma, cujos detalhes são objeto do 

Anexo ~-do Protocolo. 

2.- O ESTADO DO PARANÁ e a RENAULT do BRASIL estabelecem 
"l 

no presente iast;mmc:nto os principais temws e condições refe=ttes ao gerenciamento, 

fiscalização e acompanhamento da execução do sistema viário interno do ParqUe Renault do 

Basii, pxevistas no item 2.3.2, acrescidas da sinalização e ihuninaçao desse sistema viário, 

como indicado nos itens 2.3.3 e 2.3.4 do Anexo V do Protocolo. 

3.- O ESTADO DO PARANÁ compromete-se a fi= com que os 

seniços acima relacionados sejam executados por empresas selecionadas pelo ESTADO DO 

PARANÁ, as quais serão contratadas e pagas pela RENAULT do BRASIL, dor;vam:e 

denoutinadosFornecedo~ 

4. - Em que pese o fato da RENAULT do BRASR.. co=ar diretame:nte 

os Fomecedores par.~ a execução das obras referidas em 2 acima, o ESTADO DO PARANÁ, 

por si ou por quem este vier a contratar par.~ tal fim e pelo presente, obriga-se a: 

(i) fomecer as especificações técnicas neceSsárias par.~ a realização das . 

obras de acordo com o previsto no Projeto; 1 ' 
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(ii) ~ecionar os Fomecedores que prestarão os serviços paia realização 

das obras, bem como, se for o ~· a empreSa ou entidade que deverá gerir localmente os 

serviços a serem prestados pelos Fomecedores. 

(iii) organizar, :fiscaüzar e supervisionar o andamenm da prestação dos 

serviços para a realização das obras. 

S. • O ESTADO DO PARANÁ responsabiliza-se, desde ~á, pela boa exeeação 

dos serviços por pane dos Fomec:dores encarregados das obra. O ES.TADO DO PARANÁ 
compromete-se ainda a acompanhar diremneme, ·ou por intennédio de empresa ou entidade 

~da para tal, todas as etapas de realização das obras, de modo a evitar que essas sejam 

executadas de forma indevida ou em desacordo às especificações técmcas do Projeto. Na 
ocorrência dessa última. ··hipótese. o ESTADO DO PARANÁ ficará responsável pela 

reposição e ou reparação dos serviços realizados em desacordo às ~ções técuicas do 

Projeto. 

6. • O ESTADO DO PARANÁ ~ c:qm. ClUC a empresa ou c:m:idade por ele 
'designada para o acompatJhamem:o da execução• das obras assine, como interveuiemc 

aDUe:nte, os contratos ou propostas que-v=ham a ser firmados e:ntre RENAULT do BRASIL 

e os Fomecedores. 

7. - Em c:om:rapanida à peâeira execução das obras, a RENAULT do 

BRASn:.. pagará diretameute aos Fomecedores as faturas por estes expedidas, cujo momame 

total Dão deverá exceder ao equival.eme em reais a USS 2.700.000,00 (dois milhões e 

setece:ntos mil dólares norte-americ.mos} calculados à taxa de câmbio aplicável à moeda 

norte-americana ua data do efeti:vo papmento das ;rbtdidas 1àtmas. O pagamemo aqui 

previsto somente deverá ser efetuado pela RENAULT do BRASn:.. após a aprovação prmz e 

o respectivo visto de.cada fttura pela emptesa ou entidade que o ESTAOO DO PARANÁ 
designar pi!ra tal Essa aprovação deverá ser concedida com a alltecedê:ncia necessária para 

que o pagamento das futuras seja efctnado de:ntro do vencim=tto. 

Anexo~·· /) ;-· 
/ 
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Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Geraldo Melo, 1 !1 V"tee-Presidente, dei
xa a. ca.aeim ·girpresidênciiil, que é ocupada 
pelo· Sr. Antonio Carlos Magalhães; Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Ex'\ será atendido na forma regimental. 

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

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 64, DE 1998 

Requeiro nos termos do artigo 50, parágrafo 22 , 

da Constituição Federal, e do artigo 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam fornecidas 
pelo Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri
cos e da Amazônia Legal, Dr. Gustavo Krause Gon
çalves Sôbrinha, as seguintes informações: 

1) Quanto foi o total de recursos financeiros re
cebidos, mês a mês, pelo Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
relativo a Compensação Rnanceira pela Exploração 
de Recursos Minerais, estabelecida pela Lei n2 

7990, de 28/12/89, desde que foi sancionada? 
2) Qual a organização institucional para aplica

ção destes recursos financeiros? 
3) Qual foi a aplicação destes recursos finan

ceiros, mês a mês, desde 28112/89, nos diversos 
Planos, Programas e Projetes deste Ministério? 

4) Quais os Planos, Programas e Projetas que 
receberão em 1998 estes recursos financeiros? 

5) Há algum Plano plurianual ou Plano de mé
dio prazo de aplicação destes recursos financeiros 
para o futuro? 

6) Quais os resultados práticos em termos de 
benefício/custo, e objetivos que se obteve da aplica
ção destes recursos financeiros? 

Justificação 

Desde que foi sancionada a Lei n2. 7990, de 
28/12/89, vultosos recursos financeiros da Compen
sação Rnanceira pela Exploração de Recursos Mi
nerais tem sido destinados a Estados, Municípios e 
Órgãos Federais. 

Devido às características extra-orçamentárias 
destes recursos financeiros, desejo conhecer o qua
dro amplo e ao mesmo tempo pormenorizado, a fim 
de que possa avaliar a presente utilização dos mes
mo::: e me permitir sugestões de natureza legisllativa. 

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 1998. -
Senador Bemardo...~bral. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI.N.2 7.990- DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Institui, para os Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, compensação finan
ceira pelo resultado da exploração de pe
tróleo ou gás nàtural, de recursos hrdri
cos para fins de geração de energia elé
trica, de recursos minerais em seus res
pectivos territórios, plataforma continen
tal, mar territorial ou zona econômlca ex
clusiva, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 O aproveitameriiõ -de recursos hídricos, 

para fins de geração de energia elétrica e dos recur
sos minerais, por quaisquer dos regimes previstos 
em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, ãlstribuí
da e aplicada na forma estabelecida nesta lei. 

Art. 22 A compensação pela utilização de recur
sos hídricos, para fins de geração de energia elétri
ca, será de 6% (seis por cento) sobre o valor da 
energia produzida, a ser paga pelos concessionários 
de serviço de energia elétrica aos Estados, ao Distri
to Federal e aos Municípios, em cujos territórios se 
localizarem instalações destinadas à produção de 
energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por 
águas dos respectivos reservatórios. 

§ 12 (Vetado): 
1- (vetado); 
11- (vetado); 
§ 22 (vetado). 
Art. 32 O valor da compensação financeira cor

responderá a um fator percentual do valor da ener
gia constante da fatura, excluídos os tributos e em
préstimos compulsórios. 

§ 12 A energia de hidroelétrica, de uso privativo 
de produtor, quando aproveitada para uso extemo 
de serviço público, também será gravada com a apli
cação de um fator de 6% (seis por cento) do valor da 
energia elétrica correspondente ao faturamento cal
culado nas mesmas condições e preços do conces
sionário do serviço público locaL 

§ 22 Compete ao Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, fDCar, mensal
mente, ·com base nas tarifas de suprimento vigente, 
uma tarifa atualizada de referência, para .efeito de 
aplicação das com~nsações financeiras, de manei-' . ' 



------------------------------

396 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

ra uniforme e equalizada, sobre a hidroeletricidade 
produzida no País. 

Art. 42 É isenta do pagamento de compensa-
ção financeira a energia elétrica: -

I - produzida pelas instalações geradoras com 
capacidade nominal igual ou inferior a 10.000 kW 
(dez mil quilowatts); 

11 - gerada e consumida para uso privativo de 
produtor (autoprodutor), no montante corresponden
te ao seu consumo próprio no processo de transfor
mação industrial; quando suas instalações ·indus
triais estiverem em outro Estado da Federação, a 
compensação será devida ao Estado em que se lo
calizarem as instalações de geração hidroelétrica; 

III- gerada e consumida para uso privativo de 
produtor, quando a instalação consumidora se locali
zar no Município afetado. 

Art. 5" Quando o aproveitamento do potencial 
hidráulico atingir mais de um Estado ou Município, a 
distribuição dos percentuais referidos nesta Lei será 
feita proporcionalmente, levando-se em considera
ção as áreas inundadas e outros parâmetros de inte
resse público regional ou local. 

Parágrafo único. O Departamento Nacional de 
Águas e Energia Bétrica - DNAEE, elaborará, anual
mente, os estudos necessárias à operacionalização 
das critérios estabelecidos no caput deste artigo. 

Art. 62 A compensação financeira pela explora
ção de recursos minerais, para fins de aproveita
mento económico, será de até 3% (três por cento) 
sobre o valor do faturamento líquido resultante da 
venda do produto ll)ineral, obtido após a última eta
pa do processo de beneficiamento adotado e antes 
de sua transformação industrial. 

§ 12 (Vetado). 
§ 22 (Vetado): 
1- (vetado); 
11- (vetado); 
III- (vetado). 
§ 32 (Vetado): 
1- (vetado); 
11- (vetado); 
III- (vetado). 
Art. 72 O artigo 27 e seus§§ 42 e 6•, da Lei n2 

2.004(1), de 3 de outubro de 1953, alterada pelas 
Leis n2s 3.257(•), de 2 de setembro de 1957, 
7.453(}, de 27 de dezembro de 1985 e 7.525(1, de 
22 de julho de 1986, passam a vigorar com a seguin
te redação: 

"Art. 27. A sociedade e suas subsidiá
rias ficam obrigadas a pagar a compensa
ção financeira aos Estados, Distrito Federal 

e Municípios, correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor do óleo bruto;- do 
.xisto betuminoso e do gás extraído de seus 
respectivos territórios,. onde ·se fixar· a lavra 
do petróleo ou se localizarem instalações 
marítimas ou terrestres de embarque ou de
sembarque ou desembarque de óleo bruto 
ou de gás natural, operados pela Petróleo 
Brasileiro S/A. - PETROBRAS, obedecidos 
os seguintes critérios:! - 70% (setenta por 
cento) aos Estados produtores; 

11 - 20% (vinte por cento) aos Municí
pios produtores; 

III - 10% (dez por cento) aos Municí
pios onde se lc.::alizarem instalações maríti
mas ou terrestres de embarque ou desem
barque de óleo bruto e/ou gás natural. 

§ 42 É também devida a compensação 
financeira aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios confrontantes, quando o óleo, o 
xisto betuminoso e o gás forem extraídos da 
plataforma continental nos mesmos 5% (cin
co por cento) fixados no caput deste artigo, 
sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Esta
dos e Distrito Federal e 0,5% (meio por cen
to) aos Municípios produtores e suas res
pectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por 
cento) ao Ministério da Marinha, para aten
der aos encargos de fiscalização e proteção 
das atividades económicas das referidas 
áreas e 0,5% (meio por cento) para consti
tuir um Fundo Especial a ser distribuído en
tre os Estados, Territórios e Municípios. 

§ 62 Os Estados, Territórios e Municí
pios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas flu
viais e lacustres se fizer a exploração do pe
tróleo, xisto betuminoso ou gás, farão jus à 
compensação financeira prevista no caput 
deste artigo." 

Art. 8. • O pagamento das compensações finan
ceiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização 
pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e 
do gás natural será efetuado, mensalmente, direta
mente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios 
e aos órgãos da Administração Direta da União, até o 
último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador, 
vedada a aplicação dos recursos em pagamento de 
dívida e no quadro permanente de pessoal. 

Parágrafo único. O não-cumprimento do prazo 
estabelecido no caput deste artigo implicará corre-



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 397 

ção do débito pela variação diária do Bônus do Te
souro Nacional.- BTN, ou outro parâmetro de corre
ção monetária que venha a substituí-lá, juros- dp 
mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% 
(dez por cento} aplicável sobre o montante final apu
rado. 

Art. 92• Os Estados transferirão aos Municípios 
25% (vinte e cinco por cento) da parcela da com
pensação financeira que lhes é atribuída pelos arti
gos2.2, 

§ 1.º, 6.2 , § 3.2 e 7.º desta Lei, mediante obser
vância dos mesmos critérios de distribuição de re
cursos estabelecidos em decorrência do disposto no 
artigo 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da 
Constituição, e dos mesmos prazos fixados para a 
entrega desses recursos, contados a partir do rece
bimento da compensação. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo máximo de 90 (noventa} dias da data 
de sua publicação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se os§§ 12• e 22., do art1go 
27, da Lei n.º 2.004, de 3 de outubro de 1953, na 
redação que lhes foi dada pela Lei n." 7.453, de 27 
de dezembro de 1985 e as demais disposições em 
contrário. 

JOSÉ SARNEY- Presidente da República. 
Vicente Cavalcante Fialho. 

(À Me!;a, para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 65, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2", da Cons

tituição Federal, sejam fornecidas pelo Ministro de 
Minas e Energia, Dr. Raimundo Mendes de Brito, as 
seguintes informações: 

1) Quais os critérios aplicados pelo Departa
mento Nacional de Produção Mineral - DNPM, em 
termos de operacionalização dos critérios estabeleci
dos no art. 62 da Lei n2 7.990, de 28-12-89 para a 
Compensação Financeira pela Exposição de Recur
sos Minerais? 

2) Qual a quantia dispendida, mês a mês, para 
cada Estado e cada Município, relativa à Compensa
ção Financeira pela Exposição de Recursos Minerais 
e qual a previsão para 1998? · 

3) Quais os órgãos envolvidos, a organização 
institucional, a legislação completa, as normas e 
quais as etapas de tramitação desde a apropriação 
dos valores até a liberação dos recursos financeiros 

da Compensação Financeira pela Exploração de Re
çin:sos Minerais? 

4) Quanto foi.pago, mês a mês a9-DNPM.e.de
mais órgãos federais e eventuais Fundos pela com
pensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais, desde que a Lei n• 7.990, de 28-12-89 foi 
sancionada? 

5) Em que foram empregadas, mês a mês, nos 
diversos planos, programas e projetes, os recursos 
financeiros destinados ao DNPM, desde que a Lei n2 

7.990, de 28-12-89, foi sancionada? 
6) Como são prestadas as contas dos recur

sos financeiros da Compensação Financeira pela 
Exploração de· Recursos Minerais? 

7) Quais as atuais demandas judiciais existen
tes contra o recolhimento da Compensação Finan
ceira pela Exploração de Recursos Minerais, quais 
os prejuízos causados até esta data e qual a argu
mentação usada para o não recolhimento? 

8) Qauis os resultados práticos e objetivos, em 
termos de benefício/custo, que se obteve da aplica
ção destes recursos financeiros até o momento? 

Justificação 

Desde que foi sancionada a Lei n2 7.990, de 
28-12-89, vultosos recursos financeiros da Compen
sação Financeira pela Exploração de Recursos Mi
nerais têm sido destinados a Estados, Municípios e 
Órgãos Federais. 

Devido às características extra-orçamentárias 
destes recursos financeiros, desejo conhecer o qua
dro amplo e ao mesmo tempo pormenorizado, a fim 
de que possa avaliar a presente utilização dos mes
mos e me permitir estudar sugestões de natureza le
gislativa 

Sala das Se~ões. 29 dejaneiro de 1998. -
Senador Bernardo cabrai. 

LEGISLAÇÃO CrTADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N.º 7.990- DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Institui, para os Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, compensação finan
ceira pelo resultado da exploração de pe
tróleo ou gás natural, de recursos hídri
cos para fins de geração de energia elé
trica, de ~ecursos minerais em seus res
pectivos territórios, plataforma continen
tal, mar territorial ou zona econômica ex-
clusiva, e dá outras providências · 

O Presidente da República. 
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Faço sabef.J:II,le·~ Ccm.gr~sso Nacional. decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:· 

Art. 1.2 O aproveitamento de recursos hídricos, 
para fins de geração de energia elétrica e dos recur
sos minerais, por quaisquer dos regimes previstos 
em lei, ensejará compensação financeira aos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, 
distriouída e aplicada na fonna estabelecida nesta lei. 

Ar!. 2.2 A compensação pela utilização de re
cursos hídricos, para fins de geração de energia elé
trica, será de 6% (seis por cento) sobre o valor da 
energia produzida, a ser paga pelos concessionários 
de serviço de energia elétrica aos Estados, ao Distri
to Federal e aos Municípios, em. cujos territórios se 
localizarem instalações destinadas à produção de 
energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por 
águas dos respectivos reservatórios. 

§ 1.2 (Vetado): 
1- (vetado); 
11- (vetado). 
§ 2.2 (Vetado). 
Art. 3.2 O valor da compensação financeira cor

responderá a um fator percentual do valor da ener
gia constante da fatura, excluídos os tributos e em
préstimos compulsórios. 

§ 1. • A energia de hidroelétrica, de uso privati
vo de produtor, quando aproveitada para uso exter
no de serviço público, também será gravada com a 
aplicação de um fator de 6% (seis por cento) qo va-
lor da energia elétrica correspondente ao fat.Jrarnen
to calculado nas mesmas condições e preços do 
concessionário do serviço público locaL 

§ 2.2 Compete ao Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, fixar, mensal
mente, com base nas tarifas de suprimento vigentes, 
uma tarifa atualizada de referência, para efeito de 
aplicação das compensações· financeiras, de manei
ra uniforme e equalizada, sobre toda a hidroeletrici
dade produzida no País. 

Arl. 4.2 É isenta do pagamento de compensa
ção financeira a energia elétrica: 

I - produzida pelas instalações geradoras com 
capacidade nominal igual ou inferior a ~ 0.000 kW 
(dez mil quilowatts); 

11 - gerada a consumida para uso privativo de 
produtor (autoprodutor), no montante corresponden
te ao seu consumo próprio no processo de transfor
mação industrial; quando suas instalações indus
triais estiverem em outro Estado da Federação, a 
c:>mpensação será devida ao Estado em que locali
zarem as instalações de geração hidroelétrica; 

•.. 111.:-:c. geraqa ~.consumida para uso privativo de 
produtor, quando a instalaÇÍiô'con5Ú"mld6ra se loéãli
zar no Município afetado. 

Art. 52 Quando õ aproveitamento do potencial 
hidráulico atingir mais de um Estado ou Município, a 
distribuição dos percentuais referidos nesta Lei será 
feita proporcionalmente, levando-se em considera
ção as áreas inundadas e outros parâmetros de inte
resse público regional ou local. 

Parágrafo único. O Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, elaborará, 
anualmente, os estudos necessários à operacionali
zação dos critérios estabelecidos no caput deste ar
tigo. 

Art. 6" A compensação financeira pela explora
ção de recursos minerais, para fins de aproveita-. 
manto econômico, será de até 32 (três por cento) so
bre o valor do faturamento líquido resultante da ven
da do produto mineral, obtido após a última etapa do 
processo de beneficiamento adotado e antes de sua 
transformação industrial. 

§ 12 (Vetado). 
§ 2" (Vetado): 
1- (vetado); 
11- (vetado); 
III - (vetado). 
§ 32 (Vetado): 
1.- (vetado); 
11-.(vetado); 
III -(vetado). 
Art. 72 O artigo Zl e seus§§ 42 e 6", da Lei n• 

2.004<11, de 3 de outubro de 1953, alterada pelas 
Leis n"s 3,25-,(21 , de 2 de setembro de 1957, 
7.453<31, de 27 de dezembro de 1985 e 7.525n, de 
22 de julho de 1986, passam a vigorar com a seguin
teredação: 

"Art. 27. A sociedade e suas subsidiá
rias ficam obrigadas a pagar a compensa
ção financeira aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, correspondentes a 5"k (cinco 
por cento) sobre o valor do óleo bruto, do 
xisto betuminoso e do gás extraído de seus 
respectivos territórios, onde se fixar a lavra 
do petróleo ou se localizarem instalações ma
rítimas ou terrestres de embarque ou desem
barque de óleo bruto ou de gás natural, opera
dos pela Petróleo Brasileiro S/A. - PETRO
BRAS, obedecidos os seguintes critérios: . 

I - 70% (setenta por .cento) aos Esta
dos produtores; 
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11 - 20% (vinte por cento) aos Municí
pios produtores; 

III- 1Q% (dez por cento) aos-Municí
pios onde se localizarem instalações maríti
mas ou terrestres de e_mbarque ou desem
barque de óleo bruto e/ou gás natural. 

§ 42 É também devida a compensação 
financeira aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios confrontantes, quando o óleo;·õ 
xisto betuminosos e o gás forem extraídos 
da plataforma continental nos mesmos 5% 
(cinco por cento) fixados no caput deste arti
go, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos 
Estados e Distrito Federal e 0,5% (meio por 
cento) aos Municípios produtores e suas 
respetivas áreas geoeconômicas; 1% (um 
por cento) ao Ministério da Marinha, para 
atender aos encargos de fiscalização e pro
teção das atividades econômicas das referi
das áreas de 0,5% (meio por cento) para 
constituir um Fundo Especial a ser distribuí
do entre os Estados, Territórios e Municí
pios. 

§ 6" Os Estados, Territórios e Municí
pios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas flu
viais e lacustres se fizer a exploração do pe
tróleo; xisto betuminoso ou gás, farão jus à 
compensação financeira prevista no caput 
deste artigo. • 

Art. 82 O pagamento das compensações finan
ceiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização 
pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e 
do gás natural será efetuado, mensalmente, direta
mente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municí
pios e aos órgãos da Administração Direta da União, 
até o último dia útil do mês subseqüente ao do fato ge
rador, vedada a aplicação dos recursos em pagamento 
de dívida e no quadro permanente de pessoal. 

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo 
estabelecido no caput deste artigo implicará corre
ção do débito pela variação diária do Bónus do Te
souro Nacional - BTN, ou outro parãmetro de corre
ção monetária que venha a substituí-lo, juros de mora 
.de 1% (um porcento) ao mês e multa de 10% (dez por 
cento) aplicável "Obre o montante final apurado. 

Art. 92 Os Estados transferirão aos Municípios 
25"/o (vinte e cinco) por cento da parcela da compensa
ção financeira que lhes é atribuída pelos artigos 22, 

§ 1°, 62, § 32 e 72 desta Lei, mediante obser
vância dos mesmos critérios de distribuição de re
cursos estabelecidos em decorrência do disposto no · 
artigo 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da 
Constituição, e dos. mesrrios Pf'é!ZOs fixados pa~ a 
entrega desses recursos, contados a P.artir do rece
bimento da compensação. 

Art. 1 O. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo máximo de 90 (noventa)-dias da data 
de sua publicação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se os §§ 12 e 22, do artigo 
27, da Lei n2 2.004, de 3 de outubro de 1953, na re
dação que lhes foi dada pela Lei n2 7.453, de 27 de 
dezembro de 1985 e as demais disposições em con
trário. 

JOSÉ SARNEY- Presidente da República. 
Vicente Cavalcanti Fialho. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esses requerimentos vão à Mesa para decisão. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1: 

Quarto dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 41, de 1997 (n2 173195, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente 
da República, que modifica o regime e dis
põe sobre princípios e normas da Adminis
tração Pública, servidores e agentes políti
cos, controle de despesas e finanças públi· , 
cas, e custeio de atividades a cargo do Dis
trito Federal, e dá outras providências, ten,do ' 

. ' Parecer sob n2 24, de 1998, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romero Jucá, favorável à 
Proposta, com votos contrários dos Senado
res Josaphat Marinho, Antonio Carlos Vala
dares e José Eduardo Outra. 

Declaradas prejudicadas pelo Plenário 
as alterações, promovidas pelos arts. 13 e 
14 da Proposta, ao § 32 do art. 73 e ao inci
so VI do art. 93 da Constituição. 

À proposta já foram oferecidas vinte emendas. 
Transcorre, hoje, o quarto dia de discussão. 

Em discussão a proposta. 
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Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu-. 
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, .. Sró!s. e 
Srs. Senadores, positivame-nte; nunca se trabalhou· 
tanto neste País, nunca o Congresso Nacional se 
movimentou dessa maneira, nunca o Congresso Na
cional tanto apoio deu, como está dando, às medi
das necessárias para a transformação do nosso 
País. 

As reformas, quero crer, constituem unanimida
de no seio da sociedade brasileira. Todos reconhe
cemos a necessidade de promovê-las, principalmen
te esta, de que estamos no quarto dia de discussão 
no Senado da República: a Reforma Administrativa. 

Todavia, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senado
res, analisando com toda a serenidade a matéria 
que veio da Cãmara para a apreciação do Senado, 
sinceramente, não me convenço de que essas mu
danças propostas na Reforma Administrativa sejam 
tão profundas quanto se apregóa. De tal ordem que, 
entendo, há uma inversão completa daquilo que diz: 
toda ela praticamente centrada, dirigida ao servidor 
público estadual, municipal e federaL A começar 
pelo instituto da estabilidade, que o Governo apre
goa extinguir com a Reforma Administrativa e que a 
Oposição também faz coro, afirmando que a sua 
aprovação vai acabar com o instituto da estabilidade . 
no Dire.ito brasileiro. 

' . 
Analisando a lei, Sr"s. e Srs. Senadores, permi-

to-me discordar de tal afirmativa; quando muito, po
demos afirmar que há mudanças no instituto da es
tabilidade, mas nunca a sua extinção, como tem sido 
apregoado. É muito ruim apregoar algo que não vai 
acontecer. Muito ao contrário, a Reforma Administra
tiva reafirma o instituto da estabilidade, quando, por 
exemplo, diz que o ingresso no serviço público é fei
to por intermédio de concurso, apenas alterando o 
estágio probatório, que de dois passa para três 
anos. Até diria - talvez ousadamente, não sei - que, 
em alguns tópicos da estabilidade, ela chega a difi
cultar. E acredito que, dentro de dois ou três anos, 
não haverá possibilidade de se aplicar aquilo que 
por acaso o Senado venha a aprovar quando a 
emenda for definitivamente promulgada 

Digo isso por quê? Porque se prevê, na Refor
ma Administrativa, por exemplo, que é permitida a 
demissão do servidor público que não tiver bom de
sempenho, como se isso fosse novidade no Direito 
brasileiro, como se ele já não contemplasse como 
justa causa, como motivo para demissão do funcio
nário estável, a negligência ou a desídia 

Até mesmo o Decreto Lei n• 2.300, de 1Jl67, 
fala expressamente que, quando o serviçlor público 
não tém bom âãseiTlpénho, mediante inquérito admi
nistrativo e ampla defesa, ele pode ser exonerado. 

Mas o que consta na Reforma Administrativa 
que comento nesta hora? Consta que esse bom de
sempenho vai depender de lei complementar, asse
gurado o inquérito administrativo e a ampla defesa. 
Mas, quero, antes de mais nada, dizer que sou de
fensor da estabilidade. O que me desaponta é a afir
mativa de que a estabilidade está quebrada. Isso me 
parece que é iludir a sociedade brasileira. Haverá 
até um "buraco negro" enquanto não for aprovada lei 
complementar - e lembremo-nos que este é um ano 
de eleição - que precisa de quorum qualificado para 
sua aprovação. O funcionário que não tiver bom de
sempenho não poderá positivamente ser exonerado. 
No entanto, o ponto crucial da estabilidade é o fato 
de que a Reforma Administrativa que estamos discu
tindo permite a demissão, desde que seja para que o 
Poder Público cumpra a chamada Lei Camata, que 
limita em 60% os gastos da receita com pessoal. 
Pois bem, mesmo assim há critérios - a meu ver, jus
tos - que em nada vão beneficiar, e isso precisa ficar 
claro, Estados e Ml,micípios. Há aqueles Estados 
que entendem que a Reforma Administrativa vai re
solver os seus problemas financeiros, seus proble
mas·de caixa. A lei estabelece que primeiramente é 
preciso eliminar 20% dos cargos comissionados, dos 
cargos de confiança e depois demitir todos os fun
cionários que não são estáveis. Essa situação não é 
nova. Isso pode acontecer hoje, independentemente 
de a Reforma Administrativa ser aprovada ou não; 
depende sim do fato de os Municípios e Estados te
rem recursos para pagar os direitos trabalhistas, por 
exemplo, dos servidores públicos contratados pelo 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, não me 
parece que a Reforma Administrativa seja o passe 
de mágica que resolverá o problema dos Estados e 
dos Municípios do Brasil. A reforma está concentra
da na situação dos servidores públicos; pouco se re
fere e nem estabelece regras para os o!Jiros gastos 
da Administração Pública. Em reunião conosco, o 
Ministro Bresser Pereira informou que haverá uma 
economia de R$9 bilhões com a implantação da re
forma. Se calcularmos a média do funcionalismo de 
R$500,00 ao mês, veremos que será necessário de
mitir 1.350.000 servidores, o que, data venia, Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, parece muito 
pouco provável, quase impossível de acontecer. O 
instituto da estabilidade é um tópico muito debatido 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 401 

·na Reforma Administrativa. Voltarei ao assunto' em 
outra oportunidade. 

Observei que na lei há pontos altamente positi
vos, tanto que vou .vGíar-favoravelmente. Mas tenho 
a consciência de que ela não representa o remédio 
milagroso para solucionar o problema dos Estados e 
Municípios. Ela não o poderá fazer. Existem outros 
pontos positivos, como, por exemplo, a fixação do 
teto máximo para o servidor público, hoje em tomo 
deR$12mil. 

Entretanto, de acordo com a proposta, a lei, 
para ser votada nesta Casa, deve ser de iniciativa do 
Presidente da República, do Presidente do Senado, 
do Presidente da Câmara e do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal. Ora, ·Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, vamos ver se essa experiência vai 
dar certo. Tomara que seja realmente uma experiên
cia boa. Convenhamos, não conheço, no Direito bra
sileiro, nenhuma lei que, para ser discutida, tenha 
que ser de amaria de quatro autoridades. Esse será 
o único dispositivo de lei cuja iniciativa necessaria
mente tenha que ser de quatro autoridades, as quais 
mencionei. 

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, para 
encerrar, faço esses esclarecimentos apenas para 
evitar o entendimento de que a Reforma Administra
tiva é milagrosa, é capaz de resolver o problema dos 
Municípios e Estados brasileiros, que estão angus
tiados, asfixiados e atolados em dívidas. O assunto 
merece outros comentários, os quais farei em outra 
ocasião, já que estamos no quarto dia de discussão, 
e o Presidente acena com a campainha - como sem
pre, generosamente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRES!DENTE (Antonio Garlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião 
Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA {Bioco/PDT-AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, estamos chegando ao fim 
do prazo para discussão dessa importante matéria. 
Como amanhã é o último dia de discussão, eu não 
poderia deixar de participar do debate, manifestando 
a minha opinião e o meu ponto de vista a respeito 
desse assunto. 

Reconheço que essa Proposta de Emenda 
Constitucional tem, como disse o nobre Senador Ra
mez Tebet, pontos positivos. Um dos aspectos men
cionados por S. Ex" é a questão do teta máximo, 
que, a meu ver, é positivo. Por outro lado, continuo 
entendendo - não modifiquei a minha opinião, não 
tenho como fazê-lo - que o fim da estabilidade ou a 

flexibilização, como quis denominar o Guvemo, do 
servidor público não é um passo à frente para se re
duzirem custos e despesas com o funcionalismo pú-
blico de_ qualquer esfera. 

Cito o exemplo· de São ·Paulo. Os jornais têm. 
noticiado que o Governador Mário Covas já demitiu 
aproximadamente 120 mil funcionários. Ora, se o fez 
- diga-se de passagem, sem flexibilizar ou retirar a 
estabilidade -, foi exatamente porque existia grande 
quantidade de servidores não estáveis, que ingres~ 
saram provavelmente pela via do beneplácito e do 
favorecimento político daqueles que ocuparam ante
riormente o Governo do Estado de São Paulo. 

No Pará, Estado relativamente pequeno se 
comparado a São Paulo, foram demitidos mais de 40 
mil funcionários pelo Governador Almir Gabriel. S. 
Ex" também dispensou o instrumento da quebra da 
estabilidade, numa evidência de que lá existia um 
grande número de funcionários sem estabilidade, 
que devem ter ingressado pela ação de conhecidos, 
mediante os denominados contratos administrativos. 
O meu Estado, menor ainda, tem aproximadamente 
500 mil habitantes. Ao assumir, o Governador atual 
contratou, através do mesmo instrumento, que não 
está previsto na Constituição brasileira e nem em 
qualquer outra norma federal, aproximadamente 6,5 
mil funcionários, dobrando o número de servidores 
no Estado - quando tomou posse, o contingente de 
funcionários era de 6 mil. 

Diz-se que o servidor público é aquele cidadão 
concursado, que tem estabilidade, que não corres
ponde à expectativa da comunidade ou do próprio 
governo, que não cumpre horário, que não exerce as 
suas atribuições conforme está previsto na legisla
ção. Mas quem garante que os contratados median
te o contrato administrativo exercem as suas funçõ
es de forma adequada? 

Parece-me que há um grande equívoco nesse 
processo. Como representante do Estado do Ama
pá, um ex-território federal, temos uma preocupação 
muito grande com os servidores públicos, inclusive 
os federais. Nesse aspecto, encontro-me em situa
ção difícil, porque a PEC, de certa forma, reconhece 
o direito de um segmento importante dos servidores 
públicos dos ex-territórios. Por isso, tenho o compro
misso de apoiar essa parte da Reforma Administrati
va. Agradeço ao Ministro Bresser Pereira, aos de
mais diretores do Ministério da Administração Fede
ral e de alguns representantes do Govemo Federal, 
no âmbito da Presidência da República, que assumi
ram o compromisso de regularizar a situação desses 
servidores, ameaçados de demissão, que repre-
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sentam a quantidade bastante expressiva de mais 
de 12 mil pessoas. Esse é um aspecto positivo da 
reforma administrativa para os ex-territórios. 

No entanto, no geral, o grande equívoco da re
forma administrativa é a flexibilização da estabilida
de. Isso certamente vai permitir que Governadores, 
movidos por objetivos políticos e eleitorais, demitam 
servidores de forma inescrupulosa para depois con
tratarem substitutos, de acordo com a cor partidária, 
de acordo com a participação na campanha eleitoral. 
Não obstante o fato de eu concordar com pontos im
portantes da Reforma Administrativa, provavelmente 
votarei contrariamente à proposta, apoiando apenas 
algumas emendas que tenham o objetivo de aperfei
çoar o texto, mesmo sabendo, por antecipação, que 
essas emendas terão poucas chances de serem 
aprovadas. Espero que o objetivo do Governo Fede
ral, de melhorar a qualidade do serviço público e re
duzir gastos com o funcionalismo, possa ser alcan
çado, para que Estados e Municípios sigam o exem
plo e se convençam de que é necessário conter os 
gastos, manter-se no limite dos 60%. Espero que 
não façam dessa Proposta de Emenda Constitucio
nal um motivo para atuarem contra os interesses 
maiores dos servidores públicos estaduais e munici
pais. 

No âmbito federal, sabemos todos que as des
pesas da União com o funcionalismo público não 
atingem o limite dos 60%. Portanto, essa parte da 
reforma administrativa será inócua para os servido
res públicos federais, não os atingirá. Enquanto nos 
Estados e Municípios certamente Governadores e 
Prefeitos inescrupulosos se aproveitarão dessa emen
da para fazer prosefdismo político e favorecer seus 
grupos de aliados nos Municípios e nos Estados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
s..-s. e Srs. Senadores, volto a tratar dp. Reform~ 
Administrativa - um dos seus aspectos - com a mes
ma serenidade com que o fiz há dois dias. Hoje, e 
dada a estreiteza do tempo, quero limitar-me a exa
minar a forma desrespeitosa com que a emenda vo
tada na Câmara dos Deputados trata o Supremo Tri
bunal Federal. 

Sabe-se que o art. 2" da Constituição estabelece 
a existência de três Poderes independentes e hannôni
cos entre si. 0 arl 60, § 4R da Constituição declara: 

'§ 411. Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: 

III -a separação dos Poderes;' 

Pois a emenda constitucional agora em discús
são estabelece o seguinte: 

"Art. 72. O art. 48'da Constituição Fe
deral passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XV. 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, 
não exigida esta para o especificado nos ar
tigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as ma
térias de competência da União, especial
mente sobre: 

XV - fixação do subsídio dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, por lei de ini
ciativa conjunta dos Presidente da Repúbli
ca, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal e do Supremo Tribunal Federal, ob
servado o que dispõem os art.39 •• .' 

O art. 82 prescreve: 

• Art. a•. Os incisos VIl e VIII do art. 49 
da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 49. É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional: 

VIl - fiX!lr idêntico subsídio para os De
putados Federais e os Senadores, observa
do o que dispõem os arts. 37, XI; 39, § 42; 

150, 11, 153, III, e 153, § 2", I; 
VIII - fixar o subsídio do Presidente e 

do Vice-Presidente da República e dos Mi
nistros de Estado, observado o que dispõem 
aqueles mesmos artigos'. 

Como se vê, a emenda constitucional estabele
ce uma diferença fundamental na fixação dos venci
mentos ou dos subsídios, como se queira dizer, en
tre o Supremo Tribunal Federal e os outros dois Po
deres, o Legislativo e o Executivo. 

Primeiro, para a fixação do subsídio dos Senado
res. dos Deputados e do Presidente da -Repúl:llica prevê
se uma lei ou medida legislativa equivalente, que não 
depende de sanção. Mas, para a medida legislativa que 
fixar os subsídios do Supremo, é lei sancionável. 

Mas isso não é o fundamental. O fundamental -
e há pouco se referiu a este assunto ~ Se~r ~
mez Tebet- é o absurdo que se cons1gna no lllCISO 

XV do art. 48, de depender a fixação do subsídio 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal de lei de 
iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do 
Supremo Tribunal Federal. 
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Nem sequer o Supremo Tribunal Federal é o 
primeiro na ordem da iniciativa da lei; é o último. Por 
outro lado, atente-se ao que está pressuposto no 
corpo desta norma: se um dos Presidentes recusar
se à iniciativa, o Supremo Tribunal Federal pode ii· 
car sem a fixação do 'subsídio de seus membros. 

Onde está, antes de tudo, a cortesia entre os. 
Poderes? Onde está, em segundo lugar, o respeito à 
Constituição? Onde está o princípio da igualdade 
dos Poderes? Como é possível que os subsídios 
dos membros do Poder Legislativo e do Presidente 
da República sejam fixados numa medida legislativa 
que não depende de sanção, e que a fixação do sa
lário do Poder Judiciário- pois que o Supremo incor
pora o Poder Judiciário - dependa de uma lei sancio
nável? Mas ainda admitiria até a hipótese da lei san
cionável, se se verificasse a mesma situação que 
hoje ocorre, quando a Constituição reserva ao Su
premo Tribunal Federal a iniciativa da proposta, para 
que o Poder Legislativo fixe as vantagens. Mas, 
aqui, não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - Permi
te-me V. ~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PfL-BA) • Pois 
não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - Apenas 
comento, no meu aparte, um aspecto do discurso do 
Senador Ramez Tebet sobre esse assunto. S. Exl 
disse que nunca aconteceu isso no Brasil; nunca 
aconteceu isso no mundo! Creio que ninguém co
nhece nenhum precedente nesse sentido. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -Mui
to obrigado a V. Exl. · 

Dizia eu que, na emenda, o que se verifica é 
essa anomalia. Além de a lei ser sancionável, de
pende da iniciativa conjunta do Presidente da _Repú
blica, da Câmara dos Deputados, do Senado Fede
ral e, por último, do próprio Supremo Tribunal Fede
ral. Nem ao menos se limitou a que essa competên
cia conjunta fosse do Presidente do Congresso Na
cional. Não, tem que ser da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero 
dirigir-me sobretudo aos nobres Líderes do Governo 
nesta Casa. Não é possível que tamanho absurdo 
prevaleça. Essa norma depõe da competência do 
Poder Legislativo. Estamos afrontando a Constitui
ção da maneira mais brutal e estamos dando a uma 
Corte que nos respeita um tra.tamento desrespeito
so. Por que submeter o Supremo Tribunal Federal a 
essa humilhação? E humilhação que ofende a Cons
tituição. Se a Constituição não pennite sequer a 

emenda tendente a abolir o princípio da separação , 
de Poderes, como votar urna emenda dessa, que 
decreta a abolição da independência. dos P.Qderes'l. ' 
Votadà essa: emenda- e chego a admitir .que a Câ
mara o fez por equívoco -, o ·Judiciário não·· é' mais 
um Poder; é um subpoder, é um Poder dependente 
dos outros. 

Foi para isto que vim à tribuna, para pedir à 
Casa que atente para a gravidade dessa situação. 

Tenho notícia de que o nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares cuida de emenda para o exame da 
matéria. Não se trata de urna questão política; trata
se de um problema institucional. O Congresso não 
pode votar urna norma que viola frontalmente a 
Constituição e envolve urna descortesia inominável 
com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribu
nal Federal nos trata com a cortesia devida entre os 
Poderes. Não há de sofrer humilhação dessa nature
za, e frontalmente contra a Constituição. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) • V. ~ me 
permite um aparte, Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- Pois 
não. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Senador 
Josaphat Marinho, parece-me que V. ~ tem inteira 
razão nas suas considerações. Mas me causa estra
nheza que, tendo essa matéria tramitado na Câmara 
há vários meses, tendo sido aprovada naquela 
Casa, eu nunca tenha ouvido qualquer manifestação 
de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal 
fazendo objeção a esse respeito. É realmente estra
nhável! E não se diga que magistrado não fala, por
que isso era no passado; hoje, nunca vi tanto magis
trado falando na imprensa! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) ·Ouvi 
o aparte de V. Exl', mas de tudo quanto conheço do 
Supremo Tribunal Federal, junto ao qual vivi por lon
gos anos, devo salientar a,. V. EJtll que não é praxe 
da Corte exercitar lobby perante os outros Poderes. 

Sr. Odacir Soares (PTB-RO) - Permite-me-um 
aparte, Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) ·Pois 
não. 

o Sr. Odacir Soares (PTB-RO) - No meu pon
to de vista, V. EJtll tem inteira razão. São inteiramen
te procedentes as alegações de V. ~- Trago ao co
nhecimento de V. Ex" e da Casa que acabei de assi
nar a emenda de iniciativa do Senador Antonio Car
los Valadares, por considerar que esse dispositivo 
realmente viola a éláusula pétrea da Constituição 
Federal e será, no seu tempo, apreciada pelo próprio 
Supremo Tribunal Federal. 
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O Sr. Geraldo Melo (PSDB-RN) - Permite-me 
V. Exª ur;n.aparte?. 

O SR. JOSAfSffAT"M.li:AINHO"'(PF[:BA) - Con-
cedo um aparte a V. Exª. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Eu pediria a V. Ex", Senador Geraldo Melo, que 
fosse breve, pois já se passaram 3 minutos do tem
po do orador. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB-RN) - Serei muito 
breve, Sr. Presidente. Senador Josaphat Marinho, 
apenas registro que, em primeiro lugar, eu imagina
va que a iniciativa de uma ação conjunta dos três 
Poderes fosse exigida para, por exemplo, uma de
claração de guerra, algo desse tipo, e não para tratar 
de salário. Segundo, imagino que, como temos um 
teto estabelecido, respeitado o teto, cada Poder de
veria, por resolução interna, decidir a questão da sua 
própria remuneração. isso simplificaria os procedi
mentos e não precisaria haver essa clamorosa de
claração de que o nosso atraso é tão fantástico que 
precisamos, para discutir uma simples questão de 
remuneração dos integrantes dos três Poderes da 
República - na verdade, quatro, porque o Congresso 
é dividido em Câmara e Senado-, de uma conjun
ção de todos eles. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- Se 
V. Exª me houvesse dado o aparte no princípio, con
fesso que consideraria até desnecessário o meu dis
curso. Como só agora o fez, quero incorporá-lo ao 
que disse, na expectativa de que o Senado da Re
pública se coloque na sua posição para resp~itar. o 
princípio da independê!1cia dos Poderes. 

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

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, na discussão sobre 
a Reforma Administrativa é à Reforma do Estado, 
chegamos à conclusão, pelo menos aparente - na 
minha opinião, talvez até por erro nosso, da Esquer
da -, de que houve uma inversão de valores. Quero 
dizer que eu e o meu Partido queremos uma reforma 
do Estado, queremos uma reforma administrativa. 
Não concordamos com o modelo de Estado patrimo
nialista, fisiológico, onde o compadrio vem imperan
do, e queremos reformá-lo. 

Em diversas fases da História do Brasil, duran
te o período de construção e consolidação desse 
modelo de Estado, a Esquerda, os democratas, os 
socialistas, os comunistas estavam sendo presos, 
banidos, cassados, mortos e torturados. Assim, que-

remos reformar o Estado, retirando-lhe esse seu ca, 
ráter_ P.atrimqr]ialista. E o !l.ngraçadc;>, _ou irânico, .:.é 
que.setores que foram responsáveis· pela sua cons
trução agora se apresentam-como os araUtos da.sua 
reforma. Está aí o exemplo, com todo respeito, do 
PFL, atualmente o Partido mais forte da coligação 
governista, que já se chamou PDS, Arena, PSD, 
UDN, Partido Republicano e Partido Liberal, que 
contribuiu para construir esse modelo de Estado. 

Mas essa inversão de valores da sociedade 
aconteceu também por nossa culpa. Quando sindi
catos de servidores públicos escrevem em faixas 
"reforma, só agrária", passam a impressão de que 
estão satisfeitos com o atual modelo de administra
ção do Estado e que, portanto, não precisa haver re
formas administrativa e previdenciária. Registro que 
sou contrário a essa palavra de ordem, pois a consi
dero absurda. Quero, sim, Reforma Agrária, mas 
quero reformar o Estado e a Previdência 

Existe, na verdade, uma grande mistificação no 
encaminhamento dessas reformas. No caso da Re
forma Administrativa, há uma série de pontos - não 
sei se percentualmente representam a maioria ou a 
minoria do projeto - com os quais concordo plena
mente. Por isso, eu estaria disposto a adotar, no Se
nado, a mesma posição que adotamos na discussão 
da Reforma da Previdência: de apresentar propostas 
concretas, votar favoravelmente a alguns pontos, 
contrariamente a outros, caso a posição da maioria 
tivess~ sido a mesma· da Reforma da Previdência, 
ou seja:. ·v~.mos modificar, abrir o debate, disCutir, 
acatar algumas emendas•. Mas se constatou que, 
na verdade, no caso da Reforma da Previdência, a 
maioria se dispôs a modificá-la apenas porque o Go
verno foi derrotado em vários pontos quando da sua 
tramitação na Câmara, e não por uma postura de
mocrática aqui da Casa. 

Como isso não aconteceu, e os membros da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que 
participaram daquela reunião viram como se deu a 
discussão, vamos votar contrariamente. 

Apresentei, salvo engano, vinte emendas na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
apenas três no plenário. Já sei que na próxima se
mana a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia reunir-se-á. O Relator apresentará o parecer so
bre as emendas, haverá pedido de vista, que será 
concedido por 24 horas. A Comissão votará no dia 
seguinte e o Plenário, na semana que vem. Essa é a 
crônica de uma tramitação anunciada. Mas vamos· 
continuar apresentando as emendas para registrar 
nossa posição. 
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Eu também gostaria de comentar a questão da 
estabilidade para situá-la nõ contexto que entendO; 
como verdadeiro. A estabilidade não pode ser enca
rada como um privilégio do servidor. Ela é uma ga
rantia, para a sociedade, de que não· haverá soit.:<;üo 
de continuidade no serviço público quando há. roi?.ti
vidade no poder. No entanto, com relação a esse e.s- . 
sunto, alguém está· enganando alguém. O :V:iwistro 
Bresser Pereira diz à imprensa que, aprovada, a ?.e
forma Administrativa propiciará economia de não sei 
quantos bilhões. O Senador Ramez Tebet já fez re
ferência a isso. Ora, essa economia só seria possí
vel com a demissão de servidores. 

Ao mesmo tempo, o Relator, Senador Romero 
Jucá, diz que a estabilidade está garantida. Segundo 
S. Exª, será muito difícil demitir-se um servidor no 
caso da demissão por excesso de despesa (a Lei 
Camata), primeiro porque é preciso que se acabe 
com todos os cargos de confiança; depois, todos os 
servidores não estáveis devem ser demitidos, e 
sabe-se que isso não vai acontecer, para depois se 
demitirem os estáveis. 

Ora, então, onde está a verdade? Alguém está 
enganando alguém. Ou o Senador Romero Jucá tem 
razão e não vai acontecer demissão - e o Ministro 
está enganando a Nação -, ou o Ministro está com a 
razão e está enganando o Senador Romero Jucá - e 
vai haver "demissão. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. JOSÉ .EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE)- Ouço V. Exª com muito prazer. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB-MS) - Senador 
José Eduardo Outra, detive-me muito na análise 
desse tópico da demissão por excesso de quadro. O 
Ministro Bresser Pereira está muito bem-intenciona
do, sem dúvida nenhuma. Todos queremos a refor
ma do Estado, mas se S. Exª demitir um motorista, 
terá que ficar quatro anos sem contratar outro - e 
acredito que isso não acontecerá. O que me causa 
espanto, e nisso concordo com V. Exª, é a afirmativa 
de que isso vai trazer economia para Estados e Mu
nicípios, quando, na realidade, se está engessando 
o processo. E se houver essa economia de nove bi
lhões, a R$500 por mês, alcançaremos a cifra a que 
me referi, de 1 milhão e 350 mil servidores na rua. 
Isso não é solução para um país que precisa resol
ver o problema do desemprego. Então, concordo 
com V. Exª: neste tópico: a perplexidade é geral. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Senador Ramez Tebet, então V. Exª se alinha 
entre os que entendem que a aprovação da Reforma 

Administrativa não gerará a economia que está sen
do alardeada pelo Ministro. Se esse é o entendimeP.:.: 
to, cai por terra· o argumento de que o Senado .deve 
votá-la imediatamente, sem modifrcações, pois é 
fundamental para o Brasil. Assim, poderíamos coni
gir no texto uma série de inconsistências técnicas 
que foram levantadas na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e de contradições absurdas, 
sem prejuízo para o País. · 

Além da questão já levantada pelo Senador Jo
saphat Marinho, levantamos várias outras na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Por exem· 
pio: em relação ao subsídio dos Parlamentares, em 
um artigo diz-se que é atribuição exclusiva do Con
gresso Nacional estabelecer os subsídios, e no ou
tro, diz-se que é lei. Há a interpretação de que não 
se trata de uma lei no sentido formal, que pode ser 
por decreto legislativo. Se é por decreto e é lei, digo 
que vou apresentar urna proposta de decreto legisla
tivo convocando um plebiscito qualquer, e a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania não poderá 
rejeitá-la alegando que a lei que trata de plebiscito 
não foi aprovada ainda. Poderá fazê-lo até por inte
resse político. Mas se for aprovada essa emenda da 
forma como está, a Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania não poderá revogar, sob o argumen· 
to de inconstitucionalidade, projeto de decreto legis
lativo que trate do art. 14. 

Sr. Presidente, V. Exª já me alerta , fazendo 
soar a campainha, que se esgotou meu tempo, mas 
deixo registrada esta posição: ou o Ministro está •jo
gando para a torcida", dizendo que o atraso na apro
vação prejudicará a economia - assim se justaficarill 
a aprovação da reforma com essa pressa - ou S. E.'<1 

não tem razão e o Senado pode1ia corrigir os pontos 
levantados tanto na Comissão como no Plenário. 

Sr. Presidente, apresentei três emendas de 
Plenário e acredito saber o resultado da votação. 
Mas devemos cumprir o nosso papel 1anto na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania quanto 
no Plenário nas semanas vindouras. 

Muito obrigado. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Sr. Presiden

te, peço a palavra para discutir • 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Romeu Tuma, para dis
cutir. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, sou um homem que vibra, pois faço tudo 
com alegria e vontade. Vejo que V. Exª, ·Senador An
tonio Carlos Magalhães, e as Lideranças da Casa 
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têm sentido que todos nós estamos tr,3.balhando com 
amor e com dedicação nas reiormas, tão necessá
rias ao País. Ontem, registrou-se a presença de 80 
Srs. Senadores em Plenário; hoje somos 74- e há 
Senadores que aqui estão e que ainda não registra
ram suas presenças no painel. Por.cu;to, Sr. Presi
dente, antes de fazer um apelo ao Senador Romero 
Jucá, não posso deixar de cumprimentar V. Ex" e 
esta Casa, que discute com vontade e fibra as maté
r.as, o que significa uma reforma de comportamento 
que visa às necessidades da sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, ontem tive oportunidade de 
acompanhar uma comitiva de delegados de polícia 
ao gabinete de V. Ex", que, com o carinho e a genti
leza costumeiras os recebeu. 

Sr. Presidente, quero fazer este apelo, que 
considero importante, visto que militando nesta Casa 
há algum tempo, tenho sentido a perda de várias 
competências da Polfcia Civil. Penso que se não 
houver correção na reforma administrativa, à qual 
apresento uma emenda de redação, ela não sobrevi
verá.. 

Na Constituição de 1988, portanto há dez anos 
-e o Senador Bernardo Cabral acompanhou d.e.per
to -, na$ comissões temáticas foi inciufda a exigência 
de que os delegados de polfcia de carreira deveriam 
ser formados em Direito. Isto tem trazido, ao longo 
destes dez anos, uma melhoria acentuada no de
sempenho da polícia nos Estados onde não havia a 
exigência e havia sempre improvisação da autorida
de policial. Com o decorrer do tempo, nos territórios 
e em alguns Estados, as polícias de carreira foram 
sendo instaladas - o Senador Nabor Júnior sabe o 
que isso representou em seu próprio Estado. Mas, 
Sr. Presidente, repentinamente vimos ser retirado o 
artigo que definia como jurídica a carreira do delega
do de polícia, mantendo-o simplesmente em um ou
tro artigo, sem que fc$Se incorporado às já definidas 
carreiras jurídicas. O Supremo Tribunal Federal tem 
manifestado que a carreira de delegado é compatí
vel com as de defensor público e de procurador. Não 
me refiro ao procurador de Justiça, nem tampouco 
falo em isonomia, mas sim em carreiras jurídicas. 

Apresentei uma emenda de redação, devido à 
dificuldade de aprovação de emendas modificativas, 
pedindo a transposição da expressão "delegados de 
policia• de um artigo para outro. Com a proposta de 
modificação do art. 241 da Constituição Federal, im
põe-se a inclusão do delegado de polícia de carreira 
no novo art. 135 da reforma administrativa, em razão 
da remissão anterior já existente na atual Carta. 
Acredito que houve falha ao não se manter o delega-

·do de polícia como integrante das carreiras jurldicas, . 
em desacordo, inclusive, C:om a vontade do Plenáriõ, 
manifesta quando da tramitação da PEC na Câmara 
dos Deputados. 

Com a supressão do art. 241, o Governo tinha 
por fulcro apenas acabar com a isonomia de venci
mentos, jamais a retirada da carreira de delegado de 
polícia do rol das carreiras jurídicas. 

Portanto, considerando que os delegados de 
polícia já constam na reforma administrativa, no § 9" 
do art. 144, resta-nos tão-somente adequar a reda
ção para fazê-los constar do capítulo que congrega 
as carreiras jurídicas, especificamente no art. 135, 
como, de fato, é o entendimento da Suprema Corte. 

É o apelo que faço ao nobre Senador Romero 
Jucá e aos nobres Pares: que reconheçam e recom
ponham a presença da carreira de delegado de polí
cia entre as carreiras jurídicas, senão, sem dúvida 
alguma, teremos a deterioração da própria institui
ção da Polícia Civil. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valada
res, para discutir. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, já entreguei 
à Mesa duas propostas de emenda à PEC n2 41, 
que vêm restabelecer, restaurar, em toda a sua ple
nitude, aquele dispositivo constitucional que prevê a 
independência entre os Poderes. 

Não é simplesmente a fiXação de um subsídio 
que vai determinar se um Poder é independente ou 
não. Se existe um princípio consagrado em todas as 
Constituições do Brasil, é o da independência entre 
os Poderes: o Executivo administra; o Legislativo faz 
as leis e o Judiciário as interpreta. Por que agora, 
próximo ao ano 2000, quando a ·democracia cresce 
em aceitação e todos a•praticamos e_ exigimos que 
ela seja respeitada com veemência, subtrair esse 
princípio? Fazer isso é atentar contra a nossa Cons
tituição, é uma medida discriminatória contra um Po
der, no caso o Supremo Tribunal Federal, para con
seguir, por intermédio da PEC n2 41, a fixação dos 
subsídios de seus Ministros. O Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, a mais alta Corte judiciária do 
País, para a fixação dos subsídios de seus Ministros, 
terá que fazer uma visita ao Presidente da Repúbli
ca, submetendo-se a fazer-lhe um pedido que lhe 
tira completamente a independência. Depois disso, 
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ele terá que levar o projeto ao Presidente da Câmara 
dos Deputados e, por fim, ao Presider.~te do Senado 
Fed~rcil · 

Sr. Presidente, caso uma das autoridades cita
das, por um motivo qualquer, disser que não assina 
o projeto, criar-se-á um problema institucional, e 
mais, com a humilhação do presidente da mais alta 
Corte do País, que busca conseguir algo muito sim
ples, a fixação dos subsídios de seus Ministros -
que, de qualquer forma, é apreciada por todos nós. 
S. Ex" terá que, perdendo a sua independência e a 
sua altivez, se dirigir a autoridades que, do ponto de 
vista constitucional e institucional, estão em pé de 
igualdade com ele. Para que exista a iniciativa do 
projeto, as autoridades dos demais Poderes terão 
que apor suas assinaturas. 

Sr. Presidente, é inconcebível que isto esteja 
acontecendo no âmbito do Congresso Nacional. Se 
existiram ou existem privilégios no âmbito do Poder 
Judiciário, eles já estão sendo retirados, subtraídos 
pelo Congresso Nacional. Agora, além de retirar 
aquilo que o Congresso Nacional considera privilé
gio, retirar prerrogativas, é demais, é partir para uma 
guerra contra o Poder Judiciário, desnecessária, por
que o Judiciário tem que agir a todas as horas, em 
suas decisões, com a independência conferida pela 
Constituição Federal, pelas leis do nosso País. 

A separação dos Poderes está prevista desde 
priscas eras. Já a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, no· seu art. 16, previa essa separação. 
Montesquieu, na sua obra L'Esprit des Lois, dizia 
que não existe dem"ocracia sem separação entre os 
Poderes. 

Lutamos por essa separação, não por aquela 
que significa desarmonia ou falta de independência. 
É uma separação necessária, para que cada um, no 
seu lugar, cumpra o seu papel, e a democracia fun
cione sem discriminação, sem preferência e privilé
gios, sem atos com conotação de humilhação. 

Cabe razão ao Senador Josaphat Marinho, ze
loso como é, quando fala no respeito à nossa Carta 
Magna. S. Ex" fez um pronunciamento que inspirou 
a mim e aos demais companheiros que assinamos 
as emendas constitucionais restabelecendo a inde
pendência do Poder Judiciário, suprimindo o art. 48 
e acrescentando um inciso ao art. 49. Cabe razão ao 
Senador Josaphat Marinho. E é por essa razão que 
29 dos Srs. Senadores presentes nesta sessão ma
tutina assinaram e são autores dessas duas proposi
ções, que, em síntese, a meu ver, significam respei
to à Constituição Federal, respeito ao Poder Judiciá
rio, o restabelecimento de prerrogativas que estão 

• I ' 
sendo subtraídas por iniciativa de um Poder ao qual 
cabe zelar, como os .demais, pela magnitude, pela:. 
·fortaleza e oela ví;ibilidade de nossa Coostit!Jii;:ão. -

Não se trata, como eu disse, ajJenas-de corrigir 
subsídios. Não! Estamos indo funde numa questão 
·que pretende anular a independência, a separação 
entre os Poderes; ou seja, o que se pretende é des
respeitar um Poder, é elevar acima do Poder Judi
ciário o Presidente da República, o Poder Executivo, 
e o Poder Legislativo. Isto não é. democracia. Os três 
Poderes têm as mesmas responsabilidades, as mes
mas prerrogativas e os mesmos direitos. Humilhar 
um significa uma bipolarização indesejável às insti
tuições democráticas, pelas quais todos devemos 
zelar. 

O Sr. Odacir Soares {PTB-RO) - V. Ex" me 
permite um apart..,? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (2!:r 
co!PSB-SE) - Concedo um aparte ao Senador Oda
cir Soares, com muito prazer. 

O Sr. Odaclr Soares (PTB-RO) - Quero dizer a 
V. Ex", e já o fiz quando do pronunciamento do Se
nador Josaphat Marinho, que assinei a emenda que 
V .Ex4 vai apresentar por convicção. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co!PSB-SE) - As duas emendas já foram apresenta
das. 

O Sr. Odacír Soares (PTB-RO) - Fico satisfei
to. Não o fiz por qualquer proselitísmo político, mas 
por convicção. E o fiz ainda mais porque, lamenta
velmente, no nosso País, nos acostumamos a não 
nos preocuparmos com a construção de uma cultura 
jurídica, de respeito aos procedimentos jurídicos, à 
experiência jurídica que o povo brasileiro vem tendo 
a partir de sua independência, de sua constituição 
como Estado e como Nação. Quase que diariamen
te, e isto acontece nos diversos Poderes, desrespei
tamos as cláusulas pétreas da Constituição Federal. 
Agora mesmo, na questão da estabilidade, estamos 
desrespeitando a Constituição Federal. Entendo até 
que o Governo errou, pois se pretendia acabar com 
a estabilidade, deveria ter encaminhado - parece-me 
que faltou-lhe assessoria política - proposta de 
emenda constitucional tratando da questão daqui 
para frente e não fazendo retroagir seus efeitos, 
como fez, de maneira absolutamente inconstitucio
nal. Não tenho dóvida de que esse dispositivo é in
constitucional. Já ouvi vários juristas, de várias cor
rentes doutrinárias, e todos são unânimes em afir
mar que essa iniciativa do Governo está eivada de 
inconstitucionalidade. Não tenho dóvida sobre ·isso. 
Mas lamento mais estarmos - nós, legisladores, nós, 
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Pc'<ieres da União·- sempre atingindo as cláusulas 
pétreas da C:)nstitl 'ção; como se nada valessem, 
c...;mo se ttvéssemos feito uma Constituição apenas 
para constar nos currículos das Faculdades de Direi
to. De modo que quero dizer a V. Ex" - repetindo, 
naturalmente- que ao assinar a sua emenda,: eu o 

~.:: por absoluta convicção. Esse dispositivo fere exa
tamente uma cláusula pétrea da Constituição, a que 
estabelece a independência e a harmonia entre os 
três Poderes da República. Era o que eu queria di
zer. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE)- Agradeço o aparte de V. E~. incorpo
ro-o ao meu discurso. Gostaria de registrar que o 
Supremo Tribunal Federal, em relação às reformas 
que estão tramitando no Congresso Nacional, tem 
agido com a maior dignidade e a maior lisura. Ja
mais vimos, pelos corredores deste Congresso, um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal atrás de um 
Senador da República ou mesmo do Presidente do 
Congresso Nacional, para propor alterações nas re
íormas. O Supremo Tribunal Federal está calado, 
está em silêncio, como deve o Poder Judiciário se 
manifestar: em silêncio. E, na hora aprazada, quan
do alguém recorrer, decidirá favorávelmente à Cons
tituição Federei. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Lauro Campos. (Pausa.) 
Com a palavra o último orador inscrito, Sena

dor Humberto Lucena. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 

discutir) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é 
incontestável qll~ a pretendida reforma administrati
va é de suma importância para o conjunto da cha
mada "reforma de Estado", com vistas, sobretudo, 
ao melhor funcionamento da máquina administrativa. 

Creio, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
entretanto, que muito mais relevante do que e!a é p. 
reforma tributária, que, por razões que desconhece~ 
mos, ficou na Câmara dos Deputados, sem que, até 
hoje, se soubesse, na verdade, qual é o motivo des
sa demora na sua apreciação. Bastaria o entendi
mento entre a União, Estados e Municípios para que 
se chegasse a uma conclusão sobre o melhor texto 
para a reforma tributária, inclusive dando um ponto 
final à situação esdrúxula que aí está no sentido de 
a União precisar de reforço de caixa para o Tesouro 
e estar, freqüentemente, usando de artifícios, como 
foi o caso da criação da CPMF, já prorrogada por 
mais um ano, e bem assim o caso da instituição das 
prorrogações sucessivas do chamado Fundo de Es-

tabilização Fiscal do Governo, que traz tantos prejuíc 
zos aos Estados e Municípios, particularmente nó' 
que tange à ·redução. do Fundo de Párticipação. Há 
outras iniciativas do Governo, como aquela relacio
nada com a Lei Kandir, que, a pretexto de melhorar 
o nível de nossas exportações, também fez com que 
os Estados e os Municípios sofressem grandes pre
juízos na arrecadação do ICMS, a ponto de os Esta
dos, de um modo geral, e os Municípios estarem 
numa verdadeira guerra junto ao Governo Federal, 
no sentido de reaverem seus recursos. 

A Paraíba é um dos Estados mais sacrificados 
nesse sentido e, desde o Governo Ronaldo Cunha 
Lima até o Governo José Maranhão, tem assumido 
uma conduta exemplar quanto ao saneamento do 
sistema de financiamento e à reorganização de sua 
economia. Dezenas de grupos empresariais estão 
sendo atraídos para aquele Estado, para se instala
ram não apenas no setor industrial, como também 
no setor de serviços e de comércio. Apesar de todo 
esse esforço, no campo das finanças públicas há um 
comprometimento muito grande em relação ao servi
ço da dívida, que ainda continua prejudicando, de 
maneira escorchante, as finanças estaduais. 

Portanto, Sr. Presidente, a melhor saída para 
essa situação financeira seria a chamada reforma tri
butária, que também interessa às classes produtora 
e trabalhadora, uma vez que os encargos, com o pa
gamento de impostos, seriam sensivelmente dimi
nuídos, havendo uma maior justiça fiscal. Não sou 
um adepto fervoroso, mas sim um adepto simpático 
da idéia de diminuição do número de impostos, até 
que, talvez, um dia, venha existir o imposto único. 

Por várias vezes, o Senador Roberto Freire, 
com muita razão, teceu loas à chamada Contribui
ção Provisória sobre Movimentação Financeira -
CPMF, como sendo esta a contribuição mais justa, 
já que a mesma não tem participação, na arrecada
ção dos servidores públicos, o que diminui o custo 
da arrecadação. A CP~F é-justa porque, de maneira 
direta, busca o tributo onde este estiver; o seu reco
lhimento é feito quando da emissão de cheques ban
cários. 

Sr. Presidente, no que tange à reforma admi
nistrativa, tive oportunidade de levar ao Senhor Pre
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
há alguns meses atrás, uma opinião pessoal. Eu lhe 
disse que, certamente, votaria a reforma administra
tiva em seus termos gerais. Mas, desde logo, preve
ni Sua Excelência que, de forma alguma, eu poderia 
concordar com certas restrições feitas aos servido
res públicos. 
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. · A'cr~dito que; há muito tempo, ·existe uma es
pécie de prevênção contra o servidor públicd no Bra
sil, a qual se agravou a partir do Governo Jâ11.io Qua
dros e no Governo do Presidente Fernando Collor. 
No Governo do Presidente Itamar Franco, com a 
anistia, 20 ou 30 mil funcionários que haviam sido 
demitidos foram readmitidos. Agora já se fala nova
mente na demissão até mesmo dos anistiados, o 
que nos parece um absurdo, porque, na verdade, se 
aqueles funcionários foram anistiados, não poderão 
ser demitidos novamente. 

Sr. Presidente, em relação ao discurso do Se
nador Ramez Tebet, representante do Estado de 
Mato Grosso do Sul, quero dizer que S. Ex" tem 
meia razão. S. Ex" estranha que se diga que a refor
ma administrativa atinge a estabilidade do servidor. 
O Governo, quando nos encaminhou a proposta de 
reforma administrativa, extinguia realmente a estabi
lidade, a não ser para certas carreiras, tidas como 
privilegiadas, como as carreiras de fiscal da Receita 
e de diplomata. Inclusive, o Governo propunha que 
se estendesse de dois para cinco anos o tempo do 
estágio probatório do concursado. 

Diante do clamor existente em todo o País e 
dos protestos das associações de servidores públi
cos, a Câmara dos Deputados alterou essa propos
ta, permitindo, por exemplo, que, em vez de extinção 
da estabilidade, houvesse aquilo que hoje se costu
ma chamar de flexibilização da estabilidade. Surgiu 
então a história de que o funcionário estável poderia 
ser demitido, desde que fosse considerado desidio
so. Houve protesto muito grande, e, então, admitiu
se que essa demissão só poderia ser feita por meio 
de inquérito administrativo, com amplo direito de de
fesa, e que tudo isso deveria ser regulado por lei 
complementar. 

Entretanto, chamo a atenção para o fato de 
que o mesmo procedimento não se estabeleceu no 
caso da demissão por excesso de quadro. Falo da 
Lei Rita Camata Na emenda constitucional da refor
ma administrativa, estabelece-se que, em primeiro 
lugar, devem ser demitidos 20% dos titulares de car
gos comissionados; em segundo lugar, os funcioná
rios não-estáveis; em terceiro lugar, os que não 
eram estáveis e assim foram tomados pela Consti
tuição de 1988; e, por fim, os próprios funcionários 
estáveis, por exces:>O de quadro. Ora, Sr. Presiden
te, a União, os Estados e os Municípios não preci
sam de autorização da lei para demitir titulares de 
cargos comissionados; essa demissão pode aconte
cer quando essas instâncias assim o quiserem. 

Óuanto à demissão dos não:estãveis, a propo
sição é inteiramente absurda, porque também não é 
necessária a autorização da lei para se demitir um 
funcionário não-estável. Essa é uma decisão política 
do Governo. Isso ocorreu quando fui Presidente do 
Senado pela primeira vez. O então Presidente da 
República José Samey enviou ao Congresso uma 
medida provisória em que pedia autorização justa
mente para demitir funcionários não-estáveis. Estava 
no exercício da Presidência - eu estava chefiando 
uma delegação do Congresso no exterior - o Sena
dor José lgnácio Ferreira, que se recusou a aceitar a 
medida, por considerá-la flagrantemente inconstitu
cional. O mesmo acontece agora. Por que é neces
sária a autorização para o Governo demitir quem 
não é estável? 

Por fim, Sr. Presidente, a demissão daqueles 
que são considerados excedentes no quadro de fun
cionários deve ser feita na mesma linha do que se 
paf..sou na Câmara, quando se fez referência a uma 
lei complementar para fiXar critérios para a demissão 
dos que não têm bom desempenho. Quem deve ser 
demitido como excedente? O mais antigo? O mais 
novo? Se não houver uma lei complementar estabe
lecendo esses critérios, estaremos inteiramente en
tregues ao arbítrio do administrador. 

Portanto, Sr. Presidente, quero fazer essas 
considerações, tendo em vista o que está sendo pro
posto. Oportunamente, por ocasião da votação da 
matéria, espero voltar à tribuna para fixar definitiva
mente a minha posição, que é a de ser favorável à 
reforma administrativa, mas contrária a tudo aQuilo 
que represente uma agressão aos direitos indivi
duais e sociais dos servidores públicos. Tanto quan
to possível, também y_qu procurar corrigir essa inter
ferência, hoje i>osta a luz pelo Senador Josaphat 
Marinho, do Poder Executivo no que diz respeito aos 
interesses dos Poderes Judiciário e Legislativo. S. 
Ex" chamou a atenção para o fato de que isso repre
senta uma ofensa ao que S. Ex" chama de cláusulas 
pétreas da Constituição Federal. 

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

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

Não havendo quem peça a palavra, a discus
são terá prosseguimento na sessão deliberativa r
amanhã. 

Sobre a mesa emendas que serão ;,.·' 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunhal 

São lidas as seguintes: 
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EMENDA No·21 - PLEN 

Suprima-se o inciso XV do art. 48. 

JUSTIFICAÇÃO 

Este dispositivo é atentatório à Constituição e ao pnnctpto de 
igualdade entre os poderes. Exigir que o Supremo Tribunal Federal só possa 
fixar os subsídios de seus Ministros por Lei de iniciativa "\:onjunta dos 
representantes dos três poderes da União, enquanto não se dá ao Legislativo o 
mesmo tratamento, é no mínimo uma grosseria, uma discriminação contra o 
Poder Judiciário. Tal dispositivo atinge a harmonia e a independência previstas 
na Constituição. 

~ 
~Ut.._"-,.v..J 
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EMENDA No 22- PLEN 

Acrescente-se o seguinte inciso IX ao art. 49: 

"Art. 49 ······················ 

IX - fixar o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
por Lei de iniciativa deste, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, · 
150, II, 153, III, e 153, § 2°, I;" 

411 
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JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda visa colo.car no mesmo pé de igualdade os três poderes, 
quanto à iniciativa de fixação dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federa. 

: ~. ...... 

'/ 
/ 

~l((las Sessões, em 29 de janeiro de 1 

cf~-----
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EMENDA N" 23 - PLEN 

No art. 14 da PEC n° 41197, suprima-se a seguinte parte 
referente ao inciso V do art. 93 da "Constituição Federal: " ... a dez por cento 
ou inferior ... ". 

JUSTIFICAÇÃO 

Visa a presente emenda garantir a padronização de 

critérios para estabelecimento dos níveis de remuneração do Poder 

Judiciário, conforme o procedimento proposto para a situação dos Ministros 

dos Tribunais Superiores em relação aos Ministros· do Supretno Tribunal 

Federal. 

Em adição, releva notar que já existe em tramitação na 

Câmara dos Deputados proposição de iniciativa do Superior Tribunal de 

Justiça (Projeto de Lei n° 2.911, de 1997) com a mesma finalidade de definir 

em 5% a diferença entre os subsídios das demais categorias da estrutura 

judiciária·nacional. 

(~ ·, . 
, _ _,:e;, '-._../" 

Senador Edison Lobão 

{tz,~c1 
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DOCUMENTe ANEXADO À EMEN[)A No 23 - PLEN 

PROJETO DE LEI N!. 2.911, DE 1997 
(Do Saperior Trihau! de Jastiç:a) 

Al.tera o perceatu&l de cli:farença. entre a. re.a::aerac;.lo dos c:arqoa 
de Kiniat=a <I<> ~iar 'tr:Unmai ele .l'uatiça " dos Juúea d& 
Juatiç& F~ ela P:daira e Se<JI'IIdo Grau&. 

(loS CCIItiSSOES Dll: 1'DWIÇIS E 'tlu:Btl'tllÇAO ( liR'I'. S:C) : E DE 
CCIISTrt!JIÇIO E JUSn:ÇI. E D11: IIEII&ÇIO - liR'I'. Z-1, Il:) 

A4:!-~as:fr ··;s emcanu:irio.esp•c:antmet•o~ -do art.ll" ci31Ai rt' 7.7Z1. ele 09 ele jlr*o ele 1989. 

Btaiia-OF. ele ele 

JUSTIFICAÇAO 

JJ *IUif,lbrio da •• , t= 1 

... exiga dos GlgMismos 

-- ~c"""--. ~ • -· po~a a po-1 ir! da peslaÇCO 
~--~haje·M águni'~ -·-·mnpnoi•··.,,·..,.~- dÓ II'DCIIISIO de 
dolmO&Iizaçko elo Pila. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) _ As emerulas 

lidas vão à publicação. 
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O SR;·pRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
- As emendas lidas vão à publicação. 

-Hem2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 5, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 51, de 1998 - art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 5, de 1998 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 25, de 
1998, Relator: Senador Ney Suassuna, com 
votos contrários do Senadores Laura Cam
pos, Lúdio Coelho e Júlio Campos, e abs
tenções dos Senadores Osmar Dias e Jef
ferson Péres), que autoriza o Estado do Rio 
de Janeiro a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor de duzen
tos e cinqüenta milhões de dólares norte
americanos, equivalentes a duzentos e cin
qüenta e nove milhões, setecentos e cin
qüenta mil reais, em 31 de dezembro de 
1996, destinados ao financiamento do Pro
grama de Reforma do Estado. 

Encerrou-se ontem o prazo regimental sem 
que tenha sido apresentada qualquer emenda j1 ma
téria, daí por que passo à discussão do projeto em 
turno único. 

A SRA. BEN~DITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ)
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
- Com a palavra a Senadora Benedita da Silva. 

O SAl BENEDITA 1#\ SILVA (BiocoiPT-RJ. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr«s. e Srs. Senadores, quero discutir esta 
matéria, e não o farei com aprofundamento, mas en
tendo ser importante apontar alguns aspectos que 
considero negativos. 

Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o 
Estado do Rio de Janeiro não observou devidamente 
a Resolução n2 117, de 1997. Outra questão, é que 
o Estado não comprovou que a relação dívida-recei
ta esteja em declfnio, como é exigido pelo Programa 
de Reforma do Estado. 

Por outro fado, gostaríamos de chamar a aten
ção para o fato de que ele tem aspectos positivos, e 
um deles é o seu alcance social. Mas hã também o as
pecto de que não haverá contrapartida do Estado e te
remos urna taxa de juros extremamente favorável. 

.Gostaria de destacar aqui, por exemplo, dentro 
do que tenho observado, que.não é demais enfãti;zar 
o seguinte trecho do voto do Relator : 

Ressalte-se ainda que, de acordo com 
os cálculos estimativos realizados pela Se
cretaria do Tesouro Nacional, a operação de 
crédito pretendida deverá implicar um custo 
efetivo equivalente a 7,64% ao ano, valor 
esse bastante favorável quando comparado 
ao custo médio efetivo de 9,12% a.a. verifi
cado para financiamentos contratados junto 
a bancos privados e/ou provenientes de 
emissão de títulos no exterior nos últimos 
dois anos. Essa estimativa de custo é indi
cativa das condições financeiras favoráveis 
da operação de crédito pretendida. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, as con
dições do empréstimo dos programas de interesse 
social são favoráveis, mas quero ter absoluta certe
za e ser uma fiscalizadora da aplicação, porque não 
posso e não devo prejudicar o andamento de algu
mas obras de que tenho conhecimento no Estado do 
Rio de Janeiro. Não posso deixar de colocar-me 
como responsável, na medida em que não haja uma 
fiscalização maior. 

Quero aqui dedicar-me aos programas que 
considero extremamente importantes e que justifi
cam o meu v.oto favorável: Programa Estratégicp de 
Microbacias Hidrográficas; Baixada Viva, que, ape
sar de ser um projeto que ainda não tem atendido to
dos os aspectos, está em andamento e é importante 
dar continuidade a ele; Porto de Sepetiba; temos 
·também preocupação com a despoluição da Baía da 
Guanabara e diversos projetes outros que imputo de 
cunho social relevante. 

Por esse motivo, estou votando favoravelmen
te, reservando-me o direito de manifestar-me sobre 
os defeitos que o projeto apresenta. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Artur da Tavola. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, congratulo-me com a Sena
dora Benedita da Silva por sua posição, que é de in
dependência, pois, ao mesmo tempo, sendo de Opo
sição, em nenhum momento obstaculiza ou dificulta 
a aprovação de uma matéria tão importante quanto 
esta, que foi aprovada por todas as entidades ·ofi
ciais. O Banco Central comprova no texto, e está 
presente no relatório, a adimplência do Estado nesta 
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matéria; toda a parte de correção de dívidas mobiliá
rias no Estado do Rjo:de Janeiro está sob controle, e 
até diria, se não fosse demasiado es~ífico e longo, 
de um modo exemplar. • · 

Agora, esse empréstimo tem uma característi
ca muito interessante: a de um Governador que, ao 
fim de seu mandato, está buscando um empréstimo 
para implementar uma reforma de natureza adminis
trativa que dê substrato a um conjunto de programas 
estratégicos, alguns dos quais foram citados pela 
Senadora. 

O Governo Marcelo Alencar nesse particular foi 
muito feliz, ele organizou o Estado para um tipo de 
desenvolvimento que se dará, até de maneira mais 
efetiva, após o seu período. Isso é muito raro. 

Esta é uma Casa interessante, porque tem, en
tre seus membros, 31 ex-Governadores de Estado e 
15 ex-Ministros. Portanto, é uma Casa apta a com
preender o que significa um Governador em fim de 
mandato deixar estruturada a administração de 
modo a implementar programas estratégicos. 

A Senadora Benedita da Silva mencionou al
guns desses programas estratégicos. Vou aprofun
dar um pouco a questão. 

Em primeiro lugar, falarei sobre o Programa 
Estratégico da Desestatização, que está em pleno 
andamento. Já se desestatizaram a CERJ, o Banerj, 
o Metrô, enfim, o Rio de Janeiro caminha na direção 
da diminuição da máquina do Estado. Há um Progra
ma Estratégico de· Melhoria da Arrecadação e do 
Controle de Gastos Públicos, com mais êxito no con
trole de gastos públicós do que na melhoria de arre
cadação - mas há um programa em andamento. Há 
um Programa Estratégico na Rede Estadual de ln
formações. Há a criação do Centro Administrativo 
Estadual. Há o Programa Estratégico do Complexo 
Portuário Industrial de Sepetiba, que não interessa 
apenas ao Rio de Janeiro, mas a toda uma região, 
criando-se condições de um porto que baixa o custo 
Brasil de exportação, um porto da mais alta significa
ção para o escoamento de todo o complexo indus
trial que vem desde o norte de São Paulo, desde o 
oeste do Estado do Rio de Janeiro, e até mesmo de 
outros centros, a um porto exemplar, moderno, .com 
uma concepção privada, de operação rápida e, ao 
mesmo tempo, contemporânea, baixando enorme
mente o custo da exportação. Há um Programa Es
tadual de Telecomunicações. 

Há um fomento ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, de tão reclamado e importante no Rio 
de Janeiro por concentrar com São Paulo os princi
pais institutos de ciência e tecnologia do País. 

Há um programa estratégico do transporte me
tropolitano· de massa. 

Há a questão do fortalecimento dos pólos eco
'nômicos do Estado. 

Há o programa estratégico das microbacias hi
drográficas, que significa toda a recuperação de im
portantes bacias - pequenas porque .ps rios do Rio 
de Janeiro são pequenos, mas que têm um efeito 
muito grande no sentido da despoluição; basta citar 
apenas o rio Paraíba do Sul, que por ali passa e que 
ficou inteiramente poluído, passando por um proces
so de exposição. 

Há o Programa da Baixada Viva. O Rio de Ja
neiro tem uma situação muito curiosa: quase que 
50% de sua população se concentra na Cidade do 
Rio de Janeiro, cerca de 23% na Baixada e cerca de 
27% no interior. Isso daria, aproximadamente, se 
quiséssemos fazer um cálculo redondo: 50, 25 e 25. 
Portanto, entre a Baixada e o Rio de Janeiro estão 
75% da população do Estado, com complexidades 
inimagináveis, do ponto de vista do vai-e-vem, pelo 
fato de que a Baixada, gradativamente, deixa de ser 
uma zona de dormitório praticamente para constituir
se em zona industrial e tudo mais. 

Assistiu-se na Casa à luta dos Governadores, 
no princípio de seus mandatos, visando criar as con
dições para a Reforma Administrativa. 

O Governador Marcelo Alencar está pretenden
do deixar o Estado reformado. Eu, aliás; sempre tive 
essa idéia - e falo isso com muito receio e muita mo
déstia pelo fato de que a Casa, como disse; é com
posta de 31 ex-Governadores, homens · de muito 
mais experiência executiva do que este Senador. 

Considero que a Reforma Administrativa é a 
colimação de um trabalho ao fim de um Governo. 
Tenho sempre muito temor dos espasmos de entu
siasmo dos Governos que entram; às vezes, num 
certo sentido, nada é mais perigoso do que isso. 

Recordo:-me que o Congresso Nacional·- eu 
· era Deputado nesse tempo - votou a Reforma Admi
nistrativa, proposta pelo Presidente Collor - aliás, 
contra .o meu voto particular-, que cria até hoje em
baraços terríveis, porque ela vinha no bojo de um 
.mevimento de opinião pública e tinha o caráter muito 
mais de demonstração de uma vontade do que pro
priamente de uma experiência vivenciada capaz de 
fazer a Reforma Administrativa após um Governo in
teiro. 

Essa é a razão pela qual acredito que devemos 
aprovar este Projeto. E cumprimento a nobre Sena
dora Benedita da Silva porque, sendo uma pessoa 
de oposição, poderia ter a dificuldade maior junto ao 
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se~ próprio grupo partidário, mas é capaz de com
oreender essa questão. S. Exª disse algo importan
tíssimo: "que vai ser uma fiscal decidida - o que é do 
seu dever, do meu também, e de tÕdos nós - na apli
cação desses recursos•. 

Por essa razão, deixo com os Srs. Senadores 
a proposta para o voto favorável a este pedido de 
empréstimo do Rio de Janeiro, que vai se casar, 
exatamente, com o período em que será aprovada a 
Refonna Administrativa nesta Casa. E um Estado 
que tem 85% dos seus recursos pagos em custeio e 
funcionalismo vai poder ter, enfim, a possibilidade de 
ficar organizado para o grande salto do seu desen-. 
volvimento, que se faz necessário. '· · · 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srl!s. e Srs. Se
nadores, pela atenção. 

O SR. PRESIDEN'T'E (Antonio Carlos Magalhães) 
- Continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

. Encerrada .a,discussão sem apresentação de 
emendas. ·· 

Em 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 Magalt)ã,es) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1!! Se
cretário, Senador Rol)aldo Cunha Lima 

É lido o seguinte: 

PERECER N.• 49, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de .Resolu
ção n.2 5, de 1998. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n.• 5, de 1998, que autoriza 
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação· de 
crédito externo, com garantia da Uriião, jünto· ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor de US$250,000,000.00 
(duzentos e cinqüenta milhões de dólares norté
americanos), equivalentes a R$259.750.000,00 (du
zentos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e cin
qüenta mil reais), em 31 de dezembro de 1996, des
tinados ao financiamento do Programa de Reforma 
do Estado. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de janeiro 
de 1998.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 

- Ronaldo Cunha Lima, Relator- Geraldo Melo.-
Júnia Marise- Emíli~ Fernandes. -

ANEXO AO PARECER N.~ 49, DE 1998 

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

RESOLUÇÃO N.~ , DE 1998 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD, no valor de 
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos), 
equivalentes a R$259.750.000,00 (duzen
·tos e cinqüenta e nove ~J~ilhões, setecen
tos e cinqüenta mil reais}, em 31 de de
zembro de 1996, destinados ao financia
mento do Progrc~ma de Refonna do Esta
do. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Estado do Rio de Janeiro autoriza

do.a .contratar operação de crédito externo, junto ao 
S;;~nco Internacional para Reconstrução e Desenvol
virri"ento - BIRD,. no valor de US$250,000,000.00 
(dÚzentos e cinqüenta milhões de dólares norte
americanos), equivalentes a R$259.750.000,00 (du
zentos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e cin
qüenta mil reais), em 31 de dezembro de 1996. 

· . Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ra,ção de crédito externo referido neste artigo desti
nam-se ao financiamento do Programa de Refonna 
·do Estado. · 

Art. 2° A operação de crédito referida no artigo 
anterior deverá ser realizada nas seguintes condições: 

· · a) credor: Banco Internacional para Reconstru
ção e Desenvolvimento - BIRD; 

b) garantia: República Federativa do Brasil~··' 
c) ·valor: US$250,000,000.00 (duzentos e cin

qüenta milhões de dólares. norte-americanos),.equi
va!entes a R$259.750.000,00 (duzentos e cinqüenta 
e. nove milhões, setecentos e cinqüeota mil reais), a 
preços de 31 de dezembro de 1996; 

d) juros: taxa básica do Banco para emprésti
mos em dólares americanos, no regime de moeda 
única, acrescido do spread cobrado pelo Banco 
para tais operações, conforme detalhado no Anexo 
III do Contrato de Empréstimo, incidentes sóbre:o 
saldo devedor do principal, contados a partir da data 
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.-ae· cada deSêmboiSO- A taxa básica fixa é equivalen
te à taxa do mercado inteJbancário de Londres para 
depósitos em dólares por prazo de seis meses. vigente 
no momento de cada desembolso de empréstimo; 

e) comissão de crédito - commltment charge: 
0,75".k a.a (setenta e cinco centésimos por cento ao 
ano) sobre o montante não desembolsado, contados 
a partir da data de cada desembolso; 

f) destinação dos recursos: financiamento do 
Programa de Reforma do Estado do Rio de Janeiro; 

g) condições de pagamento: 

- do principat em dezoito prestações semes
trais e consecutivas, em 15 de abril e 15 de outubro 
de cada ano, vencendo-se a primeira na 7A lnterest 
Payment Date seguinte a Rate Flxing Date para 
cada quantia desembolsada e a última na 24• lnte
rest.Payment Date seguinte a Rate Flxing Date; 

-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de abril e 15 de outubro de cada ano; 

-da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para re
pagarnento poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 311 É a União autorizada a conceder garan
tia ao Estado do Rio de Janeiro na operação de cré
dito externo referida no art. 12 

Parágrafo único. A autorização prevista neste 
artigo é condicionada.a que o Estado do Rio de Ja
neiro vincule como contragarantia à União, as trans
ferências federais a que faz jus, complementadas 
por suas receitas próprias, mediante formalização de 
contrato de contragarantia com mecanismo de débi· 
to automático em conta corrente. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias, contado a partir de sua pu
blicação. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. -

Os Srs- Senadorer que a -aprovam queiram 
permanecer sentados.-(Pausa.J 

-Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 3: 

EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N2126, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n2 , de 1998 • art. 336, b) 

Emendas da Câmara ao Projeto de 
Resolução n11 126, de 1997 (n11 3/98, naquela 
Casa), de autoria dos Senadores Abdias Nas
cimento e Esperidião Amin, que institui o Prê
mio Cruz e Sousa e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis· 
sões de Educação e Diretora) 

Concedo a palavra ao Senador Otoniel Macha
do, Relator designado pela Comissão de Educação, 
para oferecer parecer sobre a matéria 

O SR. OTONEL. MACHADO (PMDB-GO. Para 
emitir parecer.) • Sr. Presidente, Srlls. e Srs. Sena
dores, o Projeto de Resolução n11 126, de 1997, 
apresentado pelos Senadores Abdias Nascimento e 
Esperidião Amin, institui o Prêmio Cruz e Sousa des
tinado a agraciar trabalhos alusivos à comemoração 
do centenário de morte do poeta brasieiro, que será ce
lebrado em maJÇO de 1998. 

O projeto em tela prevê a constituição de um 
Conselho que se incumbirá da apreciação de sele
ção dos trabalhos, bem como da definição do forma
to, das regras e dos critérios que nortearão a apre
sentação dos concorrentes, devendo contar com 
ampla divulgação pública 

O art. 411 do presente projeto fixa a data de 19 
de março de 1998, centenário da morte de escritor 
Cruz e Sousa, como prazo para a apresentação 
dos trabalhos à Mesa Diretora do Congresso Na
cional. 

o presente Projeto de Resolução n11 126, de 
1997, aprovado nesta Casa e submetido à Câmara 
dos Deputados, volta, agora, com a apresentação de 
duas emendas daquela Casa Como Relator da ma
téria·na Comissão de Educação, manifesto-me favo
rável às Emendas oferecidas, que têm o objetivo de 
clarificar o texto original do projeto. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
RELATOR: 
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PARECER N.• , DE 1998 

Da Comissão dà Educação, sobre o Projeto 

de Resolução n.•126, de 1997 (n.• 3198, na Câmara 

dos Deputados), que Institui o Prêmio Cruz e Sousa 
e dá outras providências. 

Reletor: Senador Otonlel ~chado 

1-Relatório 

O Projeto de Resolução n.• 126, de 1997, ap~esentado pe
los senhores Senadores Abdias Nascimento e Esperidião Amin, 

institui o Prémio Cruz e Sousa destinado a agraciar trabalhos alu

sivos à comemoração do centenário de morte do poeta brasileiro, 

que será celebrado em março de 1998. 

O Projeto em tela prevê a constituição de um Conselho 

que se incumbirá da apreciação e seleção dos trabalhos, bem 

como da definição do formato, das regras e dos critêrios que nor

tearão a apresentação dos concorrentes, devendo ccntar com 

ampla divulgação pública. 

O art 4.• do presente Projeto fixa a dala de 19 de março 

de 1998, centenário da morte do escritor Cruz e Sousa. como 

prazo para a apresentação dos trabalhos à Mesa Oiretora do 

Congresso Nacional. 

A láurea será conferida em sessão do Congresso Nacional 

convocada especialmente para ~e fim, atê junho de 1998, con
forme dispÕe o arl s.• 

O Projeto estipula, ainda, que a Diretoria Geral do Senado 

Federal oferecerá suporte administrativo ao trabalho do Conse
lho. 

Em exame na Comissão de Educação do Senado Federal, 

o Projeto não recebeu emendas no prazo regimental. 

11-Anállsa 

É bastante oportuna a iniciativa do Congresso Nacional de 

se aãoantar à comemorações do centenário de morte daquele que 

foi o maior dos nossos poetas simbolistas. Além de sua importan

te obra literária -assim reconhecida por destacados historiadores 

da literatura brasileira-. merece destaque sua trajetória de enga

jamento contra as perversas conseqüênàas do preconceito raciat ·. 

Rlho de escravos, como bem informa a justificação do Pro

jeto, Cruz e Sousa teve que buscar, com muita batalha, seu pró

prio espaço na sociedade e nas letras brasileiras, conforme ates

tam passagens de sua biografia Essa luta foi traduzida em pági

nas que refletem seu espírito libertário e sua competente combat

ividade. 

Por tais méritos, o poeta já se faz mercador da importante 

homenagem proposta pelo Projeto em análise. 

No entanto, a relevência dessa iniciativa reside, de igual 

modo, no imperativo de os poderes cons6tufdos tomarem a dian

teira no processo de resgate das figuras importantes da nossa 

história e da nossa tradição política. para que possam ocupar o 

seu lugar de referência da sociedade brasileira, particularmente 
para as gerações mais jovens.~ 

Um país define sua identidade quando se reconhece em 

suas destacadas figuras histórias. que, no desempenho de dife

rentes atividades, contribuíram para a consolidação dos princípios 

democráticos. Trazer à luz o exemplo das referidas figuras é uma 
prática que merece inteiro respaido, pois é por seu intermédio 

que podemos exercer plenamente a nossa cidadania. O presente 

Projeto cumpre esse propósito. 

III-Voto 

Nesse sentido, por considerarmos que a meritória proposta 

em exame se encontra em perfeita consonância com os ditames 
constitucionais. além de não apresentar óbices de natureza juridi

ca, pronunciamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de 
Resolução n.•126, de 1997. 

Saia das Comissões, - Senador Otonlel Machado, Rela-
tor. 

Obs.: O Projeto foi aprovado na Sessão Plenária de 10 de de
zembro de 1997. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carias Magalhães) 
- O parecer é favorável. 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Uma, para emitir parecer pela Comissão Diretora. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA {PMDB-PB, 
para emitir parecer) - Sr. Presidente, a minha mani
festação é favorável às duas emendas oferecidas 
pela Câmara 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carias Magalhães) 
- O parecer também é favorável. 

Discussão das emendas da Câmara ao projeto, 
em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação, em globo, das emendas, nos termos 
do arl 286 do Regimento Interno. 

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

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDANR1 

Dê-se ao art. 62 do projeto a seguinte redação: 
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"Art. 6º A Diretoria-Geral do Senado 
Feqeral oferecerá o apoio administrativo ao 
funcionamentq do Conselho." 

EMENDAN2 2 

Inclua-se o seguinte dispositivo, como art 72, 
renumerando-se o subseqüente: 

• Art 72 As despesas decorrentes da 
aplicação desta Resolução correrão à conta 
do orçamento do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O projeto vai à Comissão Diretora para redação fi
nal. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio O>Jtos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 111 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

PARECER N~ 50, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n°126, de 1997- CN (n2 3, de 1998-
CN, na Cãmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 126, de 1997 - CN (n• 3, 
de 1998- CN, na Câmara dos Deputados), que ins
titui o Prêmio Cruz e Souza e dá outras providên
cias. 

Sala de ReuniõSs da Comissão, 29 de janeiro 
de 1998.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Júnia Marisee- Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N° 50, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 52, parágrafo único, do 
Regimento Comum, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NO , DE 1998-CN 

Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 É instituído o Prêmio Cruz e Sousa des

tinado a agraciar autores de trabalhos alusivos à co
memoração do centenário de morte do poeta brasi
leiro, a ser celebrado em março de 1998. 

Art. 2º Para proceder à apreciaçaõ dos traba
lhos êonco.rrentes será óónstituído um· Conselho a 
ser integrado por .cinco. membros do Çong~. Na-
cional e por seu Presidente qúe, por sua vez; fará a 
indicação desses parlamentares, logo após a apro
vação desta Resolução. 

Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do 
Presidente do Conselho caberá aos seus próprios 
membros, que o elegerão entre seus integrantes. 

Art 3" O teor do Prêmio Cruz e Sousa, bem 
como o formato, as regras e os critérios que presidi
rão à elaboração dos trabalhos concorrentes, serão 
sugeridos pe{o Conselho à Mesa do Congresso Na
cional e publicamente divulgados. 

Art 4° Os trabalhos concorrentes deverão ser 
encaminhados à Mesa do Congresso Nacional até o 
dia 19 de março de 1998, dia consagrado ao cente
nário de morte do eccritor Cruz e Souza. 

Art. 5° O Prêmio será conferido em sessão do 
Congresso Nacional especialmente convocada para 
este fim, a se realizar até o mês de junho seguinte. 

Art. 62 A Diretoria-Geral do Senado Federal 
oferecerá o apoio administrativo ao funcionamento 
do Conselho. 

Art. 72 As despesas decorrentes da aplicação 
desta Resolução correção à conta do orçamento do 
Senado Federal. 

Art. 82 Esta Resolução entra em vigor na data 
.de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Anto'lio canos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e as emendas e estando a ma
téria em regime de urgência, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussãÓ a redação fina1. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Aprovada 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a Mesa pareceres que serão lidos pelo 

Sr. 1.2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma 

São lidos os seguintes: 
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PAIU:CER No 51, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 220, de 1997 í._n° 
1.501/97, na origem), do Senhor Presidente da República, encaminhando pedido de 
autorização para contratação de operação de crédito externo, a ser celebrado entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
no valor equivalente a US$ 57,000,000.00 (cinqüenta e sete milhões de dólares norte
americanos), de principal, destinada ao financiamento, parcial, da Primeira Etapa do 
Programa de Modernização do Poder Executivo Federal, de interesse do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado. 

RELATOR: Senador BENI VERAS 

l-RELATÓRIO 

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos a 
Mensagem n° 220, de 1997 (Mensagem n° 1.501, de 08 de dezembro de 1997, 
na origem), do Presidente da República, encaminhando pedido de autorização 
para contratação de operação de crédito extemc, de interesse do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado, a ser celebrada entre a 

República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor equivalente a US$ 57.000.000,00 
(cinqüenta e sete milhões de dólares norte-americanos). 
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Segundo a Exposição de Motivos n~ 708, de 05 d(: dezembro úe 
1997, a operação sob exame destina-se ao financiamento,parcial,da "Primeira 

Etapa do Programa de Modernização do Poder Executivo Federal", que tem 
por objetivo a melhora do desempenho da administração pública federal, por 
meio do aumento de eficiência na execução d~ políticas de governo e no 
exercício das funções de sua competência. 

Com relação aos seus objetivos específicos, destacam-se: a) 
redução dos custos relativos e melhoramento do controle de resultados dos 
órgãos federais; b) melhoria na gestão e desenvolvimento de recursos 
humanos; c) aperfeiçoamento dos sistemas e recursos tecnológicos da 
administração federal; e d) melhoria no atendimento ao cidadão. 

O Banco Central do Brasil, mediante a Carta 
FIRCE/DIAUT/SUCRE-97/567, de 20 de novembro de 1997, ef~tuou o 
credenciamento da operação, nas seguintes condições: 

a) devedor: República Federativa do Brasil/Ministério da 
administração Federal e Reforma do Estado; 

b) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; 

c) valor da operação: US$ 57.000.000,00 (cinqüenta e sete 
milhões de dólares norte-americanos); 

d) destinação dos recursos: financiamento parcial da "Primeira 
Etapa do Programa de 
Modernização do Poder Executivo 
Federal", que visa melhorar o 

423 
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desemp~o dà Administração 
Pública Federal, por meio do 
aumento de eficiência na execução 
das políticas de governo e no 
exercício das funções de sua 
competência. 

e) prazo para Jiesembolso · dos recursos: 3 anos contados da 

vigência do contrato; 

f) vigência do contrato: a partir de sua assinatura; 

g) condições de pagamento: 

- do principal: amortização do empréstimo em 34 prestações 
semestrais, consecutivas e tanto quanto possível 

.igtJais, vencendo-se a primeira parcela seis meses 
após a data prevista para o desembolso final do 
empréstimo, e a última, o mais tardar em até 20 
anos após a assinatura do contrato; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de 
setembro de cada ano, a partir de 15 de março de 
1998, calculados com base no custo de captação do 
Banco para Empréstimos Unimonetários 
Qualificados tomados pelo Banco durante os seis 
meses anteriores aos respectivos vencimentos, 
acrescidos de uma margem razoável, expressa em 
termos de uma porcentagem anual, que o Banco 
fixará periodicamente de acordo com sua política de 
Juros; 

- da comissão de crédito: semestrahnente vencida, nas mesmas 
datas do pagamento dos juros e 
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calculada com base na taxa de 0,75% 
a.a. sobre o. saldo não. desembolsadQ 
do empréstimo, entrando em vigor 60 
(sessenta dias) após a assinatura do 
contrato. 

- das despesas de inspeção e supervisão: 1,0% do valor do 
empréstimo, em prestações trimestrais, tanto 
quanto possível iguais. 

A Secretaria do Tesouro Nacional, em seu parecer 
STN/COREF/DIREF no 503, de 27 de novembro de 1997, analisou o processo 
em análise, prestando as informações requeridas no art. 4°, § 3°, da Resolução 
no 96, de 15 de dezembro de 1989, restabelecida pela Resolução no 17, de 05 

de junho de 1992, ambas do Senado Federal. Em especial, cabe destacar que o 
parecer da STN atesta a existência de margens nos limites estabelecidos nos 
arts. 2° e 3° e 4° da Resolução 69/89, além de informar que o programa em tela 
encontra-se incluíuo no Plano Plurianual da União, estando os encargos 
decorrentes da operação de crédito previstos no Orçamento Geral da União. 

Finalmente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu 
parecer favorável quanto à legalidade da minuta contratual. 

É o relatório. 

II- VOTO DO RELATOR 

A operação de crédito externo que o Governo Federal pretende 
efetuar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID tem por 
objetivo o financiamento parcial da Primeira Etapa do Programa de 
Modernização do Poder Executivo Federal, a ser implantada pelo Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado. Este programa insere-se no 
esforço do Governo de melhorar o desempenho da administração pública 
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federal, aumentar a qualidade dos serviços gerados para o público e implantar 
um modelo moderno de gestão, o que requer recursos humanos capacitados e 

recursos logísticos adequados. 

A execuçàp do programa envolverá os diversos ministérios e 
órgãos da administração pública federal e sert implementado através de quatro 
sub-programas articulados e coordenados, a saber: a) Reforma Institucional; b) 
Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos; c) Gestão da Tecnologia da 
Informação; d) Atendimento ao Cidadão. 

O programa se justifica plenamente, dada a necessidade de tomar 
mrus eficiente a administração pública federal e melhorar a qualidade dos 
serviços prestados ao cidadão, com menores custos para a sociedade. 

Ao evidente mérito da proposição em tela, é importante enfatizar 
que a operação de crédito externo foi julgada por diversos órgãos do Governo 
Federal, em seus aspectos econômico-financeiros e orçamentários. Além disso, 
o Progrruna de Modernização do Poder Executivo Federal foi indicado como 
passível para obtenção de financiamento externo pela Comissão de 
Financiamentos Externos - COFIEX, e tal decisão homologada pelo Sr. 
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, mediante a Recomendação 
n° 306, de 3 de agosto de 1995. 

Pelo exposto, somos ··de parecer favorável à eoncessã~ da 
autorização para que a República Federativa do Brasil possa contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento- BID, no valor equivalente a US$ 57.000.000,00 (cinqüenta 

e sete milhões de dólares norte-americanos), nos termos do seguinte: 
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PROJETO D~ RESOLUÇÃO No 8, DE 1998 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID. no valor equivalente a US$ 57.000.000,00 
(cinqüenta e sete milhões de dólares norte
americanos), de princípal, destinada ao 
ftnanciamen!o, parcial, da ''Primeira Etapa do 
Programa de Modernização do Poder Executivo 
Federal", de interesse do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado. 

Art. 1° A República Federativa do Brasil fica autorizada a 
contratar operação de crédito externo jlUlto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento- BID, no valor equivalente a US$ 57.000.000,00 (cinqüenta 
e sete milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos, de que trata o caput deste artigo, 
serão destinados ao financiamento parcial da Primeira Etapa do Programa de 
Modernização do Poder Executivo Federal, de interesse do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado. 

Art. 3° A operação de crédito externo terá as seguintes 
características: 

a) devedor: ·República Federativa do Brasil/Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado; 

b) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; 

c) valor da operação: US$ 57.000.000,00 (cinqüenta e sete 
milhões de dólares norte-americanos); 
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- . . . -
d) destinação dós recursos: financiamento parcial da Primeira· 

Etapa do 'Programa de 
Modernização do Poder Executivo 
Federal; 

e) prazo para desembolso dos recursos: 3 anos contados da 
vigência do contrato; 

f) vigência do contrato: a partir de sua assinatura; 

g) condições de pagamento: 

- do principal: amortização do empréstimo em 34 prestações 
semestrais, consecutivas e tanto quanto possível 
iguais, vencendo-se a primeira parcela seis meses 
após a data prevista para o desembolso fmal do 
empréstimo, e a última, o mais tardar em até 20 
anos após a assinatura do contrato; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de 
setembro de cada ano, a partir de 15 de março de 
1998, calculados com base no custo de captação do 
BID para Empréstimos Unimonetários Qualificados 
tomados pelo BID durante os seis meses anteriores 
aos respectivos vencimentos, acrescidos de uma 
margem razoável, expressa em termos de uma 
porcentagem anual, que o BID fixará periodicamente 
de acordo com sua política de juros; 

- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas 
datas do pagamento dos juros e 
calculada com base na taxa de 0,75% 
a.a. sobre o saldo não desembolsado 
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do empréstimo, .entrando €m- Vigor 60 
(sessenta dias) após a assinatura do 
contrato. 

- das despesas de inspeção e supervisão: 1,0% do valor do 
empréstimo, em prestações 
trimestrais, tanto quanto possível 
IguaiS. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão 
ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do 
contrato. 

Art. 4° O prazo para o exercício da presente autorização é de 
quinhentos e quarenta dias, contados a partir da vigência desta Resolução. 

~rt. so Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala da Comissão em 29 de janeiro de 1998 

01- JOSÉ SERRA : Presidente 
02- BENI VERAS: Relator 

03- ESPERIDIÃO AMIN 
04- OSMAR DIAS 
05- BELLO PARGA 
06- EDUARDO SUPLICY 
07- REGINA ASSUMPÇÃO 

08- JONAS PINHEIRO 
09- FRANCELINO PEREIRA 
10- LÚCIO COELHO 
11- ELCIO ALVARES 
12- LÚCIO ALCÂNTARA 
13- LEOMAR QUINTANILHA 
14- COUTINHO JORGE 
15- JOSÉ FOGAÇA 
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Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem no 221, de 1997 (n° 
1.511/97, na origem), do Presidente da República, solicitando que seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo entre a República Federativa do Brasil e o 
Banco Internacional para Reconsttílção e Desenvolvimento - BIR.D, no valor 
equivalente a até US$ 155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos), de principal, destinando-se os recursos ao fmanciamento parcial do 
Projeto de Suporte à Reforma do Setor Ciência e Tecnologia- PADCT/ni. 

RELATOR: Senador LEVY DIAS 

,. I-RELATÓRIO 

Por intermédio da Mensagem n° 221, de 1997 (Mensagem no 

1.511, de 10 de dezembro de 1997, na origem), o Presidente da República 

solicita seja autorizada contratação de operação de crédito e~1emo entre a 

República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até US$ 155,000,000.00 

(cento e cinqüenta e cinco milhõ.es de dólares norte-americanos) de 

principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa 

de Suporte à Reforma do Setor Ciênc:a e Tecnologia- P ADCTilli. 

Integram a Mensagem, cujo processado abrange as folhas .01 a 

275, os seguintes documentos: 
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a) Exposição de Motivos Ii0 711/MF, de 09 de dezembro de -

1997, do Ministro de Estado âa Fazenda, às folhas 02 e 03; 

b) Parecer PGFN/COF/N° 2.056/97, de 08 de dezembro de 

1997, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que examina o aspecto 

legal da operação de crédito pretendida, às folhas 05 a I O; 

c) Parecer STN/COREF/DIREF N°496, de 26 de novembro de 

1997, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que 

examina a operação de crédito em termos de seu mérito e dos limites de 

endividamento da União, às folhas 13 a 18; 

d) Oficio FIRCE/DIAUT/SUCRE-97/562, de 19 de novembro 

de 1997, do Departamento de Capitais Estrangeiros I FIRCE do Banco 

Central do Brasil à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 

Fazenda, informando o credenciamento da República Federativa do 

Brasil/Ministério da Ciência e Tecnologia para negociar, no exterior, a 

pretendida operação de crédito, às folhas 11 e 12; 

e) Aviso no 206/97, de 10 de outubro de 1997, do Ministro de 

Estado da Ciência e Tecnologia ao Ministro de Estado da Fazenda, 

encaminhando a documentação relativa à operação de crédito pretendida, à 

folha209; 

f) Documento do Banco Mundial {BIRD) exarado em inglês, 

com a resp.:ctiva tradução, referente às condições gerais aplicáveis a 

acordos de empréstimos e de garantia, às fo~ 19 a 180; 
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g~ Anáiise fmanceira e de. custos .e -beneficies econômicos· e 

sociais do PADCTIIII, às folhas 181 a 203. 

h) Cronograma de utilização dos recursos, às folhas 204, 205 e 

210; 

i) Estimativa de custo e financiamento do projeto, às folhas 206 

a 208; 

j) Docwnento do Ministério da Fazenda intitulado "Execução 

Orçamentária do Governo Federal- janeiro a setembro/97", às folhas 211 a 

262; 

l) Docwnento da S1N intitulado "Limites de endividamento da 

União -posição: junho/97", às folhas 263 a 27 4; 

m) Aviso n° 1.707 - SUPAR/C. Civil, de 10 d~ dezembro de 

1997, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República ao Primeiro Secretário do Senado Federal, encaminhando a 

Mensagem Presidencial, à folha 275; 

" I A operação de crédito externo tem as seguintes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 

b) exec;utor: Ministério da Ciência e Tecnologia -MCT; 

c) mutuante: BI:}D.co Internacional para Reçonstrução e 

Desenvolvimento -BIRD; 

d) natureza da operação: empréstimo externo; 

e) finalidade: financiar parcialmente o Projeto de Suporte à 

Reforma do Setor Ciência e Tecnologia -

PADCTIIII; 

.f) valor. equivalente a até US$ 155,000,000.00 (cento e 
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cinqüenta . ·e ciil.cõ_ , milhões de dólares .. norte

americanos) de principal; 

g) juros: até 0,5% aa acima da taxa equivalente ao custo dos 

"Qualified Borrowings" cotados no semestre 

precedente ao período de juros a iniciar, incidentes 

sobre o saldo devedor do principal, a partir da data de 

cada desembolso; 

h) comissão de compromisso: até 0,75% (setenta e cmco 

centésimos por cento) ao ano sobre o 

)BOntante não desembolsado, contada a 

partir da de assinatura do contrato; 

i) condições de pagamento: 

-do principat-em 20 (vinte) parcelas semestrais, 

consecutivas e iguais no valor de US$ 

7,750,000.00 (sete milhões, setecentos e 

cinqüenta mil dólares norte-americanos) 

cada uma, vence~do-se. a primeira em 

15.08.2003 e a última em 15.02.2013; 

-dos juros -semestralmente vencidos, em 15 de 

fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

-da comissão de compromisso -semestralmente 

vencida, nas mesmas datas estipuladas 

para o pagamento dos juros; 
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II-VOTO 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52, inciso V, da 

Constituição Federal, combinado com o art. 393, parágrafo único, do 

Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução que 

)mplique o exercício da competência. privativa do Senado Federal de 

autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da Uruão. 

O Projeto de Reforma do Setor Ciência e Tecnologia -

PADCTIIII tem o objetivo de melhorar o desempenho global do sistema 

nacional de ciência e tecnologia (C&T), mediante a implementação de três 

componentes de atividades articuladas entre si: suporte ao sistema nacional 

de C&T, desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico, com os 

propósitos de intensificar a inserção das atividades de C&T e aumentar sua 

relevância para o desenvolvimento nacional de acordo com as orientações 

do PPA - Plano Plurianual :visando a aprimorar as condições de 

competitividade do País e de qualidade de vida da população, por meio da 

apropriação· de conhecimentos técnico-científicos na produção de bens e 

serviços. 
O Parecer PGFN I COF I n° 2.056197, da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, informa que as " .. .formalidades prévias à 

contratação, prescritas na Constituição Federal, na Resolução n° 96, de 15 

de novembro de 1989, restabelecida pela Resolução n° 17, de 05 de junho 

de 1992, ambas do Senado Federal, no Decreto-lei n° 1.312, de 15 de 

fevereiro de 1974, na Portaria MEFP n° 497, de 27 de agosto de 1990, 

alterada pela Portaria MEFP n° 650, de 1° de outubro de 1992, e nos 

demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes, foram 

integralmente obedecidas ... ". 
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O Parecer STN I COREF I DIREF no 496, de 1997, da 

Secretana de Tesouro Nacíõnal, declara que " .. ,.há margens nos limites de 

, Fvidamento da~União, estabelecidos nos arts. 2~ 3° e 4° da Resolução 

\~F 9618f, restabelecidos pela Resolução SF 17192 ". 

Os autos do presente processo encontram-se instruídos com 

toda a documentação exigida pelo § 3° do art. 4° da Resolução no 96, de 

1989, que dispõe sobre limites globais para as operações de crédito da 

União. 

Tendo em vista o exposto, manifesto-me favoravelmente a que 

se autorize a República Federativa do Brasil a contratar a pretendida 

operação de crédito, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 9, DE 1998 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a 
até US$ 155,000,000.00 (cento e cinqüenta e 
cinco milhões de dólares norte-americanos) de 
principal, destinando-se os recursos ao 
financiamento parcial do Projeto de Suporte à 
Reforma do Setor Ciência e Tecnologia -
PADCTi1ll. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° É autorizada a República Federativa do Brasil a 

contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD, no valor equivalente a até 

US$ 155,000,000.00 (cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares norte

americanos) de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
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do Projeto· de Suporte à Reforma do Setof Ciência e Tecnologia -

PADCT/IIÍ. 

Art. 2° A operação de crédito externo a que se refere o artigo 

anterior tem as seguintes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 

b) executor: Ministério da Ciência e T~ologia ..:. MCT; 

c) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento - BIRD; 

d) natureza da operação: empréstimo externo; 

. e) finalidade: financiar parcialmente o Projeto de Suporte à 

Reforma do Setor de Ciência e Tecnologia -

PADCTJIII; 

j) valor: equivalente a até US$ 155,000,000.00 (cento e 

cinqüenta e cinco milhões .de dólar~s norte

americanos) de principal; 

g) juros: até 0,5% aa acima da taxa equivalente ao custo dos 

( 
"Qualified Borrowings" c0tados no semestre 

t precedente ao período de juros a iniciar, incidentes 
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sobre o saldo devedor do principaL,_ a partu da data de 

cada desembolso; 

h) comissão de compromisso: até O, 75% (setenta e cmco 

centésimos por cento) ao ano sobre o 

montante não desembolsado, contada a 

partir da~de assinatura do contrato; 

'V~ 
i) condições de pagamento: 

-do principal: em vinte parcelas semestrais, 

consecutivas e iguais no valor de US$ 

7,750,000.00 (sete milhões, setecentos e 

cinqüenta mil -dólares norte-americanos) 

cada uma, vencendo-se a primeira em 

15.08.2003 e a última em 15.02.2013; 

-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de 

fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

-da comissão de compromisso: semestralmente 

~ncida, nas mesmas datas 

t f para o pagamento dvs juros. 

estipuladas 
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Art. 3.o A contrataÇão da operaÇão de crédito externo a que se 

refere o att. 1 o deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta 

dias contados da data da publicação desta Resolução. 

publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

Sala da Comissão, em 29 de janeiro de 1998. 

01- JOSÉ SERRA : Presidente 
02- LEVY D!AS: Relator 
03- ESPERIDIÃO AMIN 
04- OSMAR DIAS 
05- COUTINHO JORGE 
06- LÚCIO ALCÂNTARA 
07- JONAS PINHEIRO 
08- FRANCELINO PEREIRA 
09- BELLO PARGA 
10- ELCIO ALVARES 
11· .LÚDIO COELHO 
12- LEOMAR QUINTANILHA 
13- BENI VERAS 
14- JOSÉ FOGAÇA 
15- REGINA ASSUMPÇÃO 
16- EDUARDO SUPLICY 
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PARECER· No 53,·DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício no S/2, de 1998, que 
autoriza o Estado da-P..anuõa a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o 
limite de endividamento de que trata o inciso II do art. 4o da Resolução no 69, de 1995, 
e a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ · 
66.300.000,00 (sessenta e seis milhões e trezentos mil reais), em 31.10.97, destinados 
ao fmanciamento parcial do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor do Estado da 
Para.Iôa- PAPP. 

RElATOR: Senador VILSON KLEINÜBING 

I- RELATÓRIO 

O Governador do Estado da Paraíba, por intermédio do Oficio 
"S" n° 002, de 1998, solicita autorização do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo, com garantia dâ Umão, ··]Únto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, no valor de 
US$ 60.000.000,00, equivalentes a R$ 66.300.000,00, em 31.10.97, 
destinados ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor do Estado da Parru.ba. 

O referido projeto objetiva elevar a qualidade de vida das 
populações rurais, por meio de programas de· produção com geração de 
emprego e renda, provisão de infra-estrutura produtiva e elevação das 
condições básicas. 

439 



----------------- --------------------------------------------------------------------------------

440 

- -

ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

De acordo com infonnações disponíveis, o custo total do -
pmgrd..rna está estimado em US$ 80 milhões, a serem desembolsados num 
Prazo de cinco anos, financiados com esses recursos do BIRD, e com 
contrapartida do Estado da Paraíba equivalente a vinte milhões de dólares. 

Desta forma, a operação de crédito externo pretendida será 
realizada nas seguintes condições: 

a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e 
Deseii·.-olvimento-BIRD; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 

c) valor: US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares 
norte-americanos), equivalentes a R$ 
66.300.000,00 (sessenta e seis milhões e trezentos 
mil reais), a preços de 31.1 O. 97; 

d) juros: até 0,5% a.a. acima da taxa equivalente ao custo 
dos "Qualified Borrowings", cotados no semestre 
precedente ao período de juros a iniciar, 
incidentes sobre o saldo devedor do principal à 
partir da data de cada desembolso; 

e) comissão de compromisso: até 0,75% ao ano sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias da data da assinatura do contrato; 

j) prazo para desembolso: até 30.06.2003; 

g) Condições de pagamento: 

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e 
consecutivas, no valor de US$ 3 milhões 
cada uma, vencendo-se a primeira em 
01.08.2003 e a última em 01.02.2013; 

-dos juros: semestralmente vencidos, em 01.02 e 01.08 de 
cada ano; 
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- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, 
em 01.02 e 01.08 de 
cada ano. 

II- VOTO DO RELATOR 

Ao oficio acima citado, foi anexada a Mensagem n° 84, de 1998, 
com a qual o Presidente da República solicita a autorização desta Casa para 
que possa a União conceder garantia ao Estado da Paraíba naquela operação 
de crédito. 

Essa modalidade de operação de crédito está sujeita à observância 
e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções de 
n°s. 96/89 e 69/95, do Senado Federal, que disciplinam, respectivamente, as 
operações de crédito interno e externo da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, às quais cabem os seguintes esclarecimentos: 

a) os limites de endividamento da União, estipulados nos artigos 
2°, 3° e 4° da referida resolução são atendidos, conforme informado no Parecer 
STN/COREF/DIREF N" 04, de 7 de janeiro de I 998. 

Ressalte-se, ainda, que esse parecer da Secretaria do Tesouro 
Nacional, anexo ao Processo em exame, contém os dados comprobatórios do 
cumprimento dos limites de endividamento da União, conforme exigido pela 
Resolução 96/89. 

b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
PGN/COF/N" 058/98, encaminhado ao Senado Federal, no exame das 
cláusulas da minuta contratual, conclui que as mesmas são admissíveis e estão 
de acordo com a legislação brasileira aplicável à espécie, tendo sido observado 
o disposto no art. 5° da Resolução n° 96/89, que veda disposição contratual de 
natureza política ou atentatória à soberania nacional e à ordem pública. 

c) relativamente à exigência constitucional de que programas ou 
projetas constem do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, é 
informado que os investimentos previstos no programa mencionado encontram 
se amparados na Lei Estadual n° 6.503, de 27 de junho de 1997, que aprovar 
Plano Plurianual do Estado da Paraíba para o período de 1997 .:}999; 
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É informado ainda que constam da proposta orçamentária do 
Est.J.do da Paraíba, para o· exercício de 1998, previsão de recursos para o 
referido programa. 

. d) o Parecer do Banco Central do Brasil - DEDIP/DIARE-
97 /986, anexo ao Oficio encaminhado ao Senado Federal, demonstra que essa 
operação de crédito pretendida pelo Estado . da Paraíba implicará a 
extrapolação do limite de endividamento constante no art 4 °, inciso II, da 
Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal. E, a despeito da solicitação do 
Governo do Estado da Paraíba para a elevação temporária do mencionado 
limite, entende o Banco Central em seu parecer "que tal elevação ainda não é 
suficiente para o enquadramento da operação.", razão pela qual posiciona-se 
desfavoravelmente à realização dessa operação de crédito externo, 

Acreditamos, todavia, que esse posicionamento do Banco Central 
do Brasil seja proveniente de interpretação equivocada do que determina o art. 
10 da Resolução no 69, de 1995, do Senado Federal. O parágrafo 2° desse 
artigo ressalva da limitação imposta à elevação temporária dos limites de 
endividamento, "os pleitos relativos a empréstimos e financiamentos junto a 
organiSmos multilaterais e instituições estrangeiras ofu:iais de crédito e 
fomento, com contrapartida realizada com recursos próprios do 
pleiteante.". São esses condicionantes e requisitos plenamente atendidos pelo 
Estado da Paraíba. 

Assim sendo, nos termos do disposto no parágrafo 2° do art. 1 O 
da referida resolução, a elevação do limite ora extrapolado é possível e 
permitirá o enquadramento da operação pretendida. Ou seja, a elevação 
temporária do limite em questão possibilitará ao Estado da Parru.ba margem 
para a contratação de operação de crédito adicional. A relevância da 
destinação dos recursos, a excepcionalidade, sob o ponto de vista da 
concessão de aval da União ao setor público, concedida a essa operação de 
crédito pela Portaria Interministerial no 51, de 28.11.97, fazem com que se 
possa dispensar ao Estado da Paraíba o tratamento excepcional previsto no art. 
10° da referida Resolução. Além disso, vale notar que, conforme avaliação 
técnica da Secretaria do Tesouro, o Estado da Paraíba possui capacidade de 
pagamento para arcar com os desembolsos da operação de crédito externo eni 
questão. 
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e) a concessão de garantia da União, como pretendida nessa 
operação de crédito, depende;· entre outras condições, do oferecimento de 
contragarantias suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que a 
União possa vir a fazer, caso seja necessário honrar a garantia prestada 
(parágrafo 9° do art 3° da Resolução n° 96, de 1989). 

Em consonância com procedimentos que se vêm adotando em 
operações de crédito realizadas com garantia da União, e em conformidade ao 
estabelecido pela própria Lei Estadual na 6.450, de 24 de abri de 1997, 
sugerimos a vinculação das transferências federais a que faz jus o estado, 
assim como de suas receitas tributárias próprias, como contragarantiàs à 
garantia a ser prestada pela União; 

t) foi enviada ao Senado Federal declaração do Governador do 
Estado da Paraíba, informando que o Programa Estadual de Privatização 
encontra-se em fase de implementação. Não se configura, dessa forma, a 
necessidade de atendimento das condições exigidas pela Resolução n° 117, de 
1997. Ademais, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por votação 
unânime, em 11.12.97, deferiu o pedido de medida cautelar, impetrada pelo 
Estado da Parruôa, para suspender, com eficácia ex nunc, até decisão final da 
ação, a execução e aplicabilidade dos incisos X e XI do art. 13 da Resolução 
69/95, na redação que lhe foi dada pela Resolução n° 117, de 21.11.97. (ADIN 

. n° 1728-8). 

Não é demais enfatizar que essa operação de crédito foi 
credenciada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do expediente 
FIR.CE/DIAUT/SUCRE-97/592, de 02.12.97, evidenciando, portanto, que ela 
atende à política de captação de recursos externos do País. 

Ressalte-se ainda que, de acordo com cálculos estimativos 
realizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, a operação de crédito 
pretendida deverá implicar um custo efetivo equivalente a 7,52% ao ano, valor 
esse bastante favorável quando comparado ao custo médio efetivo de 9,12% 
a.a. verificado para financiamentos contratados junto a bancos privados e/ou 
provenientes de emissão de títulos no exterior nos últimos dois anos. Essa 
estimativa de custo é indicativa das condições financeiras favoráveis da 
operação de crédito pretendida. 
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Por outro lado , como destacado no parecer de danco Central do 
Brasil, em decorrência de -protocolo de acordo firmado pelo estado com .a 
União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
de Estados, o Estado da Paraíba somente contrataria nova dívida caso 
mantivesse decrescente a relação dívida/receita na trajetória pactuada no 
referido acordo. 

De fato, o protocolo de acordo firmado pelo Estado da Paraíba 
com a União prevê, em seu item 2°, que o estado não emitirá nova dívida 
rnobiliária até que a sua dívida financeira total alcance valor correspondente ao 
de sua receita líquida real; prevê, ademais, que a contratação de.novas dívidas, 
incluindo empréstimos externos, somente poderá ocorrer se se mantiver sempre 
decrescente a relação dívida/receita na trajetória acordada, e que "o governo 
federal niio examinará pedido de aval ou autorização a qualquer 
empréstimo que seja proposto com o descumprimento · desta 
condição". (grifo nosso). 

Entretanto, é de se notar que, em conformidade ao protocolo de 
acordo, não há vedação absoluta à .contratação de. novas dívidas por estados 
signatários; ao contrário, o protocolo de acordo corresponde a instrumento que 
visa a estabelecer mecanismo de controle do e~divi<.iarnento do estado que seja 
abrangente, porém capaz de permitir algum grau de autonomia ao estado, 
dentro de uma regra geral previamente estabelecida. 

Lógico é que, ao Senado Federal, enquanto Poder representativo 
da União, compete fazer cumprir os compromissos que com ela são 
estabelecidos e firmados pelos estados; entretanto, a essa Casa não estão 
disponibilizadas as informações que caracterizem esse descumprimento de 
compromissos por parte do Estado da Parruba. Ademais, corno já frisado 
anteriormente, o Poder Executivo dispõe de .todos os mecanismos e de todas as 
condições para resolver sobre essa operação de crédito; o próprio protocolo de 
acordo referido determina que "o governo federal não examinará pedido de 
aval ou autorizaçlio a qualquer empréstimo que seja proposto com o 
descumprimento desta condição".(grifo nosso). 

Corno já mencionado, o Estado da Paraíba, de acordo com a 
avc:Jiaç?..o técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, apresenta capacidade de 
pagamento para assumir os compromissos decorrentes da operação de crédito 
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pretendida, segundo os parâmetros estabelecidos pela Portaria MF n° 89, de 
1997. Esse fato constitui base-de justificação para a concessão de garantia ao 
Estado· da Paraíba nessa operação de crédito externo, mediante a Portaria 
Interministerial n° 51, de 28 de novembro de 1997, excepcionalizando-a 
relativamente à suspensão de tais concessões de aval da União determinada 
pelo Decreto n° 2.368, de 1997. 

As demais condições e exigências estipuladas pelas Resoluções 
n°s 96/89 e 69/95 são atendidas pelo Estado da Paraíba, conforme evidenciado 
pelos documentos que acompanham o oficio em questão. Em particular, foi 
apresentada certidão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba atestando: 

1) o cumprimento, no exercício de 1996, do disposto nos arts. 27 
e 212 da Constituição Federal, para efeito de comprovação dos gastos com a 
remuneração dos membros do Poder Legislativo local e com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 

2) o cumprimento, no exercício de 1996, dos limites de gastos 
com pessoal, conforme determina a Lei Complementar n° 82/95, bem como do 
pleno exercício da sua competência tributária. 

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado da Parruba 
encontra-se de acordo com o que preceituam a Constituição Federal e as 
Resoluções n°s. 96/89 e 69/95, do Senado Federal, devendo ser concedida a 
autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 10, DE 1998 

Autoriza o Estado da Paraíba a elevar 
temporariamente, e em caráter excepcional, o 
limite de endividamento de que trata o inciso II 
do art . .:/0 da Resolução no 69, de 1995, e a 
contratar operação de crédito externo, com 

445 



446 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

garantia da União, junto ao Banco Internacional 
para Reconstntção e Desenvolvimento - BIRD, no 
valor de US$60. 000. 000,00, equivalentes a RS 
66.300.000,00, destinados ao financiamento 
parcial do Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor do Estado da Paraíba- PAPP. 

SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° É o Estado da Paraiba autorizado a elevar 
temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento de que 
trata o inciso II do art. 4° da Resolução n° 69, de 1995, e a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$60.000.000,00 
(sessenta milhões de dólares americanos), equivalentes a R$66.300.000,00 
(sessenta e seis milhões e trezentos mil reais), a preços de 31.10.97. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito 
externo referida neste artigo destin~-se ao financiamento parcial do Programa 
de Apoio ao Pequeno Produtor do Estado da ParaÍba- PAPP. 

Art. 2° A operação de crédito referida no art. I o deverá ser 
realizada nas seguintes condições: 

a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento-BIRD; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 

c) valor: US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares 
norte-americanos), equivalentes a R$ 66.300.000,00 
(sessenta e seis milhões e trezentos mil reais), a 
preços de 31.10.97; 
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d) juros: até 0,5% a.a. acima da taxa equivalente ao custo dos 
"Quali:fied Borrowings", cotados no semestre 
precedente ao período de juros a iniciar, incidentes 
sobre o saldo devedor do principal a partir da data de 
cada desembolso; 

e) comissão de compromisso: até O, 75% ao ano sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias da data da assinatura do contrato; 

}) prazo para desembolso: até 30.06.2003; 

g) Condições de pagamento: 

- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e 
consecutivas no valor de US$ 3 milhões cada uma, 
vencendo-se a primeira em 01.08.2003 e a última em 
01.02.2013; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 01.02 e 01.08 de 
cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 
01.02 e 01.08 de cada ano. 

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado da 
Parmba na operação de crédito externo referida no artigo 1 o desta Resolução. 

Parágrafo umco. A autorização prevista no caput fica 
condicionada a que o Estado da Paraíba vincule, como contragarantia à União, 
as transferências federais a que faz jus, complementadas por suas receitas 
próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia com mecanismo 
de débito automático em conta corrente. 
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Art. 4o O prazo máximo para o exercício da presente autorização 
é de 540 (quinhentos e quarenta) dias. contados a partir de sua publicação. 

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

Sala da Comissão. em 29 de janeiro de 1998. 

01- JOSÉ SERRA : Presidente 
02-VILSON KLEINÜBING: Relator 

03- COUTINHO JORGE 
04- EDUARDO SUPLICY 
05- JOSÉ FOGAÇA 
06- LÚCIO ALCÂNTARA 

· 07- JONAS PINHEIRO 
08- FRANCELINO PEREIRA 
09- BELLO PARGA 
10- LEVY DIAS 
11- ELCIO ALVARES 
12- LEOMAR QUINTANILHA 
13- BENI VERAS 
14- REGINA ASSUMPÇÃO 
15- LÚCIO COELHO 
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PARECER·No 54, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício no S/3, de 1998 (n° 
3.749/97, na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando 
solicitação do Estado do Mato Grosso para emissão de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso- LFI'EMT, cujos recursos serão destinados ao giro de sua 
dívida mobiliária do estado, vencível no 1° semestre de 1998. 

Relator: Senador .José Roberto Arruda 

I. RELATÓRIO 

O. Presidente do Banco Central do Brasil - BACEN encaminhou a 
esta Casa, mediante a correspondência em epígrafe, pedido do Governo do 
Estado do Mato Grosso para que o Senado Federal autorize a emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos 
servirão ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 1 o semestre de 1998. 

Tal pedido traz, em apenso, solicitação de elevação, temporária e em 
caráter excepcional, dos limites para a realização de operações de crédito, de que 
trata o art. 4° da Resolução no 69, de 1995. 

'O pleito encontra-se adequadamente instruído quanto à 
documentação encaminhada ao Senado Federal, nos termos dos arts. 13 e 16 da 
Resolução n° 69, de 1995, que dispõe sribre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal.: dos 
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municípios e suas autarquias, nos quais se inclui o lançamento de títulos da dí\jda 
mobiliária pública. 

É o relatório. 

II. VOTO 

O BACEN emitiu o Parecer DEDIP/DIARE-97 /0982 informando 
que o pedido de autorização, com a respectiva elevação de 25% do valor 
anteriormente atribuído, não se enquadra no limite estabelecido no inciso II do 
art. 4° da Resolução no 69, de 1995, uma vez que as operações contratadas e a 
contratar ultrapassam o valor de 16% da Receita Líquida Real do Estado. 

Foi informado, também, que o Estado de Mato Grosso encontra-se 
inadimplente junto às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

Esses dois fatos seriam impeditivos da contratação da operação ora 
pleiteada. Ocorre, porém, que tanto a dívida mobiliária quanto as dívidas junto às 
instituições integrantes do SFN estão incluídas na renegociação global da dívida 
estadual, conforme Protocolo de Acordo finnado entre o Estado do Mato Grosso 
e o Governo Federal, nos termos da Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997. 

Pelos dados apresentados, e tendo por base o disposto no art. 27 da 
Resolução no _69, de 1995, o estado não possui margem de resgate, sendo, 
portanto, solicitado o percentual de 100% para a rolagem de sua dívida mobiliária 
vencível no 1 o semestre de 1998. Entretanto, a praxe adotada por esta Comissão 
tem sido a de aprovar a rolagem máxima de 98%. 

Desse modo, a emissão de LFTEMT, ora sob análise, apresentaria 
as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, 
atualizados nos termos do § 7° do art. 16 da Resolução n° 69, de 
1995, deduzida a parcela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo 
Decreto-Lei n° 2.376, de 25.11.87; 
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d) prazo: de até 5 anos; 

e) valor nominal: R$ 1,00; 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

SELIC 

TÍTULO 
640363 
640457 
640549 
640640 
640731 
640363 
640454 
640549 
640641 
640731 
640363 
640454 
640545 
640636 
640730 
640364 
640452 
640546 
640638 
640729 
640365 
640452 
640543 
640638 
640730 
640364 
640455 
640546 
640637 
640728 

VENCIMENTO 
01.02.1998 
01.02.1998 
01.02.1998 
01.02.1998 
01.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 ' 
15.05.1998 
15.05.1998 
81.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 

QUANTIDADE 
425.954 
393.908 
385.868 
374.384 
379.511 

3.532.651 
3.474.828 
3.335.747 
3.223.572 
2.871.340 
2.130.867 
2.212.325 
1.833.899 
2.047.568 
1.441.422 

485.888 
425.954 
393.908 
385.868 
374.385 

3.733.056 
3.532.651 
3.474.828 
3.335.747 
3.223.574 
2.19'1.488 
2.130.867 
2.212.325 
1.833.899. 
2.047.569 
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g) previsão·de colocação e venéimento dos títnlos a serem emitidos: 

SELIC 

COLOCAÇÃO 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 

VENCIMENTO 
01.02.1999 
01.05.1999 
01.08.1999 
01.11.1999 
01.02.2000 
15.02.1999 
15.05.1999 
15.08.1999 
15.11.1999 
15.02.2000 
01.03.1999 
01.06.1999 
01.09.1999 
01.12.1999 
01.03.2000 
01.05.1999 
01.08.1999 
01.11.1999 
01.02.2000 
01.05.2000 
15.05.1999 
15.08.1999 
15.11.1999 
15.02.2000 
15.05.2000 
01.06.1999 
01.09.1999 
01.12.1999 
01.03.2000 
01.06.2000 

TÍTULO 
640364 
640453 
640545 
640637 
640729 
640364 
640453 
640545 
640637 
640729 
640364 
640456 
640548 
640639 
640730 
640362 
640454 
640546 
640638 
640728 
640365 
640457 
640549 
640641 
640731 
640365 
640457 
640548 
640639 
640731 

DATA-BASE 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1~98 
02.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.199& 
16.02.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n° 
565, de 20.09.79, do Banco Central do Brasil; 
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i) autorização legislativa: Lei n° 4.660, de 07.02.84, e Decretos nos 1.605 e 
1.865, de 19.06.89 e 01.11.97. 

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente à elevação, temporária e 
em caráter excepcional, de seu limite de endividamento, assim como à emissão 
solicitada, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 11, DE 1998 

Autoriza o Estado do Mato Grosso a elevar, 
temporariamente e em caráter excepcional, seu limite de 
endividamento para fins de emisslfo, mediante ofertas 
públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Mato Grosso - LFTEMT, destinadas ao giro de sua 
dfvida mobHiária vencivel no 1° semestre de 1998. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° É o Estado do Mato Grosso autorizado, nos termos da 
Resolução n° 69, de 1995, a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, o 
limite de que trata o art. 4°, 11, da citada Resolução, para fins de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, destinadas ao giro 
de sua dívida mobiliária vencível no 1° semestre de 1998. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida ria data de resgate dos títulos a serem 
substituídos, atualizados nos termos do § 7° do art. 16 da Resolução n° 69, de 1995, 
deduzida a parcela de 2% (dois por cento}; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Finan~iras do Tesouro - LFT, · 
criadas pelo Deqreto-Lei n° 2.376, de 25.11.87; 
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d) prazo: de até 5 anos; 

e) valor nominal: R$ 1 ,00; 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

TÍTULO 
640363 
640457 
640549 
640640 
640731 
640363 
640454 
640549 
640641 
640731 
640363 
640454 
640545 
640636 
6407~0 
640364 
640452 
640546 
640638 
640729 
640365 
640452 
ê40543 
640638 
640730 
640364 
640455 
640546 
640637 
640728 

VENCIMENTO 
01.02.1998 
01.02.1998 
01.02.1998 
01.02.1998 
01.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
15.02.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.03.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
01.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 

JANEIRO DE 1998 

QUANTlDADE 
425.954 
393.908 
385.868 
374.384 
379.511 

3.532.651 
3.474.828 
3.335.747 
3.223.572 
2.871.340 
2.130.867 
2.212.325 
1.833.899 
2.047.568 
1.441.422 

485.888 
425.954 
393.908 
385.868 
374.385 

3.733.056 
3.532.651 
3.474.828 
3.335.747 
3.223.574 
2.197.400 
2.130.867 
2.212.325 
1.833.899 
2.047.569 
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g) previsão de colocação e vencimento dos titulas a serem 
emitidos: 

SELIC 

COLOCAÇÃO 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.19&8 

VENCIMENTO 
01.02.1999 
01.05.1999 
01.08.1999 
01.11.1999 
01.02.2000 
15.02.1999 
15.05.1999 
15.08.1999 
15.11.1999 
15.02.2000 
01.03.1999 
01.06.1999 
01.09.1999 
01.12.1999 
01.03.2000 
01.05.1999 
01.08.1999 
01.11.1999 
01.02.2000 
01.05.2000 
15.05.1999 
15.08.1999 
15.11.1999 
15.02.2000 
15.05.2000 
01.06.1999 
01.09.1999 
01.12.1999 
01.03.2000 
01.06.2000 

TITULO 
640364 
640453 
640545 
640637 
640"129 
640364 
640453 
640545 
640637 
640729 
640364 
640456 
640548 
640639 
640730 
640362 
640454 
640546 
640638 
640728 
640365 
640457 
640549 
640641 
640731 
640365 
640457 
640548 
640639 
640731 

DATA-BASE 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
02.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
16.02.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
02.03.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
04.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
15.05.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 
01.06.1998 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da 
Resolução n° 565, de 20.09. 79, do Banco Central cjo Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 4.660, de 07.02.84, e Decretos n"" 
1.605 e 1.805, de 19.06.89 e 01.11.97. · 
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Art. 3° A presente autorização deiierá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em 29 de janeiro de 1998. 

01- JOSÉ SERRA : Presidente 
02- JOSÉ ROBERTO ARRUDA: Relator 

03- COUTINHO JORGE 
04- ESPERIDIÃO AMIN 
05- REGINA_ASSUMPÇÃO 
06- VILSON KLEINÜBING (VENCIDO) 
07 ·JONAS PINHEIRO 

08- FRANCEUNO PEREIRA 
09- BELLO PARGA 
10- LEVY DIAS 
11- ELCIO ALVARES 
12- LEOMAR QUINTANILHA 
13- JOSÉ FOGAÇA 
14- LÚDIO COELHO 
15- BENI VERAS 
16- EDUARDO SUPLICY 
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PARECER No 55, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício n° S/5, de 1998 (n° 
3.757/97, na origem), do Banco Central, encaminhando solicitação do Governo do 
Estado do Espírito Santo, a respeito da proposta de aquisição, pela Caixa Econômica 
Federal - CEF, de débitos daquele estado, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, no valor total de R$ 26.041331.49 
(vinte e seis milhões, quarenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e 
J:!.OVe centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997. 

RELATOR: Senador ESPERIDIÃO AMIN 

I- RELATÓRIO 

9 Presidente do Banco Central do Brasil, através do Oficio "S" no 
05, de 1998 (Oficio PRESI n°3.757, de 17 de dezembro de 1997) encaminha ao 
Senado Federal, solicitação do Governo do Estado do Espírito Santo de que seja 
autorizada a transferência, à Caixa Econômica Federal - CEF, de débitos 
daquele Estado junto a bancos privados no valor total de R$ 26.041.331,19 
(vinte e seis milhões, quarenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e 
dezenove centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997. 

A transferência desses débitos do Estado do Espírito Santo à CEF 
tem por objetivo viabilizar o protocolo de acordo firmado entre o estado 
requerente e a União, objetivando a implementação do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, razão pela qual a União aparece 
na operação como interveniente garante do estado e promiter-c;essionária da 
Caixa Econômica Federal. 1 

457 



458 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE !998 

O total dos débitos do Estado do Espírito Santo passíveis de serem 
transferidos à Caixa Econômi~a é composto das seguintes parcelas: 

Banco BMG 
Banco BMC 
Banco FIBRA 
BancoiT~AJU\TI 

TOTAL 

R$ 9.760.578,95 
R$ 7.869.705,72 
R$ 7.653.537,63 
R$ 757.509,19 
R$ 26.041.331,49 

Observe-se que o Banco IT AMARA TI foi incorporado ao Banco 
BCN em 28 de fevereiro de 1997. 

Os valores acima estão apurados à data de 28 de fevereiro de 1997 
e deverão ser atualizados até a data do crédito de acordo com os critérios 
estabelecidos nos contratos celebrados entre as instituições cedentes e a Caixa 
Econômica Federal. 

O Estado do Espírito Santo pagará a dívida à Caixa Econômica 
Federal nas seguintes condições: 

a) encargos financeiros: 1,9815 .% a.m .. (um inteiro, nove mil 
oitoce:etos ·e quinze décimos de milésimos por cento 
ao mês) correspondente ao custo de captação médio 
da Caixa Econômica Federal, acrescidos de 0,5 % 
a.m. (cinco décimos por cento ao mês), calculados 
sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados 
mensalmente, devidos a partir da liberação dos 
recursos pela Caixa Econômica Federal ao banco 
privado correspondente; 

b) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a. (um inteiro e cinco 
décimos por cento ao ano) sobre o valor da 
aquisição do crédito pela Caixa Econômica Federal, 
incorporada pro-rata tempore mensaimente ao saldo 
devedor da operação; 

c) prazo de pagamento: 12 prestações mensais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira em 30.01.98 e a última em 
30.12.98; 
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d) carência: 3 (três) meses, a partir da data de assinatura dos 
contratos, sendo que durante a carência os 
encargos serão capitalizados ao saldo devedor. 

Os encargos financeiros serão repactuados trimestralmente com 
base no último balancete da Caixa Econômica Federal. 

Poderá ocorrer o pagamento antecipado da dívida quando da 
celebração dos contratos e refinanciamento das dívidas do estado pelo União, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Estados, ao amparo da legislação pertinente. 

O Banco Central manifesta-se a respeito da solicitação do Espírito 
Santo através do parecer DEDIP/DIARE-97/955, de 3 dezembro de 1997, 
destacando que, por se enquadrar na Resolução no 70, de 1996, do Senado 
Federal, a operação não onera os limites estabelecidos na Resolução n° 69, de 
1995, também do Senado Federal. 

Como não se trata de uma nova operação de crédito, mas apenas 
uma transferência de credores com vantagens ao estado, que terá sua dívida 
alongada e os juros reduzidos, o Banco Central não apurou o enquadramento 
dos dispêndios anuais, ou seja o limite estabelecido no art. 3° da Resolução n° 
69, de 1995, por entender que todas as dívidas a serem transferidas para a CEF 
já haviam sido autorizadas no passado. 

O Banco Central salienta ainda que o estado encontra-se registrado 
como inadimplente junto às instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional, mas, no entanto, tal situação de inadimplência refere-se justamente a 
esses débitos que serão transferidos à Caixa Econômica Federal. 

Dessa forma, considerando que a operação viabilizará o protocolo 
de acordo firmado entre o Estado do Espírito Santo e a União, possibilitando a 
implementação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Estados, e que a nova operação com a CEF trará beneficias ao estado,.que terá 
sua dívida alongada e- com juros menores, o Banco Central manifesta-se 
favoravelmente ao pleito capixaba. 

O presente processo encontra-se devidamente instruído nos termos 
das Resoluções: n° 69, de 1995; n° 70, de 1995; e n° 12, de 1997, todas do 
Senado Federal; e está acompanhado de toda a documentação pertinente, 
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inclusive um quadro com a Receita Líquida Mensal do .Estado do Espírito 
Santo,- para o período outubro/96 a setembro/97; cabe destacar, porém, a não 
observação da Resolução n° 117, de 1997, do Senado Federai, pois a mesma foi 
objeto de deferimento, por parte do Supremo Tribunal Federal, em pedido de 
medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN, em 11 de 
dezembro de 1997. 

É o relatório. 

II- VOTO DO RELATOR 

Compete efetivamente ao Senado Federal, nos termos do art. 52, 
inciso VII, da Constituição Federal, dispor sobre a contratação de operações de 
crédito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Embora o presente 
pleito diga respeito apenas à transferência de credores, o mesmo equipara-se a 
operação de crédito, nos termos da Resolução n° 69, de 1995, do Senado 
Federal. 

Por se tratar de uma operação firmada no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, a mesma deve ser 
examinada à i).lz da Resolução n° 70, de 1995, com as alterações introduzidas 
pela Resolução n° 12, de 1997, ambas do Senado Federal. 

De fato, trata-se de uma operação que objetiva viabilizar o 
Protocolo de Acordo de Refinanciamento de Dívidas, firmado entre a União e o 
Estado do Espírito Santo; objeto da Resolução n° 57, de 1997, do Senado 
Federal, através da qual, dívidas capixabas junto a bancos privados serão 
transferidas à Caixa Econômica Federal em condições mais favoráveis ao 
estado, no que tange a taxa de juros e prazos de pagamento, e por essa razão a 
União aparece como interveniente garante do estado e promitente cessionária 
da CEF. Desta forma. podemos entender a presente operação como uma 
operação ponte, que proporcionará as condições necessárias à implantação do 
retinanciamento das dívidas do Espírito Santo. 

. Assim, diante do exposto, somos levados a manifestai nossa 
opinião favorável ao pleito capixaba nos termos do seguinte: 
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PROJETO-DE RESOLUÇÃO DO SENADO No 12, DE 1998 

Autoriza o Estado do Espírito Santo, a transferir 
para a Caixa Econômica Federal - CEF, débitos 
junto a instituições financeiras privadas, no valor 
total de R$ 26.041.331,49 (vinte e seis milhões, 
quarenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e 
quarenta e nove centavos), apurado em 28 de 
fevereiro de 1997, no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Estados. 

O Senado Federal Resolve: 

Art. 1 o É o Estado do Espírito Santo autorizado a transferir, para a 
Caixa Econômica Federal - CEF, débito junto a instituições financeiras 
privadas, no valor total de R$ 26.041.331,19 (vinte e seis milhões, quarenta e 
um mil e trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos), apurado em 28 de 
fevereiro de .I 997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal de Estados. 

§ 1 o O débito do Estado do Espírito Santo a ser transferido para a 
Caixa Econômica Federal é composto das seguintes parcelas: 

a) Banco BMG 
b)BancoBMC 
c) Banco FIBRA 
d)BancoBCN 
TOTAL 

R$ 9.760.578,95 
R$ 7.869.705,72 
R$ 7.653.537,63 
R$ 757.509,19 
R$ 26.041.331,49 

§ 2° Os valores mencionados no parágrafo anterior estão apurados 
à data de 28 de fevereiro de 1997 e d~verão ser atualizados até a data do crédito 
de acordo com os critérios estabelecidos nos contratos celebrados entre as· 
instituições cedentes e a Caixa Econômica Federal~ 
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Art. 2õ O Estado do Espírito Santo pagará a dívida à Caixa
Econômica Federal nas segu_intes condições: 

a) encargos financeiros: 1,9815 % a.m. (um inteiro, nove mil 
oitocentos e quinze décimos de milésimos por cento 
ao mês) correspondente ao custo de captação méáio 
da Caixa Econômica Federal, acrescidos de 0,5 % 
a.m. (cinco décimos por cento ao mês), calculados 
sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados 
mensalmente, devidos a partir da liberação dos 
recursos pela Caixa Econômica Federal ao banco 
privado correspondente; 

b) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a. (um inteiro e cinco 
décimos por cento ao ano) sobre o valor da aquisição 
do crédito pela Caixa Econômica Federal, 
incorporada pro-rata tempore mensalmente ao saldo 
devedor da operação; 

c) prazo de pagamento: 12 prestações mensais e consecutivas, 
vencendo-se a primeira em 30.01.98 e a última em 
30 .. _12.98;. 

d) carência: 3 (três) meses, a partir da data de assinatura dos 
contratos, sendo que durante a carência os encargos 
serão capitalizados ao saldo devedor. 

§ lo Os encargos financeiros serão repactuados trimestralmente 
com base no último balancete da Caixa Econômi~a Federal. 

§ 2° Poderá ocorrer o pagamento antecipado da dívida quando da 
celebração dos contratos e refinanciamento das dívidas do Estado do Espírito 
Santo pela União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal de Estados, ao amparo da legislação pertinente. 

Art. 3° O prazo m~imo para o exercício da presente autorização é 
de duzentos e setenta dias contàdds a partir da sua publicação. 

\ 
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Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 29 de janeiro de 1998. 

01- JOSÉ SERRA : Presidente 
02- ESPERIDIÃO AMIN: Relator 

03- COUTINHO.JORGE 
04- LÚDIO COELHO {IJEVaDfJ) 
05- OSMAR DIAS (vencido) 
06- JONAS PINHEIRO 
07- FRANCELINO PEREIRA 
08- BELLO PARGA 
09- ELCIO ALVARES 
10- VILSON KLEINÜBING (vencido) 
11- LEOMAR QUINTANILHA 
12- LEVY DIAS 
13- BENI VERAS 
14- REGINA ASSUMPÇÃO 
15- LÚCIO ALCÂNTARA 
16- JOSÉ FOGAÇA 
17- EDUARDO SUPLICY 
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PARECER No 56, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre <JOffcio no S/9, de 1998 (no 67/97, 
na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, referente a solicitação do 
Governo do Estado do Pará no sentido de ser autorizado a realizar, com a Caixa 
Econômica Federal - CEF, operação de crédito que consiste na aquisição, pela CEF, 
de créditos detidos por instituições financeiras privadas junto ao Estado do Pará, no 
valor de R$ 24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos e 
trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), apurado em 28 de fevereiro de 1997. 

RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA 

I. RELA TÓRIO 

O Presidente do Banco Central do Brasil, por intermédio do 

Oficio "S" no 009, de 1998, (Oficio PRESI - 98 I 0067, de 13 de janeiro de 

1998, na origem), encaminha à Presidência do Senado Federal o Parecer 

DEDIP/DIARE-97/ 1014, de IS de dezembro de 1997, do Departamento da 

Dívida Pública daquele banco, referente a solicitação do Governo do Estado 

do Pará, no sentido de ser autorizado a reaiizar, ·com a Caixa Econômica 

Federal e com a garantia da União, no âmbito do Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, operação de crédito que 

consiste na aquisição, pela Ca1xa Econômica Federal, de créditos detidos 
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por instituições financeiras privadas junto ao Estado do Pará, no montante 

de R$ 24.211.332,47 (vinte e-quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos 

e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), valor apurado em 28 de 

fevereiro de 1 997. 

Integram o Oficio "S" n° 009, de 1998, os seguintes 

documentos: 

a) Oficio n° 294/97-GG, de 23 de setembro de 1997, do 

Governador do Estado do Pará, solicitando autorização para que o estado 

possa realizar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, 

relativa à renegociação de sua dívida interna junto a bancos privados, às 

folhas n°S 05 e 06; 

b) Decreto Legislativo n° 27/96, de 16 de dezembro de I 996, 

da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, autorizando o estado a 

contratar operações de crédito jtmto à União, para o refinanciamento de sua 

dívida interna e a aderir ao Programa de Apoio à Reestmturação e ao Ajuste 

Fiscal de Estados, à folha 07; 

c) Decreto Legislativo n° O 11, de I 5 de mato de 1997, da 

Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que altera o art. I 0 do Decreto 

Legislativo n° 27/96, supra mencionado, à folha 08; 
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d) Certidão de quitação de tributos e contribuições federa,is 

administrados pela Secretaria da Receita Federal, à folha 09; 

e) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS, à folha I O; 

f) Certidão negativa de débito junto ao Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, à folha 11; 

g) Declaração do Governador do Estado do Pará, de 23 de 

setembro de 1997, de que o estado encontra-se adimp1ente com o Sistema 

Financeiro Nacional e com financiadores externos, à folha 12; 

h) Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, de 06 de 

novembro de 1997, à folha 13, certificando que o estado: 

hl) cumpriu o estabelecido no art. 27 da Constituição 

Federal· , 

h2) aplicou 30,34% (trinta inteiros e trinta e quatro 

centésimos por cento) da receita tributária na manutenção e 

desenvolvimento do ensino; 

h3) gastou 69,05% (sessenta e nove inteiros e cinco 

centésimos por cento) de sua receita corrente líquida com despesas de . 
pessoal; 
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1) Cópia do C~mtrato de Cessão de Crédito. Confissão e 

Novação de Dívida e Outras Avenças. celebrado entre a Caixa Econômica 

Federal. o Estado do Pará e o Banco Industrial e Comercial S/A, com a 

interveniência da União. às folhas 14 a 2 I; 

j) Cópia do Contrato de Cessão de Crédito. Confissão e 

Novação de Dívida e Outras Avenças. celebrado entre a Caixa Econômica 

Federal. o Estado do Pará e o Banco BMC S/ A. com a interveniência da 

União, às folhas 22 a 31; 

l) Legislação citada, anexada pela Secretaria Geral da Mesa. às 

folhas 32 a 35; e 

m) Declaração do recebimento. pela Presidência do Senado. do 

Oficio n° S/9, de 1998, do Presidente do Banco Central do Brasil. à folha 

36. 

O crédito de R$ 24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, 

duzentos e onze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete 

centavos) está assim distribuído entre as instituições financeiras cedentes: 

-R$ 19.617.573,81 (dezenove milhões. seiscentos e dezessete 

mil. quinhentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos). cedidos pelo 

Banco Industrial e Comercial S/ A ; 

-R$ 4.593.758,66 (quatro milhões. quinhentos e noventa e três 

mil. setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e seis centavos), cedidos 

pelo Banco BMC S/ A. 
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Os valores acima estão referenciados a 28 de fevereiro de 1997 

e serão atualizados até a oata do crédito às instituições cedentes, de acordo 

com os critérios estabelecidos nos contratos celebrados entre as respectivas 

instituições e a Caixa Econômica Federal. O pagamento aos cedentes deverá 

ser efetuado em até dois dias úteis após a publicação do ato autorizativo do 

Senado Federal. 

A aquisição dos referidos créditos pela Caixa Econômica 

Federal conta com a garantia da União Federal e tem por finalidade 

viabilizar o protocolo de acordo entre o devedor e a União, objetivando a 

implementação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 

de Estados, de que trata a Lei no 9 .496, de 11 de setembro de 1997. 

O Estado do Pará pagará, à Caixa Econômica Federal, o débito 

decorrente da operação de crédito nas seguintes condições: 

a) encargos financeiros: 2,0428% (dois inteiros e quatrocentos e 

vinte e oito décimos de milésimos por cento) ao 

mês, correspondentes ao custo de captação médio 

da Caixa Econômica Federal na data da assinatura 

do contrato, acrescidos de 0,5% (cinco décimos 

por cento) ao mês, calculados sobre o saldo 

devedor atualizado e capitalizados mensalmente, 

devidos a partir da data de disponibilização dos 

recursos aos respectivos cedentes; 
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b) comissão de abertura de crédito: 1,5% (um inteiro e cinco 

décimos por cento) ao ano sobre o valor da 

aquisição do crédito pela Caixa Econôrnica 

Federal, incorporada, pro-rata tempore, 

mensalmente, ao saldo devedor da operação; 

c) prazo de pagamento: 12 (doze) prestações mensais 

consecutivas, calculadas com base na Tabeia 

Price, vencendo-se a primeira em 30 de janeiro de 

1998, as demais em igual dia dos meses 

subseqüentes, e a última em 30 de dezembro de 

1998; 

d) carência: 4 (quatro) meses a contar da data da assinatura do 

contrato, sendo que durante a carência os 

encargos serão capitalizados ao saldo devedor. 

Cumpre observar que: 

1. os encargos financeiros serão repactuados 

trimestralmente com base no último balancete da Caixa Econômica Federal; 

2. as datas estipuladas para o pagamento poderão ser 

prorrogadas para manter correlação com a data da publicação do ato 

autorizativo do Senado Federal; e 
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3. poderá ·ocorrer o pagamento antecipado do saldo 

devedor da presente operàção de crédito quando da celebração dos contratos 

de refinanciamento das dívidas do Estado pela União, no âmbito do Programa 

de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, em conformidade 

com o que dispõe a Lei n° 9.496, de 1997. 

II. VOTO 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52, inciso VII, da 

Constituição Federal, combinado com o art. 393, parágrafo único, do 

Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução que 

implique o exercício da competência privativa do Senado Federal de dispor 

sobre limites globais e condições para a realização das operações de crédito 

interno dos Estados. 

A concessão de autorização para que os Estados realizem 

operações de crédito no âmbito do '?rograma de Apoio à Reestruturação e 

ao Ajuste Fiscal de Estados é regulada pelas Resolução n° 69, de 14 de 

dezembro de 1995, alterada pelas Resoluções n°s 19, de 27 de março de 

1996, e 117, de 21 de novembro de 1997, e combinada com a Resolução n° 

70, de 14 de dezembro de 1995, alterada pela Resolução no 12, de 30 de 

janeiro de 1997, todas do Senado Fedex:ai. 

O pleito do Governo do Estado do Pará atende às exigências 

das Resoluções acima, cabendo apenas ponderar: 
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a) o Estado do Pará deixou de cumprir o disposto no art. 13, 

VII, da Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal, tendo gasto com 

pessoal, em 1996, 69,05% (sessenta e nove inteiros e cinco centésimos por 

cento) de suas receitas correntes líquidas, excedendo, assim, o limite de 

60% (sessenta por cento), fixado na Lei Complementar n° 82, de 27 de 

março de 1995. No entanto, deve-se observar que a Lei Complementar n° 

82, de 1995, concedeu o prazo de 03 (três) exercícios financeiros, a contar 

de 1996; para que os estados se enquadrem no limite por ela fixado. 

b) Segundo infonna o Parecer DEDIP/C'IARE-97/1014, supra 

mencionado, o Estado do Pará está cadastrado corno inadimplente junto a 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Nesse aspecto, vale 

salientar que o Oficio do Presidente do Banco Central, que encaminhou o 

supracitado Parecer, ressalta que a operação de crédito sob exame cumpre, 

também, a finalidade de equacionar o problema da referida inadimplência; e 

c) Quanto à documentação exigida pela Resolução n° 117, cabe 

lembrar que se encontra suh judice a constitucionalidade dos dispositivos 

dessa noqpa, posto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão 

unânime de 11 de dezembro de 1997, deferiu pedido de liminar em ação 

direta de inconstitucionalidade que teve corno requerente o Governador do 

Estado da Paraíba e requerido o Senado Federal. 

Por fim, assinale,-se que a operação de crédito solicitada pelo 

Governo do Estado do Pará não constitui urna nova captação de recursos 

financeiros, mas apenas uma substituição de credores, com especial 
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va.magem para o Estado, que terá alongado o prazo de sua divida . e 

reduzidos os encargos financeiros a ela associados, situação que, por certo, 

lhe proporcionará condições de solucionar seu problema de inadimplência 

junto ao Sistema Financeiro Nacional, caso ele ainda exista. 

Assim, os contratos ora pleiteados constituirão peças 

fundamentais para viabilizar a implementação do Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal, no Estado do Pará. 

Tendo em vista o exposto e considerando a manifestação 

favorável do Banco Central, expressa no parágrafo 12, do Parecer já 

referido, entendo que deva ser o Estado do Pará autorizado a realizar a 

pretendida operação de crédito nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 13, DE 1998 

Autoriza o Estado do Pará a contratar, junto 
à Caixa Económica Federal- CEF, 
operação de crédito que consiste na 
aquisição, pela CEF. de créditos detidos por 
instituições financeiras privadas junto ao 
Estado do Pará, no montante de 
R$ 2-1.2 I /.332,47 (vinte e quatro milhões, 
duzentos e onze mil, trezentos e trinta e dois 
reais e quarenta e sete centavos), valor este 
apurado em 28 de fevereiro de /997. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1 o É autorizado o Estado do Pará, nos termos da Resolução 

no 69, de 14 de dezembro de 1995, alterada pelas Resoluções TI
0
S 19, de 27 de 
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março de 1996;-e· IT7, de 21 de ·novembro'de 1997, e combinada com a 
-

Resolução n° 70, de 14 de dezembro de 1995, alterada pela Resolução no 12, 

de 30 de janeiro de 1997, todas do Senado Federal, a realizar, junto à Caixa 

Econômica Federal- CEF e no âmbito do Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, operação de crédito que 

consiste na aquisição, pela CEF, de créditos detidos por instituições 

financeiras privadas junto ao Estado do Pará, no montante de 

R$ 24.211.332,47 (vinte e quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos e 

trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), valor este apurado em 28 de 

fevereiro de 1997. 

§ 1 o O crédito a ser adquirido pela Caixa Econômica Federal 

compõe-se das seguintes parcelas: 

a) no valor de R$ 19.617.573,81 (dezenove milhões, seiscentos e 

dezessete mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), junto 

ao Banco Industrial e Comercial S/ A ; 

b) no valor de R$ 4.593.758,66 (quatro milhões, quinhentos e 

noventa e três mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e seis 

centavos),junto ao Banco BMC S/ A. 

§ 2° Os valores mencionados no parágrafo anterior estão 

referenciados à data de 28 de fevereiro de 1997 e serão atualizados até a data 

do crédito aos bancos cedentes, de acordo com os critérios estabelecidos nos 

contratos celebrados entre as referidas instituições e a Caixa Econômica 

Federal. 
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Art. r O Estado ·do Pará pagará -a dívida à Caixa Econômica 
-

Feul:!ral nas seguintes condições: 

a) encargos.financeiros: 2,0428% (dois inteiros e quatrocentos e 

vinte e oito décimos de milésimos por cento) ao 

mês, correspondentes ao custo de captação médio 

da Caixa Econômica Federal na data da assinatura 

do contrato, acrescidos de 0,5% (cinco décimos 

por cento) ao mês, calculados sobre o saldo 

devedor atualizado e capitalizados mensalmente, 

devidos a partir da data de disponibilização dos 

recursos aos respect!vos cedentes; 

b) comissão de abertura de crédito: 1,5% (um inteiro e cinco 

décimos por cento) ao ano sobre o valor da 

aquisição do crédito pela Caixa Econômica 

Federal, incorporada, pro-rata tem pore, 

mensalmente, ao saldo devedor da operação; 

c) prazo de pagamento: 12 (doze) prestações mensais e 

consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, 

vencendo-se a primeira em 30 de janeiro de 1998, 

as demais em igual dia dos meses subseqüentes, e 

a última em 30 de dezembro de 1998; 

d) carência: 4 (quatro) meses a contar da data da assinatura do 

contrato, sendo que, durante a carência, .os 

encargos serão capitalizados ao saldo devedor. 
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§ .1 o Os encargos financeiros serão repactuados trimestralmente 
-

com base no último balancete da Caixa Econômica Federal. 

§ 2° Poderá ocorrer o pagamento antecipado do saldo devedor da 

presente operação de crédito quando da celebração dos contratos de 

refinanciamento das dívidas do Estado do Pará pela União, no âmbito do 

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, na fonna 

do que dispõe a Lei no 9.496, de 1997. 

§ 3° As datas estipuladas para pagamento poderão ser 

prorrogadas para manter correlação com a data da publicação desta 

Resolução. 

Art. 3° O prazo máximo para o exercício da presente autorização 

é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em 29 de janeiro de 1998. 

01- JOSÉ SERRA : Presidente 
02- LÚCIO ALCÂNTARA: Relator 

03- ESPERIDIÃO AMIN 
04- VILSON KLEINÜBING (VENCIDO) 
05-LEOMAR QUINTANILHA 

08- ELCIO ALVARES 
09- EDUARDO SUPUCY 
10- BENI VERAS 
11- JOSÉ FOGAÇA 
12-LEVY DIAS 
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06- REGINA ASSUMPÇÃO 
07- BELLO PARGA 

13- OSMAR DIAS (VENCIDO) 
14- LÚDIO COELHO (VENC~DO) . 
15- COUTINHO JORGE 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os pareceres licjos vão à publicação. . 

Os Projetós"de R""esciliJção n.ºs 8, 9., 10, 11, 12 
e 13, de 1998, résuHantes de pareceres que acabam 
de ser lidos, ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas nos tennos do 
art. 235, 11, s, do Regimento Interno, combinado com 
o art. 42 da Resolução n.2 37, de 1995, do Senado. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-5P) - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Sen;l.dor Romeu Tuma, para 

. uma comunicação inadiável. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL-5P. Para comuni

cação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr-'s. e Srs. Senadores, já devia ter ocupado 
esta tribuna para registrar o aniversário da minha ci
dade: São Paulo. 

No dia 25 úHimo, domingo, festejaram os 444 
anos da fonnação da cidade de São Paulo. Houve 
uma festa no pátio do colégio, onde nasceram a ci
dade e o Estado de São Paulo. 

Realmente, São Paulo é uma cidade fonnada 
por várias raças; é um cadinho de raças e um dína
mo que alimenta a produção de riquezas em nosso 
País. E vibro quando penso que minha família se as
semelha a um estereótipo paulistano, pois, em meus 
netos, circula sangue árabe, italiano, português, ja
ponês e austríaco, obedecendo a amalgamação ca
racterística daquelas paragens. 

Sr. Presidente, lerei somente alguns trechos do 
meu pronunciamento, para não ultrapassar os cinco 
minutos que me são concedidos, mas solicito que 
conste na íntegra nos Anais do Senado. 

Os principais jornais de São Paulo publicaram 
cadernos especiais sobre o Aniversário de São Pau
lo. E um deles, o jornal O Estado de S.Paulo, faz 
um retrospecto, em 12 páginas, de como São Paulo 
poderia ser. Destaquei alguns pontos publicados 
pelo jornal O Estado de S.Paulo, em que afirma 
que, "se houvesse boa vontade, imaginação e, prin
cipalmente, propósito de ·mudar, São Paulo, que faz 
444 anos hoje teria o que festejar. • E ressaHa: 

"Infelizmente, não é assim. A cidade 
está suja, rabiscada, tomada pelo mato, es
buracada, violenta e perigosa de viver. Não 
há zonas livres de bandidagem. No centro 
histórico e arredores, nos bairros da periferia 
até nos (bairros) Jardins, anterionnente mais 
bem cuidados e resguardados, a inseguran
ça e o medo fazem florescer a indústria da 
proteção ( ..• ) Nas rodas de conversa, nas fi
las, nos balcões de bares e nas mesas de 
restaurantes, há sempre alguém reclaman
do: do lixo que não é recolhido com a devida 

freqüência, do ar que irrita olhos e garg_an: 
tas, de pertences que são roubados, do co
mércio desordenado e das calçadas ocupa
das por ambulantes. Por causa de tudo isso, 
a cidade está feia • 

É interessante as mudanças do perfil socioeco
nõmico da cidade de São Paulo, descritas pela Fo
lha, terem desembocado na afirmação de que "São 
Paulo foi deixando para trás - ou empurrando para 
fora de seus domínios - seu passado industrial e se 
transformando numa espécie de Nova Iorque abaixo 
do Equador, guardadas as devidas proporções e dis
torções•. Interessante que os dados somam-se às 
considerações feitas, no mesmo jornal, pelo renoma
do colunista Gilberto Dimenstein - trabalhando hoje 
na cidade de Nova Iorque -, que afirma e justifica 
que trocaria Nova Iorque, onde reside, por São Pau
lo. E dá os motivos. 

Destaco alguns trechos do artigo de Dimens
tein que sintetizam tudo o que demandaria horas 
para ser dito desta tribuna em relação à minha cida
de, que !l-prendi a amar e respeitar desde que nasci. 
Lá, foi o meu berço, a minha maternidade. Por isso, 
reproduzo o que escreveu o jornalista na parte final 
do seu trabalho, que encimou com o título: "São 
Paulo é mais interessante do que Nova Iorque•. 

"São Paulo nunca esteve tão deteriora
da e abandonada. Como Nova Iorque, exer
ce, entretanto, fascínio pela força, diversida
de e fertilidade de seu eõ~pital humano. 
Quanto mais me dizem que a cidade está in
viável, mais vejo chance de uma virada. Difí
cil apostar nessa virada, reconheço. O pau
listano, e com muita razão, está com o hu
mor de quem vive em estado permanente de 
tensão pré-menstrual. Mas é onde o Poder 
Público aumentou a permanência dos alu
nos nas escolas, banca projetas ousados 
contra a repetência, apressa a introdução no 
currículo de temas mais voltados à realidade 
e empresários abraçam a prioridade social. 
Não é pouca coisa que o mais forte candidato 
à F~esp, filho do nosso companheiro, Horácio 
Piva, tenha colocado a educação como ponto
chave de seu programa, ou o mais expressivo 
empresário, Antônio Ermírio de Moraes, fale 
mais de cldadania do que economia 

Preste atenção na série de projetes da 
Fundação Abrinq ou institutos como C&A e 
Ayrton Senna, Natura, além do envolvimento 
de bancos como o Bradesco, ltaú, Boston 
ou Citibank. · 

Estudantes se mobilizam contra a vio
lência; empresários se unem ao Poder Públi-
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co e ao meio acadêmico para enfrentar a 
epidemia da criminalidade. 

São notáveis fragmentos de que o-cor
po está reagindo à infecção. E faz com que, 
para um brasileiro interessado na engenha
ria de mudança, São Paulo seja mais inte
ressante do que Nova Iorque." 

Sr. Presidente, é o que tel)ho a dizer sobre a 
cidade que nasci e que, no último dia 25, completou 
seu 444º aniversário. 

Muito obrigado. 

SEGUE DISCURSO NA ÍNTEGRA DO 
SR. ROMEU TUMA: 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Se podemos considerar o Brasil como a maior 

democracia racial existente e uma das dez maiores 
economias do mundo, São Paulo realmente reflete a 
imagem do Brasil, já que há 444 anos constitui um 
cadinho .de raças e um dínamo que alimenta a pro
dução de riquezas em nosso País. Este pensamento 
dominou minha mente, dia 25 último, domingo, en
quanto vibrava mais uma vez ao participar das co
memorações oficiais de um aniversário da metrópole 
onde nasci, cresci, formei-me, constitui família e es
tão fincadas minhas raízes. Vibrei ainda mais ao 
lembrar que minha família se assemelha a um este
reótipo paulistano, pois, em meus netos, circula san
gue árabe, italiano, português, japonês e austríaco, 
obedecendo à amalgamação característica daquelas 
paragens. 

Na capela do Pátio do Colégio, onde os jesuí
tas liderados pelos padres Manoel da Nóbrega e 
José de Anchieta fundaram o povoado que viria a 
transformar-se na megalópolis, enbevecime com as 
palavras do pastor maior da Igreja Católica em solo 
paulista, Sua Eminência Reverendíssima Cardeal 
Arcebispo D. Paulo Evaristo Ams, que, há muitos 
anos, oficia a missa solene ali realizada como ponto 
mais relevante das comemorações. Estavam pre
sentes o preclaro Governador Mário Covas e o ilus
tre Prefeito Celso Camargo Pitta do Nascimento, ao 
lado de outras autoridades e personalidades que es
tranharam, pela inoportunidade, o comportamento 
de um grupo de manifestantes levados à praça para 
protestar contra a administração municipal durante a 
celebração. Enquanto isto, em outros locais, pelos 
quatro cantos da cidade, inúmeros "shows• de músi
ca popular, erudita e de dança deleitavam milhares 
de pessoas, de manhã até a noite. No bairro de Bela 
Vista, o povo repetiu, desde as 5 horas da madruga
da, o ritual de montagem do tradicional Bolo do Bexi
ga, que deve ter tamanho proporcional ao número 
de anos que a cidade faz. Assim, seis horas depois, 

~-ao_!>.QITJ. do "Parabéns a Você", foram consumidos 
444 metros de bolo numa praça central daquele bair
ro. 

Falar sobre a história de São Paulo seria re
dundante, pois, motivados pelo aniversário, os prin
cipais órgãos de imprensa dedicam-lhe copioso es
paço, anualmente. Mas, ao lado dos números gran
diosos que se repetem, surgem agora estatísticas a 
indicar acelerada modificação no perfil económico e 
social da cidade que detém o terceiro orçamento pú
blico do País. Por exemplo, a Folha de S.Paulo pu
blicou notável caderno especial, com importantes 
dados sobre aquela transição, mostrando como e 
porque "as chaminés das indústrias estão dando lu
gar a uma grande usina de serviços e, em menor es
cala, de comércio". De acordo com tais dados, há 
quarenta anos, sete em cada dez trabalhadores da 
capital paulista tinham emprego industrial, conforme 
tabela comparativa elaborada pela Empresa Metro
politana de Planejamento da Grande São Paulo 
(EMPLASA). Hoje, essa relação está reduzida a dois 
em cada dez paulistanos. Aconteceu o contrário no 
setor de serviços que empregava, na década de 50, 
um em cada dez paulistanos e, agora, absorve seis 
em cada dez trabalhadores. Tanto isso acontece que 
os empregos do setorterciário (serviços e comércio), 
responderam, em novembro passado, por 79% das 
pessoas ocupadas na cidade, segundo pesquisa de 
emprego do Seade/Dieese. Ao mesmo tempo, as in
dustrias têm-se deslocado para o interior do Estado, 
onde já encontram facilidades de c:..c:pansão e mão 
de obra qualificada. 

A Folha rel?cionou eft?itos <;!essas mudanças, 
colocando entre os resultados ruins o "desemprego 
recorde (16,6% da população economicamente ativa 
da Grande São Paulo sem trabalho), ex-bairros in
dustriais deteriorados, falta de mão de obra qualifica
da para os serviços mais sofisticados•. Entre os efei
tos positivos, apontou: "maior oferta de produtos e 
serviços, vida notuma sofisticada e, sobretudo, a 
possibilidade de, ao se livrar das indústrias, construir 
uma cidade melhor, segundo os urbanistas". 

Foi com base na opinião desses urbanistas, 
além de arquitetos, fotógrafos e artistas, que, por 
sua vez, o jornal O Estado de S.Paulo produziu me
morável caderno especial com o título "Como São 
Paulo Poderia Ser". Em doze páginas, o centenário 

· matutino mostra, por exemplo, como está desfigura-
da a cidade e quanta beleza se oculta atrás da polui
ção visual causada por pichadores e outros tipos de 
vândalos, que danificam ou destroem o patrimônío 
público. Para isso, o jornal aplicou recursos de com
putação gráfica na retirada daquela poluição visual, 
que poderia ser realmente eliminada em grande par-
te com o simples uso de esponja, água e sabão ou · 
de algum removedor mais poderoso. Também gra
ças à computação, pôde mostrar como ficariam be- .. 
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las, se fossem reurbanizadas, avenidas hoje toma
das pelo mato e pelo lixo. Aliás, O Estado afirma 
que, •se houve~e boa vontade, imaginação e, prin
cipalmente, propósito de mudar, São Paulo que faz 
444 anos hoje teria o que festejar". E ressalta: 

"Infelizmente, não é assim. A cidade está suja, 
rabiscada, tomada pelo mato, esburacada, violenta e 
perigosa de viver. Não há zonas livres da bandida
gem. No centro histórico e arredores, nos bairros da 
periferia e até nos (bairros) Jardins, anteriormente 
mais bem cuidados e resguardados, a-insegurança e 
o medo fazem florescer a indústria da proteção ( ... ) 
Nas rodas de conversa, nas filas, nos balcões de ba
res e nas mesas de restaurantes, há sempre alguém 
reclamando: do lixo que não é recolhido com a devi
da freqüência, do ar que irrita olhos e gargantas, de 
pertences que são roubados, do comércio desorde
nado e das calçadas ocupadas por ambulantes. Por 
causa de tudo isso, a cidade está feia'. 

É interessante as mudanças do perfil sócio
econômico da cidade, descritas pela Folha, terem 
desembocado na afirmação de que "São Paulo foi 
deixando para trás - ou empurrando para fora de 
seus domínios - seu passado industrial e se trans
formando numa espécie de Nova York abaixo do 
Equador, guardadas as devidas proporções e distor
ções". Interessante porque os dados somam-se às 
considerações feitas, no mesmo jornal, pelo renoma
do colunista Gilberto Dimenstein para justificar sua 
afirmação de que trocaria Nova York, onde reside, 
por São Paulo. Alguns trechos do artigo de Dimens
tein sintetizam tudo o que demandaria horas para 
ser dito desta tribuna em relação à cidade que 
aprendi a amar e respeitar desde que nasci. Por 
isso, reproduzo o que escreveu o jornalista na parte 
final do trabalho que encimou com o título "São Pau
lo É Mais Interessante do que Nova York". 

"São Paulo nunca esteve tão deteriorada e 
abandonada Como Nova York, exerce, entretanto, 
fascínio pela força. diversidade e fertilidade de seu 
capital humano. Quanto mais me dizem que a cida
de está inviável, mais vejo chance de uma Virada. Difí
cil apostar nessa virada, reconheço. O Paulistano, e 
com muita razão, está com o humor de quem vive em 
estado permanente de tensão pré-mestruaL Mas, é 
onde o poder público aumentou a permanência dos 
alunos nas escolas, banca projetos ousados contra a 
repetência, apressa a introdução no currículo de temas 
mais voitados à realidade e empresários abraçam a 
prioridade social. Não é pouca coisa que o mais forte 
candidato à Resp - Horácio Piva - tenha colocado a 
educação como ponte-chave de seu programa ou o 
mais expressivo empresário, Antônio Ermírio de Mo
raes, fale mais de cidadania do que economia. 

"Preste atenção na série de projetes da Funda
ção Abrinq ou instututos como C&A e Ayrton Senna, 

Natura, além do envolvimento de bancos como Bra- · 
desce, ltaú, Boston ou Citibank. -

"Estudantes se mobilizam contra a violência; 
empresários se unem ao poder público e ao meio aca
dêmico para enfrentar a epidemia da criminalidade. 

"São notáveis fragmentos de que o corpo está 
reagindo à infecção. E faz com que, para um brasi
leiro interessado na engenharia da mudança, São 
Paulo seja mais interessante do que Nova York". 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, não poderia deixar sem registro mais este 
aniversário da cidade que orgulha todos os brasilei
ros. Faço coro com os que a enaltecem, mas dirijo 
um apelo pessoal aos seus administradores públicos 
para que nela restabeleçam condições de vida mais 
digna com vistas ao bem estar do seu povo realizador. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- V. Exª será atendido na forma regimental. 
Está franqueada a palavra aos Srs. Senadores. 

(Pausa.) 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ)

Sr. Presidente, eu estava inscrita para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Se estou franqueando, V. Ex" tem a palavra. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para comunicação inadiáveL Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, repre
sentando a Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, amanhã estarei participando do Semi
nário realizado pela Firjan, cujo tema é a importância 
comercial do Brasil com os países africanos. 

Essa iniciativa da Firjan, no Estado do Rio de 
Janeiro, é de uma importância muito grande, porque, 
discutindo com os empresários naquele Estado, tive
mos a oportunidade de mostrar a importância do es
treitamento da relação do Brasil com os países afri
canos. E tivemos nesta Casa a oportunidade, quan
do era Presidente da Comissão de Relações Exterio
res o nosso Presidente do Senado, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, de realizar ali o seminário. A par
tir daquele momento, buscamos dar continuidade a 
essa discussão e a esse debate, para que pudésse
mos estreitar realmente essa relação, reconhecendo 
que o Brasil tem total condiÇão de fazer dos países 
africanos seus parceiros prioritários. 

Lembro que, na ocasião, o Senador Antonio 
Carlos Magalhães afirmou que o seminário estaria 
dando uma contribuição e fortalecendo a relação do 
comércio, a relação cultural do País e a relação com 
o continente africano, dando, assim, mais uma ates
tado de que queremos fortalecer esse relaçionamen
to que é tão útil ao Brasil e aos países da Africa . 

Também, naquele mesmo seminário, usando 
da palavra o nosso Ministro Lampreia, S. ExS disse o 
seguinte: 
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"Estamos presenciando hoje um núme
ro crescente de condições ·pâha que. as rela
çõeS" àó-"Brasil e da África retomem o lugar 
de realce que devem ter no contexto Cfa polí
tica externa brasileira, em função de todos 
aqueles fundamentos que descrevi há pouco. 

Angola se pacifica, e temos tido uma 
presença importante nesse processo, atra
vés de nossa participação nos debates do 
Conselho de Segurança, onde nunca deixa
mos cair a idéia de que a comunidade inter
nacional tem uma dívida profunda com a pa
cificação de Angola, com esse povo irmão, 
que tem sido vitimado por uma das mais 
cruéis e mais esquecidas guerras civis que o 
tem devastado terrivelmente. 

Tenho também que sublinhar que o 
Brasil dará ao processo de pacificação de An
gola uma participação signifiCativa, com o envio 
de um contingente da Unavem III de um contin
gente brasileiro de cerca de 1.100 homens. Mo
çambique segue idêntico caminho de pacifiCa
ção e de retomada de desenvoMmento. 

A África do Sul desponta como novo 
parceiro de grande expressão do outro lado 
do Atlântico. • 

Essas são as palavras do Ministro, que se 
cumprem nos dias de hoje, sobre o apoio que se tem 
dado a Angola a todo o processo de acompanha
mento ~ das relações. comerciais que se estreitam 
com a Africa do Sul, mas é importante envolver ou
tros países cuja indústria passa por um período de 
transformação. A parceria com o Brasil, no acordo 
de cooperação, trará para esses países a oportuni
dade de ingressar com qualidade industrial no bloco 
econômico do Norte. 

Por isso, aqui estou para representar a Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
amanhã, neste seminário, e fazer este registro, no 
Senado, da importância não só da participação des
ta Comissão, mas também da possibilidade de res
gatar, em palavras ditas pelo nosso Ministro, que 
cumpre, neste momento, através de uma repre
sentação, o compromisso assumido, desde o ano 
passado, de estar presente a este seminário. Como 
está em viagem com o Presidente da República, es
colheu-me como representante. 

Queremos, desde já, parabenizar à Fi~an por 
essa iniciativa, na pessoa do seu presidente. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Si!v:a. o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre-· 
sidifmte, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2!1 Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} - Con
cedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Supli
cy para comunicação, por cinco minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
Para comunicação. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, faço o registro 
do ofício que encaminhei ao Senhor Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, em 27 de janeiro, à aten
ção do Chefe de Gabinete Pessoal da Presidência, 
José Lucena Dantas: 

"Foram muitas as ocasiões em que 
participei juntamente com Vossa Excelência, 
desde a solidariedade que prestei ao Ce
brap, quando atacado por forças obscuras. -
refiro-me aos episódios em que o Cebrap, 
que ele presidia, foi atacado por bombas -, 
quando de sua candidatura ao Senado, em 
1978 - e eu, candidato a deputado estadual, 
participei de sua campanha -, nas batalhas 
pelas Diretas Já e por Ética na Vida Política, 
em favor do aperfeiçoamento das instituiçõ
es democráticas de nosso País. Pode estar 
certo, portanto, que, ao acompanhar os apo
sentados ao Palácio do Planalto em 21 de 
janeiro passado, tive somente a intenção de 
estar solidário a uma causa democrática, no 
momento em que os aposentados sinaliza
ram seu descontentamento por não serem 
recebidos, apesar dos diversos pedidos de 
audiência. Não houve qualquer intenção de 
estar invadindo ou desrespeitando a sede 
do Governo. Conforme poderão testemu
nhar os responsáveis pela segurança, cola
borei para que houvesse o necessário en
tendimento e tudo fosse concluído com nor
malidade, sem qualquer incidente grave. 

Encaminho a Vossa Excelência novo 
ofício da sr- Maria Machado Cota, Presidente 
da Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas, no qual reitera pedido de au
diência. Pondera a Presidente que será muito 
importante que a referida audiência com a di
reção da Cobap possa ser realizada antes da 
votação da reforma da Previdência, em princí
pio prevista para 11 de fevereiro. • 

O ofício da sr- Maria Machado Cota, Presiden
te da Cobap diz o seguinte: 
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'Reiteramos o pedido de audiência so
licitado a Vossa Excelência no dia 16 de. 
abril de 1997 e reforçado em outras datas 
posteriores, para tratarmos da ·questão da 
reforma da Previdência. A negativa dos pe
didos vem nos impedindo de levar nossos 
problemas e preocupações ligados aos pro
ventos dos aposentados e pensionistas com 
relação à Previdência SociaL Tendo em vis
ta a nossa insegurança com relação a esse 
projeto, seria fundamental que esse diálogo 
ocorresse antes da votação da proposta pre
vista para o próximo dia 11. 

Certos de contarmos desta vez com a 
sua compreensão, aguardamos uma respos
ta favorável de Vossa Excelência. 

Atenciosamente 

Maria Machado Cota 

Presidente a Confederação Brasileira 
de Aposentados e Pensionistas' . 

Espero que o Presidente da República, diante 
dessa solicitação, possa atender o pedido de au
diência, para que não haja quaisquer mal-entendidos 
relativos ao procedimento dos aposentados, sobretu
do com vistas ao fortalecimento de nossas instituiçõ
es democráticas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Con

cedo a palavra ao eminente Senador Sebastião Ro
cha. (Pausa.) 

Concedo a pal~vra ao nobre Senador Ramez 
Tebet (Pausa.) 

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao emi
nente Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para comu
nicação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, trago ao plenário, 
hoje, dois assuntos que estão presentes na temática 
nacionaL O primeiro deles diz respeito à legislação 
que regulamenta os planos de saúde, matéria que 
se encontra em discussão nesta Casa. 

A mídia tem publicado que o Senado volta a 
discutir essa matéria extremamente relevante para a 
sociedade brasileira, já que mais de 41 milhões de 
pessoas no Brasil detêm algum tipo de plano de saú
de e, portanto, estão ansiando por uma regulamen
tação, até então inexistente. 

Fui incumbido pelo Governo de acompanhar 
essa questão. Estou apto a discutir o tema - na Co
missão de Assuntos Sociais já começamos a fazer 
isso -, mas gostaria, na manhã de hoje, de registrar 
a importância, a urgência e a necessidade do tema, 
para que, de acordo com o calendário fixado pela 

Presidência da Casa, até abril, tenhamos condição· 
de votar um texto que traga garantia e tranqüilidáde 
à Nação brasileira. 

O articulista de O Globo, Élio Gaspar!, ·no dia 
28, redigiu, em seu estilo peculiar, artigo que trata do 
assunto. Apesar de não concordar com uma ou dÜas 
colocações, devo dizer que o artigo chama atenção 
para fatos importantes, que dizem respeito à urgên
cia dessa regulamentação. 

O projeto encaminhado pela Câmara dos De
putados pode não ser o melhor, mas, sem dúvida 
nenhuma, é um texto básico possível para que pos
samos discutir e tenhamos, a curto prazo, uma regu
lamentação que, além da garantia da fiscalização e 
do funcionamento mínimo dos planos de saúde, tr:ç.
ga também um aspecto extremamente importante 
para os usuários da rede pública de saúde, que é o 
reembolso dos recursos pagos pelas empresas de 
planos de saúde quando seus segurados forem 
atendidos pela rede pública. 

Esse é um aspecto extremamente importante 
na regulamentação dos planos, porque se, de um 
lado, reforça a atuação dos planos de saúde como 
caminho alternativo ao atendimento de saúde no 
nosso País, _de outro lado, reforça também o caixa 
do Sistema Unico de Saúde, no sentido de que este 
possa ter mais recursos para atender aquele cida
dão que não tem plano de saúde, que procura a 
rede pública e que, na maioria das vezes, é preciso 
que se diga, é mal atendido pelo Sistema. 

Não quero entrar no mérito da discussão, por
que acredito que teremos uma discussão profícua 
até abriL Existem Senadores médicos, como é o 
eé!SO do Senador Carlos Patrocínio qt. preside os 
trábalhos neste momento e já se pronunciou sobre a 
questão dos planos de saúde, que, sem dúvida, tra
rão uma contribuição extremamente importante à 
discussão da matéria. 

Mas quero me prender tão-somente à necessi
dade da urgência da discussão, à necessidade de 
que a Casa ainda este ano sinalize e traga à opinião 
pública e à sociedade brasileira uma lei que separe 
o joio do trigo, que separe a empresa ou a cooperati
va que faz um bom plano de saúde daquelas que 
são arapucas, para as quais o cidadão brasileiro 
contribui durante anos e, quando precisa do serviço, 
não consegue, a empresa faliu e ele fica desprotegido. 

Reitero, portanto, a importância e a necessida
de da discussão urgente de um tema que diz respei
to a 41 milhões de brasileiros. 

Sr. Presidente, além de pedir para que conste 
do meu prçnunciamento esse artigo do articulista de 
O Globo, Elia Gaspari, que tem como título ·o plano 
de saúde dos planos de saúde", eu gostaria também 
de registrar, com satisfação, que a Frente Parlamen
tar da Agricultura, da Câmara e do Senado, tendo à 
frente o Senador Jonas Pinheiro, fez um acordo com 
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o Governo, com as entidades do Ministério da Agri
cultura, com o Banco Central e com o Banco do Bra
sil para ·viabilizar a renegociação das dívidas oriun
das de operações ·de crédito rural acima de R$200 
mil e em relação àquelas abaixo desse valor, que 
ainda não haviam sido securitizadas quando desse 
processo inicial. 

Esse é um fato extremamente importante, que 
procura e contribui para tirar da inadimplência muitos 
produtores pequenos e médios do nosso campo. 

Quero consignar também a distribuição de uma 
cartilha com essas informações, que traz não apenas 
o relatório desse encontro, mas também o enquadra
mento das empresas que têm direito, como calcular a 
atualização das dívidas, a sistemática de renegocia
ção, o ressarciment~ que deve ser feito, a correção 
dos títulos e, inclusive, enumera os encargos financei
ros que serão cobrados nessa renegociação. 

Sr. Presidente, vale a pena registrar que os fi
nanciamentos de até R$500 mil terão juros de 8% ao 
ano; de R$500 mil a R$ 1 milhão, 9% ao ano e, aci
ma de R$1 milhão de financiamento, terão juros de 
1 O% ao ano, que serão calculados em efeito casca
ta, ou seja, 8% para até R$500 mil, 9% para até R$1 
milhão e 10% somente para acima de R$1 milhão. 
Com esse resultado, quero enaltecer o trabalho do 
Senador Jonas Pinheiro, que foi incansável. 

Com um grupo de Parlrunentares, trabalhamos 
para que efetivamente o homem do campo, o produtor 
rural no Brasil seja olhado com respeito e dignidade. 

De acordo com o Regimento, eu gostaria de 
pedir a V. Exª que essa pequena cartilha fosse in
cluída no meu pronunciamento. 

Muito obrigado, S~. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

A Frente Parlamentar de Agricultura da Câmara dos Depu
tados e o Senador Jonas Pinheiro, juntamente com as entidades 
representativas do selar, o Ministério da Agricu~ura e do Abaste
cimento e o da Fazenda, mais o Banco Central e o Banco do Bra
sil finnaram um acordo para viabilizar a renegociação das dívidas 
oriundas de operações de crédito rural acima de R$200 mil (se
ção 2) e aquelas que, mesmo abaixo desse valor, não tenham 
sido 'secutizadas'. 

Os pontos acordados são os seguintes: 

1. Enquadramento 
São renegociáveis todas as dividas vencidas e por ven:er, 

referentes às operações contratadas até 2o-6-1995, que sejam 
cornprovadamente de origem rural, mesmo que já tenham Sido re
negociadas anterionnente com outra modalidade ('mata-mata') e 
que não tenham sido 'secutizadas'. 

Não estão incluídas nesse acordo as dívidas iinanceiras 
com recursos dos Fundos Constitucionais. 

As dívidas ajuizadas poderão ser renegociadas mediante 
acordo registrado nos autos. 

Serão renegociadas primeiramente as operações contrata
das com o Banco do Brasil, Basa e Banco do Nordeste. Aquelas 
contratadas com outros bancos dependerão do interesse de cada 
agente financeiro em aderir a essa sistemática. 

2. Atualização das dívidas 

As dívidas serão atuaJizadas da seguinte fonna: 
• o total do saldo devedor será calculado com base nos 

encargos iinanceiros previstos nos contratos 'em ser' das opera
ções em curso nonnal, até o seu vencimento. 

• do vencimento até 31-12-1997, incidirão juros de 12% 
(doze por cento) efetivos ao ano, mais o Índice de Remuneração 
Básica da Caderneta de Poupança (atualmente TR), ficando ex
cluídos os encargos de mora, multa e taxa de inadimplência. 

• em se tratando de operações ajuizadas, serão cobrados 
os honorários advocaUcios e as custas judiciais, podendo ser in
corporados ao montante da dívida, para efeito de renegociação, 
os honorários pagos pelo banco. 

• as operações referentes ao 'Plano Collor', já renegOcia
das, serão recalculadas a partir da data da assinatura do último 
acordo, pelo Índice de Remuneração Básica da Cedemeta de 
Poupança, mais juros efetivos de 12"/o (doze por cento) ao ano, 
procedendo-se aos acertos contábeis devidos. 

3- Sistemática 
As dividas serão convertidas em Títulos do Tesouro NaCio

nal, pela seguinte sistemáUca: 
• o devedor, ciente do valor atualizado de sua dívida, de

verá adquirir Títulos do Tesouro Nacional, de valor nominal equi
valente a essa dívida, com prazo de 20 anos para liquidação. Os 
títulos serão adquiridos com deságio. 

• para adquírir esses títulos, o devedor deverá pagar, no 
ato da renegociação, o correspondente a 10,37% (dez vírgula 
trinta e sete por cento) do valor total da divida recalculada. 

• esses títulos serão entregues ao agente financeiro, que 
os manterá em sua· carteira como garantia do principal da dívida. 

4. Ressarcimento 
• o devedor terá 20 anos para quitar as suas dividas (pra

zos dos títulos). 
• o ressarcimento poderá ser antecipado mediante nego

ciação entre as partes e pagamento da dívida remanescente. 

5. Correção dos títulos 
• O valor integral dos títulos, que corresponde ao montante 

total da dívida renegociada, será corrigido anualmente pelo Índice 
Geral de Preços- IGP. 

6. Encargos financeiros 
• os juros incidirão sobre o valor integral dos títulos e de

verão ser pagos anualmente nos seguintes percentuais: 
- 8% (oito por cento) para as dívidas atê R$500 mil 
- 9% (nove por cento) para as dívidas de R$500 rrul a R$1 

milhão;e '· 
-10% (dez porcento) para as dívidas acima de R$1 milhão. 
• Obs.: Os encargos financeiros serão calculados em 'cas

cata', ou seja, 8% para as dívidas até R$500 mil, 9% para o que 
exceder de R$500 mil até R$1 milhão e 1 O% para os montantes 
acima de R$1 milhão. 

7. Garantias 
• do principal: cessão dos Títulos do Tesouro Nacional ad· 

quiridos, com valor de face igual ao da dívida recalculada. 
• dos juros: as garantias usuais do crédito rural, admitindo

se títulos federais (como os TOA 'Cetipados') na proporção míni
ma de 50% do valor da dívida, com liberação das garantias qúe 
excederem esse percentual. 
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O plano de saúde dos planos de saúde 

IOGASPARJ 

H 
A wna corrente de senadores 
defendendo a redaç!o de uma 
non regulamentaç!o dos pla
nos de sat1de. O projeto apro

>do na Cãmara dos Deputados em ou
'oro passado corte o risco de ser enga
t ado. Se Isso acontecer, mesmo que os 

· nadores cheguem a um acordo do qual 
suite a dlstrlbulç!O do elixir da longa 

'.ia e o acesso l fonte da juventude, a 
•va lei dllldlmente entrar! em vigor 

,·ste ano. 
imagtnandCHe que o Senado tivesse 
·tado o projeto da Clmara Da semana 
"sada e que mm o sancionasse hoje, 
:saobstruç!osignlftcari.asegulnteces
. de presentes para os ddad!os: 
I) Centenas de milhares de brasileiros 
•e se aposentarão neste ano perder Ao a 

. >ortunidade de continuar associados 
:s pianos de saúde das empresas pelo 
sto de suas vidas. Uma Iniciativa de 

: HH pennltlu que o projeto da C!mara 
:i asse essa possibllldade. O aposentado 
•gZirla a parte que cabe ao empregador 
faria ótlmo negódo. pois os planos co
t !vos custam multo menos que os tndl
dum. Um a zero para as operadoras. 
2)TodososddadAosdemllldosdeem
e~as que t!m planos de sallde tamM!n 
rder!o a oportunidade de preservar 
se vinculo durante um perl~o equlva
nte a um terço do tempo de ·serviço. 
•ém de procurar emprego, terão de 
.mprar planos lndlvld~ m algo co
" 30 milhões de pessoas DOS planos ca
tivos. Dois a zero para as operadoras. 
3) A5 operadoras de planos de Róée 
ntlnuarlo com o direito de resclnrlú 

nilateralmente os contratos !ndivl-
·"als. Se o ddad!o estA eustandc et."O, 
• andam-Do h fans. O projete da Cir, .a
' prolbe l!!lse ml!nc:la. TrE:;. a zero. 
4) As operadoras c:ootin~o co•· o 

direito de Impor prazos de carEn~ ie 
at~ dois anos para proc:edlmentos . .a
mes mais complexos. Pelo proJeto, _ Cl-

mara esses prazos nlo podem passar de 
seis meses, salvo para casos de parto. 
Quatro a zero. 

S) As operadoras conttnuarlo com o 
direito de tirar pacientes das U11s ao llm 
do prazo estipulado no contrato da vru
ma. o projeto da amara dlz que o doen
te s6 pode sair da tm quando o m~ 
achar que nlo precisa mais ficar IA. Cin
coa zero. 

Grosseiramente, os parlamentares que 
defendem o c:oogelamento do projeto da 
Clmara dlvlde!~Hi em dois grupos. Um 
quer que tudo continue como est!, pre
servando a selvageria do mercado. Mer
cado selvagem, porém próspero, !atura 
RS 17 bUhôes por ano. Mede-se a força 
dessa bancada quando se nota que a re
gulamentação dos planos de saúde mofa 
no Congresso hã sete anos. Outro, julga o 
projeto da Clmara Insuficiente e quer 
ampliar os direitos dos consumidores. 

Esse, que merece respeito, merece 
tam~ contradita. 

o projeto da êlnlara não restringe um 
SÓ direito dos consumidores. Nada lhes ~ 
retirado, até porque nada têm. O-coração 
do argumento desse grupo estA noutra 
dlreç!O: ele sustenta que o projeto lega
liza exclusões que tbn sido condenadas 
pela Justiça. Tem toda razão. 

JA aconteceram centenas de casos em 
que as operadoras fonm obrigadas a pa
gar contas de que ni!.o queriam honrar. E. 
justo reconhecer, contudo, que a grande 
maioria dos consumidores nlo tem aces
so fãcll a advogados. 

Numa segunda Unha de raciodnio, os 
crltlcos do projeto da Clmara querem 
um novo texto. mais generoso. Têm ra
zão, novamente. 

Um detalhe regimental Impede que o 
Senado dê non redaçllo ao projeto que 
recebeu da Clmara. ~e pode suprimir~ 
mas não pode acrest:entar. Ou seja, pata 
ate."lder a todas as criticas dos senadores 
Interessados na saüde dos consumld~ 
res, seriA preciso começar tudo de novo~ 
aprovando um texto, mandando-o l Cl
mara e recebendo-o cie volta. isso pode 

. demorar seis meses ou 66 anos. 

O alcance das coberturas obrigatóriaS 
~uma questlo na qual cada interessadq 
tem todo direito de defender a expansão 
ou a contraç!o das g;u-antlas, e o Con! 
gresso ~ pago para demarcar os llm!td 
desses Interesses. O Congresso não~ pi( 
go para postergar. : 

Se o Senado quer melhorar a vida das 
vitimas dos planos de satlde, pode tomái 
um camlnho simples. Vota o projeto da Câ
mara. Pode refel~o e, nesse caso, cad.i 
senador expUdta sua posição. Pode ap~ 
Yá-lo, fFHH o sanciona, e seus beneffclos 
entram em vigor: re aposentados e os de
sempregados ganham cobertura, acabaJri. 
se as ~das e os cancelamentos unila
terais. Cinco a zero para a patuléla.. . : 

Como Isso pode ser pouco, começa-s~ 
anegodar .amanhl um novo projeto, d

Jlnado a consertar os defeitos do textõ 
sandonado. · 

Desse caminho resultam as seguintes 
posslb!lldades: . 

1) O Senado e a Clmara, confirmando 
suas Intenções pdbllcas, votam em tr& 
meses o novo projeto, mantendo tudo o 
que jA se conseguiu e .!.< ~centando é 
que lhes aprouver. Ninguém perde e g<Ó
nhwe o que ele trouxer de bom. · 

2) O s-..nado e a Clmara se atrasam 05 
est!o sete anos atrasados). Perde-se 
aquilo que o Senado julga ter a oferecer 
de bom, mas fieM e, desde jâ. com aquilo 
que se conseguiu na Câmara. 

Nesse caminho h! ganhadores mai: 
nlo hã perdedores. Pelo que se e.stã ai
mando no Senado, perdMe tudo o que á 
Clmara votou, em benelldo exclusivo e 
Imediato de uma goleada das operado~ 
que s6 jogam um jogo: o da postergaç!o. 
Como at~ hoje esse Jogo só deu resuJt;;. 
dos favor!vels a elas, os consumidoreS 
estio sendo convidados a fazer seu ~ 
llio papel: o de bobos. ·' 

WO GASPAIU IIZIIicullsla do GLOBO. 
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O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio)- V. Exª 
será atendido na forma do Regimento. 

Concedo a palavra, para uma comunicg.ção por 
cinco minutos, à nobre Senadora Marluce Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Com revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na terça-feira 
passada, usei esta tribuna para comunicar à Casa o 
problema que está havendo no Estado de Roraima, 
referente à seca, quando citei a precariedade da co
munidade interiorana do nosso Estado. Além de não 
haver água para solucionar os problemas dos ani
mais, a seca já está atingindo os seres humanos. 

Naquela ocasião, solicitei ao Senador Cunha 
Lima, que presidia a sessão'plenária, que interferis
se junto ao Ministro da Secretaria do Desenvolvi
mento Regional, Sr. Fernando Catão, para que os 
Prefeitos, não só o da Capital como os do interior do 
Estado, fossem atendidos de acordo com suas ne
cessidades. 

Hoje, quero aqui registrar que retomei ao Dr. 
Fernando Gatão. S. Exª me comunicou que, ontem, 
entrou em contato com o Governador de Roraima e 
pediu para que S. Exª procurasse os Parlamentares 
e todos os Prefeitos para fazermos uma reunião, a 
fim de que tentássemos encontrar soluções que pu
dessem, de imediato, miniminar a carência e o sofri
mento daquele povo. 

Quero repetir desta tribuna que as minhas in
formações não se prendem a notícias de jornais, 
nem de televisão. De sexta-feira da semana passa
da até segunda-feira desta semana, visitei as locali
dades onde a situação é mais difícil e constatei, in 
loco, que, realmente, se não houver um socorro por 
parte do Poder Central, a situação dos micro e pe
quenos produtores será muito difícil. 

Quero também ressaltar uma atitude do Sena
dor do nosso Estado Romero Jucá, que está presen
te. S. Exª já solicitou ao Ministro uma audiência, a 
fim de que nós, Parlamentares, possamos fazer um 
trabalho no sentido de que as verbas destinadas à 
solução desses problemas sejam liberadas direta
mente para as Prefeituras. Até porque os Prefeitos é 
que sabem das dificuldades dos seus Municípios. Se 
alocarmos recursos diretamente para o Governo do 
Estado, a solução dos problemas será muito mais 
demorada. Sabemos que as verbas liberadas em ca
sos de emergência não o são por meio de licitação. 
Como se tratam de verbas de emergência, a libera
ção tem de ser imediata. 

Os Prefeitos do interior ainda estão no seu pri
meiro mandato e não vão encarar uma eleição para 

si próprios. E, em se tratando do Governo do Esta
do, sabemos que a situação se toma muito difícil,.:. 
porque o Governador vai querer dar solução para 
aqueles municípios ou localidades de seu interesse, 
visando uma reeleição. 

Sr. Presidente, isso é um problema muito sério. 
Não estou discutindo a questão, nem solicitando que 
os Prefeitos sejam atendidos diretamente, embora 
saiba que um Governador de Estado não pode ficar 
alheio a um fato como esse. O Governador deve vir 
a Brasília e reunir-se com todos os Senadores e De
putados. Não nos importa a sigla partidária. O mo
mento é sério, e seria uma falta de responsabilidade 
nossa, que representamos os nossos Estados, ficar
mos afastados desse problema. 

O Sr. Romero Jucá (PFL- RR)- Permite V. Exª 
um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - RR) -
Não sei se me é permitido conceder-lhe um aparte, pois 
uso da palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Ex
cepcionalmente, a Presidência permite a concessão 
do aparte, uma vez que o Senador Romero Jucá foi 
citado. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - RR) -
Concedo, com muito prazer, o aparte ao nobre Se
nador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá (PFL - RR) - Senadora 
Marluce Pinto, o que V. Exª está dizend9 é extrema
mente grave. Reiteradas vezes, tenho também mani
festado a minha preocupação com a questão da 
seca que assola Roraima. Sem dúvida nenhuma, o 
ano que passou foi atípico. Não choveu no inverno 
em Roraima, a situação dos rios e igarapés é extre
mamente grave, e a população do interior, principal
mente., já passa extrema necessidade com a falta d'
água. Tenho defendido publicamente, em Roraima e 
em Brasília, que os recursos para a solução desses 
problemas de emergência realmente precisam ser li
berados para todo o Estado, sejam direcionados 
para os prefeitos e independentemente de posição 
partidária ou de questões políticas. Concordamos 
com isto: os prefeitos são os administradores públi
cos que estão mais próximos dos problemas de 
emergência, da necessidade; terão mais condições 
de aplicar o dinheiro de forma mais barata, de con
tratar os serviços de forma emergencial. E mais: eles 
têm condições de atender aos moradores de cada 
município de forma mais isenta. V. Exª tocou num 
ponto que eu já havia abordado na imprensa de Ro
raima: a emergência da seca em Roraima não pode 
ser utilizada como moeda política Todos sabemos 
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que o Governador é candidato à reeleição. Não pode 
pairar dúvidas de que esse dinheiro da seca, destinado 
a auxiliar o sofrimento do povo de Roraima, não será 
instrumento dé reforço à candidatura de •a•: "b' ou •c•. 
Sem dúvida nenhuma, os· prefeitos estão preparados, 
são pessoas com condições de gerir seus Municípios e 
todos nós, Parlamentares Federais, estaremos unidos 
dentro do princípio de levar dinheiro a Roraima para · 
minorar seu sofrimento. Mas os recursos obtidos de
vem ser direcionados para os prefeitos, no sentido de 
que não exista disputa política num mômento tão difícil, 
de tanto sofrimento, em que as pessoas passam tanta 
necessidade. Hoje estarei com o Ministro Gatão, como 
já estive com o Ministro Kandir, e levar-lhe-ei o posicio
namento de que os prefeitos estão preparados para ser 
o caminho da atuação do Governo Federal nessa crise 
em Roraima. Gostaria de encerrar lamentando que o 
Governador não tenha levado em conta a questão do 
El Niiio, que há dois anos está na mídia e consta da 
análise técnica do Ministério da Agricultura e de todos 
os setores que atuam na previsão climática do nosso 
País, e não tenha sido feito um trabalho preventivo 
contra seus efeitos. Agora, quando não está chovendo, 
abrir barragens e poços minora os problemas, mas 
não tem o mesmo resultado que se tivesse sido feito 
de forma preventiva. O Governo do Estado falhou, não 
se preparou e não encaminhou soluções preventivas. 
Assim, cabe-nos buscar a emergência e a saída para 
minorar, mas não resolveremos a questão. Quero as
sociar-me às palavras de V. Exª e dizer que todos nós, 
da Bancada Federal- Deputados e Senadores ·, esta
remos juntos, nesse momento de dificuldade, procu
rando minorar o sofrimento do povo de Roraima 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - RR) -
Agradeço a V. Exª porque, juntos, poderemos fazer 
um trabalho bem melhor. Concordo com sua obser
vação de que o atual Governador não se preparou 
previamente para essa situação. Tenho certeza de 
que se o tivesse feito, a situação seria outra. 

Na capital, Boa VISta, existem áreas rurais onde 
se locafizam malocas indígenas; na região de São 
Marcos há 17 comunidades indígenas. O prefeito, pre
vendo os acontecimentos, mandou perfurar poços, o 
que, pelo que sabemos, deu bom resultado. 

Sr. Presidente, nobres Senadoras e Senado
res, fica aqui o meu apelo e tenho certeza de que o 
Presidente da República, ao retomar na segunda-fei
ra, ficará sensibilizado, porque Sua Excelência sabe 
que no Norte não temos estrutura suficiente para dar 
um incentivo maior àquela comunidade tão carente. 

Agradeço ao Presidente por ter tolerado a mim 
e ao meu nobre colega de Bancada e de Estado 

além dos cinco minutos que me foram concedidos 
no início do meu pronunciamento. -

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra, para uma comunicação, por cin
co minutos, à nobre Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco-PT/AC. Para 
uma comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero fazer refe
rência a um projeto de lei que estou apresentando e 
que altera a redação dos arts. 71 e 73 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios de Previdência Social e dá ou
tras providências. 

Essa alteração, Sr. Presidente, visa reparar 
uma injustiça existente na lei que assegura às mulhe
res o salário-maternidade. Isso já foi feito com relação 
às empregadas domésticas e trabalhadoras rurais, 
mas as trabalhadoras autônomas, aquelas que contri
buem diretamente para o INSS, não têm direito, até o 
presente, à licença-maternidade remunerada 

Desde 1919, a Organização Internacional do 
Trabalho dá conta de que a mulher precisa de um 
repouso especial, antes e após o parto. Nesse caso, 
a trabalhadora autônoma, que tem um pequeno ne
gócio, como a sacoleira ou a costureira, ou até uma 
advogada que tem o seu escritório autônomo, e que 
decide contribuir para o INSS, não tem direito a essa 
remuneração, muito embora contribua. O projeto de 
lei visa beneficiar essas milhares de mães que, por 
viverem um momento especial, que é a maternidade, 
precisam desse tipo de apoio. 

Sou mãe, tenho quatro filhos e sei o quanto é 
importante termos essa possibilidade de ficar um 
pouco mais com o nosso filho, até porque precisa
mos também ficar um pouco mais com nós mesmas. 
No momento em que a mãe recebe um filho, há uma 
série de alterações tanto do ponto de vista físico, quan
to emocional, precisanoo, portanto, de atenção espe
cial. E uma das formas dessa atenção, além da assis
tência médica, é poder ficar recolhida com o bebê, 
com a famllia, para poder vivenciar o momento espe
cial da transformação do tomar-se mãe. E a cada filho 
há uma transformação em ser mãe especial. 

Trata-se de um projeto de longo alcance e espe
ro contar com a participação e o apoio de todo::; os Srs. 
Senadores, até porque esse já era um direito consue
tudinário, já que as mães que são trabalhadoras autô
nomas pagam ao INSS. Assim, precisamos corrigir 
essa injustiça e beneficiar as mulheres que trabalham 
por conta própria, as trabalhadoras autônomas. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 
Presidência consulta a nobre Senadora Júnia Marise 
se deseja fazer uso da palavra. _ 

A SRA~ JÚNIA. MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(Carlos Patrocínio) - Con
cedo a palavra a V. E:i-! por cinco minutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT - MG .. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, na 
tarde de ontem, esta Casa discutiu e debateu a im
portância e os objetivos da aprovação do projeto do 
Senador José Roberto Arruda e do Senador Íris Re
zende, que visa implementar a região integrada do 
entorno do Distrito Federal. 

Foi um debate muito importante e salutar, oportu
nidade em que demonstramos tanto a nossa preocu
pação como o nosso apoio à implementação dessa re
gião integrada do entorno do Distrito Federal. Mas, por 
outro lado, enfatizamos desta tribuna - o Senador 
Francelina Pereira e eu-, o aspecto discriminatório so
frido pelos Municípios mineiros, que também integram 
a região do entorno do Distrito Federal, e que não fo
ram contemplados na aprovação dessa matéria 

Sr. Presidente, essa questão mereceu, 
por parte do autor, Senador José Roberto 
Arruda, que também é mineiro, e dos de
mais Senadores, inclusive os representantes 
do Estado de Goiás, a sensibilidade no sen
tido de apoiarem um projeto que corrigisse 
essa falha discriminatória em relação a al
guns Municípios mineiros que também com
põem a estrutura administrativa do Governo 
do Distrito Federal. Sr. Presidente, esses 
Municípios mineiros estão relacionados em 
uma lista que de há muito compõem a admi
nistração do Governo do Distrito Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, nessas ações conjun
tas, evidentemente os nossos Municípios mineiros 
também estão incluídos na estrutura do entorno do 
Distrito Federal, têm recebido, por parte do Governo 
do Distrito Federal, apoio nas áreas da educação, 
saúde e mesmo no que diz respeito ao desenvolvi
mento econômico e social. Portanto, relacionamos 
os Municípios que não foram beneficiados, cuja lista 
oficial do Governo do Distrito Federal os insere, re
conhecendo-os como integrantes dos Municípios 
que compõem o entorno do Distrito Federal. 

Sr. Presidente, nesse sentido, encaminho à 
Mesa um projeto de lei no sentido de que também os 
Municípios mineiros de Arinos, Bonfinópolis de Mi
nas, Buritis, Dom Basco, Formoso, Natalândia, Para-

catu, Pintópolis, Riachinho, Uruana de Minas e Uru
cuia, passem a integrar a região do entorno do Dis-. 
trilo FederaL E tenho a certeza de que com o apoio 
e a solidariedade já manifestada pelo Senador José 
Roberto Arruda e pelos nossos colegas Senadores, 
inclusive os representantes de Goiás - repito - ,que 
também manifestaram o seu apoio a essa solicitação 
feita por mim, pelo Senador Francelina Pereira e 
pela Senadora Regina Assumpção, não tenhamos 
discriminados esses Municípios que, rigorosamente, 
já estão relacionados como componentes da região 
do entorno do Distrito Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, certamente com a apro
vação desse projeto, que pretendemos que as Comis
sões Técnicas o aprecie com celeriddde, que ele ve
nha ao Plenário em regime de urgência, para que, no 
momento da sanção presidencial do projeto que ontem 
o Senado aprovou, de autoria do Senador José Rober
to Arruda, já tenhamos a definição desses Municípios 
mineiros também compondo o entorno do Distrito Fe
deral, corrigindo, portanto, uma discriminação aos Mu
nicípios do nosso Estado. Aliás, alguns desses Muni
cípios foram recentemente emancipados. 

Então, encaminhamos à Mesa o projeto, com o 
apoio, repito, dos Senadores mineiros e do Senador 
José Roberto Arruda, que, inclusive, demonstrou 
todo o seu empenho, confirmando a sua solidarieda
de a esses municípios. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Esta Presidência gostaria de registrar, mais uma 
vez, a sua alegria e a satisfação pela presença maci
ça das Srªs. e dos Srs. Senadores. Ontem, conta
mos com a presença de 80 Srªs. e Srs. Senadores, 
e hoje, 77. 

Mesmo sabendo que essa é a nossa obrigação 
funcional, temos também as nossas dificuldades, 
tendo em vista os vários compromissos em um ano 
eleitoral. Portanto, esta Presidência, mais uma vez, 
reitera os agradecimentos a todos os Sen{!dores, cu
jas presenças garantirão, sem sombra de dúvida, a 
apreciação e votação de todas as matérias dessa 
convocação extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os 
Srs. Senadores Ademir Andrade e Pedro Simon en
viaram à Mesa requerimentos cuja tramitação, de 
acordo com o disposto no art. 235, inciso III, alínea 
•a•, item 04, do Regimento Interno, devem ter início 
na Hora do Expediente. 

As proposições serão lidas na próxima sessão. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos F'atrocínio) -Não 
há mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores Júlio Campos, Odacir Soa
res, Benedita da Silva e Mauro Miranda enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre
sidente, Sr's. e Srs. Senadores, desde que o ex-Pre
sidente Fernando Collor estigmatizou as "carroças" 
automotoras fabricadas no País, muitas deliberações 
foram adotadas visando à modernização do Brasil. A 
liberação tarifária, no Governo Itamar Franco, foi 
providência de fôlego nesse sentido, de profunda e 
imediata repercussão no setor industrial, que se viu 
forçado a grande e rápido empenho de atualização, 
com predominância sobre a produtividade. 

Já no Governo Fernando Henrique Cardoso, a 
maior velocidade imprimida à desestatização acele
rou esse processo de modernidade, objetivo maior 
da denominada "globalização" de nossa economia. 
Foram mudanças profundas, mas que, por si só, não 
trouxeram soluções para os problemas que há muito 
asfixiam nosso desenvolvimento. É que de cada 
passo para a globalização, nos advém uma gama de 
novos desafios, de cuja solução célere e adequada 
dependerá, no final, a maior ou menor expansão de 
nossa economia. A desestatização, por exemplo, im
põe a elaboração de leis que lhe sirvam-de apoio, inc 
clusive no tocante à fiscalização. Redundará· isso em 
ampla mudança legislativa que remova empecilhos à 
modernização, mas também garanta a prevalência do 
interesse brasileiro. Por seu turno, há toda uma com
plexa infra-estrutura a ser construída ou reformada, 
sem o que o esforço modemizador resultará vão. Pois, 
sem capacidade competitiva, tudo se toma frágil. 

É para o que tem alertado o Embaixador Ru
bens Ricupero, ex-Ministro da Fazenda, ora ocupan
do o cargo de Secretário-Geral da Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimen
to - Unctad, onde continua a prestar ao Brasil impor
tante serviço, em mais uma etapa de sua excepcio
nal carreira diplomática. Da sua própria eleição para 
a Secretaria-Geral da Unctad, podemos deduzir o 
grau de problemas e dificuldades que teremos de 
superar em nossa luta. Essa eleição não redundou 
de qualquer consenso em tomo de nomes, resultan
te que foi de imposição da vontade dos países mais 
ricos sobre o quíntuplo de países denominados po
bres ou emergentes, que integram aquela organiza
ção e que ocupam sua presidência. 

Familiari.zado com os rumos atuais do comér:
cio internacional e integrado no próprio centro dÕs 
acontecimentos, em Genebra, onde se localizam as 
sedes da Unctad e da Organização Mundial do Comér
cio - OMC, o Embaixador Ricupero tem nos advertido 
de obstáculos diversos que se colocam à frente desse 
nosso afã de globalização. Logo após a reunião da 
OMC, em dezembro passado, em Cingapura, lembrou
nos os riscos da inexistência de uma política de co
mércio exterior. Isso, em decorrência de sua preocupa
ção com o preparo dos chamados países emergentes, 
entre os quais se situa o Brasil, que precisam enfreJ;l
tar, em igualdade de condições, a difícil luta da compe
titividade, hoje característica do comércio mundial. 

A rápida - e poderíamos dizer, imediata - mod
ernização das alfândegas é uma das condições im
prescindíveis para que possamos obtGr competitMda
de no comércio internacional, e para que não sejamos 
apenas vítimas indefesas da globalização, que se 
pode tomar uma forma atual de exploração comercial. 

Conforme informa o Sumário Econômico, publi
cação da Confederação Nacional do Comércio, no 
673, de 25 de julho deste ano, nessa linha de racio
cínio, a Unctad propôs aos países em desenvolvi
mento o Programa de Reforma, Modernização e Au
tomação das Alfândegas - Asycuda, ao preço de 2 
milhões de dólares, já implantado em 74 países. Os 
países emergentes perdem cerca de 20% da receita 
tributária, informa a Unctad, com as fraudes e o con
trabando. No entanto, até hoje o Governo brasileiro 
nada decidiu a respeito. Lastimável perda de tempo, 
que muito já nos terá custado; o problema impondo 
rápida decisão governamental. 

Tão grande foi o sucesso do Asycuda, que, em 
maio deste ano, a Unctad reuniu, em Genebra, peritos 
da África, Ásia e América Latina, para o exame de um 
segundo programa: Advance Cargo lnforrnation System 
- Acis, que visa a auxiliar as alfândegas no rastrearnen
to de mercadorias através de um país. Esse novo pro
grama irá contnbuir para a redução da corrupção e do 
contrabando, pois o acompanhamento da carga será fei
to por meio de computador, desde o seu embarque até 
a sua destinação final. Em suma, fortalecerá a fiscaliza
ção sem a necessidade física de agentes. 

Recentemente, a TV Globo, em excelente série 
de reportagens, abordou, entre outros, o problema 
alfandegário e de transportes em nosso País: um 
caos que nos acarreta prejuízos imensos e que nos 
impedirá, sem a mínima dúvida, desenvolver nosso 
comércio internacional. É por demais sabido que ó 
comércio internacional tem enorme dependência da 
integração de alfândegas, de eficiente fiscalização, 
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de' meios de transporte modernos, intermodais. Sem 
essa infrà-esfrutura, país algum pode aspirar à mo
dernidade, em face da revolução ocorrida no setor 
das trocas internacionais. 

Igualmente, é sabido que os Estados Unidos 
se beneficiaram de dois fatores fundamentais para o 
alcance da posição que há muito ocupam no mundo 
moderno: transporte fluvial e ferroviário eficientes e 
dura política de autoproteção. Alfândegas, portos e 
aeroportos modernos, conjugados para o transporte 
intermodal, são condição sine qua non para o de
senvoMmento brasileiro, sem o que jamais nos si
tuaremos entre as nações ricas. Vias fluviais, moder
nas ferrovias e reconstrução de rodovias são impres
cindíveis à dinâmica do comércio atual, pois, sem a 
rapidez, segurança e barateamento assegurados 
pelo transporte intermodal, jamais nosso comércio 
alcançará o necessário fomento. 

Sem essas mudanças modemizadoras, de ur
gência urgentíssima, a globalização resultará, para o 
Brasil, em intolerável ônus social, e impossível será 
dinamizar o comércio externo do País, pois não terá 
ele como competir com os países já desenvolvidos. 
E o crescente endividamento, interno e externo, não 
se reduzirá, como tem advertido o Embaixador Ru
bens Ricupero. 

Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, como eu disse 
nos discursos que pronunciei nos dias 21 e 28 de ja
neiro, mais do que nupca é chegado o momento de 
atender aos anseios de expressivas e organizadas ca
madas da sociedade brasileira em relação às questões 
da terra. Não podem ser esquecidos, não podem dei
xar de ser consultados e discutidos os dados estatísti
cas do quadro do uso do solo rural brasileiro. 

O Brasil, com os seus 8,5 milhões de quilõme
tros quadrados de superfície, que representam 850 
milhões de hectares, tem 370 milhões de hectares 
de solos classificados como de potencialidade agrí
cola boa, boa a regular e regular, totalizando 43,7% 
do território nacional. Desse total, são efetivamente 
cultivados, somando-se lavoura temporária e perma
nente, apenas 52 milhões de hectares. 

Considerando que, nos últinios vinte anos, a 
área agrícola estacionou em 52 milhões de hectares 
(em 1976 era de 45.868.733 hectares; em 1986, fi
cava com 54.079.822 hectares e em 1995 cairia 
para 49.911.707 hectares), entre solo não utilizado 
ou sub-utilizado, estamos falando em milhões de 
hectares não cultivados. 

As informações estatísticas da publicação do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria-INCRA, de agosto de 1996, MAtias Fundiário do 
Brasil" definia a estrutura fundiária brasileira com 
traços marcantes de extrema injustiça social. 

As grandes propriedades ou latifúndios, que em 
números relativos ao número total de propriedades 
(3.114.898) atingem 87.594 imóveis, ou seja 2,8% do 
seu número, abrangem uma área total de 187.762.629 
hectares, representando, 56.7"/o da área total dos imó
veis cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural, do INCRA (que era de 331.364.012 hectares). 
Por outro lado, os minifúndios que perfazem, naquele 
cadastro, 1.938.441 imóveis, representam percentual
mente 62,3% do total do número de imóveis, abarcando 
uma área de 26.184.660 hectares o que corresponde a 
apenas 7,9% da área total dos imóveis cadastrados. 

A iniquidade da distribuição de terras no Brasil 
fica evidenciada. Apenas 2,8% das propriedades 
representam mais que a metade das terras brasilei
ras. Enquanto isso 62,3% dos imóveis concentram 
uma porção de terras de 7,9%. 

Uma outra informação que deve ser trazida a 
discussão é a de que quanto maior a propriedade, 
maior a proporção de terra que fica sem u~o. ociosa. 
Assim, os pequenos agricultores lavram 65% dos 
seus estabelecimentos; os de 1 o a 100 hectares la
vram 25%; os de 100 a 1000 hectares lavram 13%; 
os de mais de 1000 hectares lavram apenas 6,7%; e 
os de mais de 1 o mil hectares lavram 2,3% de suas 
terras. Dados do IBGE informam ainda que 61 pro
priedades de mais de 1 00 mil hectares, cultivam 
apenas 0,14% de toda sua área. 

No conjunto, esta é a realidade: a maior parte 
das terras agrícolas do País é usada como reseJVa de 
valor, por grandes proprietários, que preferem imobili
zar suas áreas e esperar que se valorizem. Essa situa
ção é, em geral, mal disfarçada por aquilo que se vem 
chamando, pudicamente, de "pecuária extensiva". 

Estima-se que apenas uma pequena parcela 
dos 52 milhões de hectares, seja usada para produ
ção de alimentos. Expressivas áreas são destinadas 
à agricultura de exportação (soja, café, citros, cana
de-açúcar e cacau). Não se incluem nessas estatísti
cas as amplas pastagens que abrigam um rebanho 
de 169 milhões de cabeças (CNA, 1997}. O resto é 
reserva de valor, é ociosidade dos latifúndios. Afinal, 
no Brasil, terra ainda é sinõnimo de poder. 

Os minifúndios somados às pequenas proprieda
des, respondem por cerca de 70% de toda a produção 
de alimentos para o abastecimento do mercado inter
no, cumprindo importante função social e económica. 
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No Brasil, é justamente na área rural qué se 
encontram os piores 'índices de miséria nacional. 
Hoje, estima-se em quatro milhões o número de fa
mflias sem terra (MST, 1997). 

De acordo com pesquisa da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG, 
existem· no País 586 conflitos, abarcando uma área 
superior a nove milhões ele hectares (equivalente a 
dois estados do Espírito Santo). Quase 90 mil famí
lias ou meio milhão de pessoas lutam por essas ter
ras. Um conflito que envolve tanta gente e tanta terra 
deve merecer maior atenção governamental. 

Reportando-me ao discurso de 21 de janeiro, 
faço questão de reafirmar que entendo que o Gover
no Fernando Henrique Cardoso está com um con
junto de resultados alinhados no documento do Mi
nistro Extraordinário de Política Fundiária, "Reforma 
Agrária em Ação: Terra Prometida Missão CUmpri
da", que somados às mudanças pelo qual passou a 
questão fundiária no ano de 1997- alteração da Lei 
8.629A.ei Agrária, Rito Sumário, Novo Imposto Terri
torial Rurai-ITR, Medida Provisória 1.577, I Censo da 
Reforma Agrária no Brasil nos dão a certeza:· do cor
reto compromisso do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso no que diz respeito à questão da Reforma 
Agrária, à questão do uso da terra. 

Não é demais repisar o que já disse em mani
festações anteriores ao referir-me em relação ao Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma AgráFia
INCRA e, à sua atuação na região Norte e, particu
larmente, em Rondônia. É marcante a expressão 
que a região Norte e, de modo particular, o .meu Es
tado, tiveram no passado e continuam a ter no pre
sente, para o alcance das metas desenhadas pelo 
INCRA, na questão de assentamentos humanos. 

O Incra foi, certamente, -um dos componentes 
da aceleração para o desmatamento e comprometi
mento do frágil ambiente Amazônico. Graças ao Pro
grama de Integração Nacional-PIN, e ao Programa 
de Redistribuição de Terras-Proterra, no período dos 
governos militares, tendo como bandeira "Integrar 
para Não Entregar", milhares de familias brasileiras, 
provenientes do Nordeste, da Regi~ Centro-Oeste e 
também da Região Sul, foram estimuladas a migrar 
para a Amazônia e, particularmente, para Rondônia. 

O Anexo N2 01, "Fronteiras Agrícolas e Assen
tamentos Humanos na Região Norte, 1991", apre
senta por Estados brasileiros - Acre, Amazonas, 
Amapá, Pará Rondônia e Roraima - os vários tipos 
de Projetas de Colonização, de Reforma Agrária e 
de Assentamento Rápido. 

· Na área de terras que foi colocada sob a tutela. 
do Incra, de 18.737.009 hectares (o que representava' 
187.370 km2, ou seja, 5,38% da Amazônia) foram as
sentadas 1 05.525 famílias, o que corresponderia a 500 
mil habitantes, ou seja, próximo dos 3% da atual popu
lação da Amazônia de 17 a 18 milhões. 

Desse contingente de 105.525 famílias assen
tadas, Rondônia recebeu 56.702 famílias, o que cor
responde a pouco mais da metade de todo o contin
gente populacional assentado na Amazônia. Em 
Rondônia, à época, tomaram-se disponíveis para a 
política de assentamento 5.041.811 hectares, do que 
resulta uma área de cerca de 1 00 hectares/família. 

Em 9 de outubro de 1997, c Presidente do In
cra, Sr. Milton Seligman,_ atendendo a injunções polí
ticas, exonerou o técnico agrícola Cleth Muniz de 
Brito da função de Superintendente Regional do In
cra de Rondônia, nomeando para a sua posição o 
engenheiro agrônomo Antônio Renato Rodrigues. 

Poucos dias antes de sua saída o então Supe
rintendente Regional do Incra, Cleth Muniz de Brito, 
encaminhou-me alentado documento intitulado "De
monstrativo das Ações da SR-17/Rondônia, Realiza
das no Período 1970-1977". O documento continha 
informações relativas ao número de familias assen
tadas, quilômetros de estradas imp!antadas, escolas 
e posto de saúde construídos, conforme- q demons-
trativo seguinte: · ',' . 

Período Famílias Estradas Escolas Postos 
Saúde 

1970/90 50.995 9.831 337 36 

1991/94 80 184 16 8 

1995/97 6.073 831 36 26 

Total. 57.148 10.846 389 70 
O período 1995/97 coincide com o período em 

que Cleth Muniz de Brito chefiou a Superintendência 
do INCRA em Rondônia, até a sua saída em 9 de 
outubro de 1997. 

Atendendo a minha solicitação, o atual Supe
rintendente do Incra, de Rondônia. enviou-me em 23 
de jãneiro lnrormações estatísticas sobre a atuação 
do Incra, no meu Estado, no ano passado. 

As informações sobre o número de colonos as
sentados em 1997, estão organizadas por Projetas 
de Assentamento (PA) e alcançam um total de 1.414 
famnias. Os cinco Projetas de Assentamento (PA) 
com o maior número de colonos assentados são: o. 
Projeto de Assentamento (PA) Menezes Filho, com 
347 parceleiros; o PA Primavera assentou 259 colo-
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nos; ó PA Margarida Alves 254; o PA Lages 117 e o 
PA Tabajara 11 106 colonos. Esses Projetas benefi
ciaram 1.083 colonos o que expressa 76,6% go total 
de 1.414 assentamentos de 1997. 

Um outro quadro demonstrativo traz o volume 
quantidade e a natureza dos documentos expedidos 
em 1997. Foram 3.715 documentos, expedidos, sen
do 3.260 Títulos Definitivos (TD). ci que representa 
87,7% do total. Os Contratos de Promessa de Com
pra e Venda (CPCV) somaram 416, ou seja, 11,2%. 
Seguem-se as Autorizações de Ocupação (AO) com 
24 documentos e as Licenças de Ocupação (LO) 
com 14 documentos. 

No mesmo quadro obtém-se as informações 
para o tamanho das áreas para as quais foram expe
didos os documentos, por Unidade Avançada (UA) 
ou por projetas. A área total para os Títulos Definiti
vos (TD) alcançou 233.868 hectares; os Contratos 
de Promessa de Compra e Venda (CPCV), soma
ram 51.397 hectares. As Autorizações de Ocupação 
{AO) foram de uma área de 1.282 hectares e as Li
cenças de Ocupação (LO), 745 hec:tares. 

O quadro demonstrativo das execuções de 
obras de infra-estrutura em projetas de assentamen
to divide-se em obras licitadas em 1996 e executa
das em 1997 e, obras licitadas e executadas em 
1997. Na primeira categoria, licitadas em 1996 e 
executadas.em 1997, o total é de 219 quilômetros de 
estradas alimentadoras, com um valor aplicado de 
R$2.729.356,85. 

Os projetas que foram mais beneficiados fo
ram, o Projeto de Assentamento Verde Seringal, 
com 35 quilômetros de estradas alimentadoras num 
total de R$690.705,70; o Projeto de Assentamento 
Vale do Jamary foi beneficiado com a implantação 
de 25 quilômetros a um custo de R$288.368,08. 

O Projeto de Assentamento Santa Catarina foi 
beneficiado com 23 quilômetros de estradas alimen
tadoras e obteve uma aplicação de R$235.167 ,94. 

O Projeto de Assentamento Américo Ventura fi
cou com 21 quilômetros de estradas implantadas e 
um valor aplicado de R$187.337,65. O Projeto de 
Assentamento Colina Verde ficou com 19 quilôme
tros de estradas alimentadoras e um total aplicado 
de R$207.906,72. 

Os cinco Projetas de Assentamento listados to
talizaram 123 quilômetros de estradas alimentado
ras, o que representou 56% do total de estradas im
plantadas e, absorveram R$1.609.483,00 ou seja, 
58% do total aplicado. 

Em outro quadro demonstrativo figuram as 
obras licitadas e executadas em 1997, com um total 

de 118 quilômetros de estradas alimentadoras com 
investimento de R$1.245.517,92. Com as estradas 
abertas em 1997 (licitadas em 1996 e em 1997) tem
se 337 quilômetros de estradas alimentadoras que 
absorveram R$3.974.874,n. 

Complementarmente às obras estradais, foram 
construídos nos vários projetas 14 postos de saúde 
33 quilômetros de rede de energia elétrica. 

Em parceria com as Prefeituras Municipais de 
Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste, Theobroma, 
Corumbiara, Monte Negro, Ariquemes, Jorge Teixei
ra foram construídos 223 quilômetros de estradas 
alimentadoras em Pimenta Bueno foi ainda construí
do um centro de Saúde. 

Recumindo: no exercício de 1997 foram cons
truídos pelo INCRA, em Rondônia, em parceria com 
Prefeituras Municipais, 560 quilômetros de estradas 
alimentadoras com aplicação de R$5.331.266,.13; 
construídos 15 postos de saúde no valor de 
R$254. 788,85 e implantados 33 quilômetros de rede 
elétrica rural num montante de R$120.100,40. 

Além das obras de infra-estrutura foram conce
didos créditos variados de R$3.988.680,00. 

Não obtive, da Presidência do Incra, nenhuma 
resposta acerca da proposta que foi apresentada, 
por meu intermédio, pelo Prefeito do Município de 
Ouro Preto do Oeste, Carlos Magno, que defendi em 
discurso de 12 de março de 1997. Naquela ocasião 
detalhei as peculiaridades do· projeto· Agróvila Ouro 
Preto, que buscava resolver o problema de 620 fa
mílias dos acampamentos "Margarida" e "Padre 
Ezequiel" localizados no município de Ouro Preto do 
Oeste, Rondônia. 

Em discurso de 17 de março de 1997, referi· 
me à possibilidade de o Incra reaver uma gleba de 
terras de 192.500 hectares no município de Arique
mes. A gleba de terras corresponde à Licitação de 
Terras Públicas "Burareiro•, que licitou 181 lotes de 
500 hectares, num total de 90.500 hectares e 1021o
tes de 1.000 hectares, num total de 1 02 mil hectares. 
O total licitado foi de 283, somando uma área de 
19~.500 hectares. 

Os lotes de melhor qualidade (500 hectares) 
foram destinados ao plantio de cacau. A área hoje 
implantada com cacau, e sarni-abandonada, alcança 
8.180 hectares. A cacauicuHura dos grandes planta
dores foi a que mais sofreu com a queda prolongada 
dos preços de cacau no mercado internacional. 
Também não tive resposta do Presidente do Incra, 
para assunto igualmente importante. 

Hoje, a cacauicuHura do grande produtor dificil
mente se encontra em Rondônia. Muitos, quase to-
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dos os iicitantes, abandonaram há algum tempo as guntas com essa deixam em dúvida se o resultado 
suas atividades. A proposta que fiz em março de dessa reforma não será maiá prejudicial do que-be-
1997, e a repito àgora, é a de que o INÇRA busque néfico ao País. 
um caminho que oportunize a utilização dessas Um outro fato é a ignorância ou subestimação, 
áreas ociosas, sub-utilizadas, para o assentamento por parte do governo FHC, de limitações políticas à 
de trabalhadores rurais, 'sem-terra'. implantação de um reforma administrativa fictícia e 

Com as manifestações contidas em meus dis- cuja única face visível, após 30 meses de mandato, 
cursos dos dias 21, 28 e as que hoje faço, quero dei- é o corte nos gastos públicos com demissões, extin-
xar claro que sou daqueles que entendem que a Re- ção de direitos dos servidores e criação, extinção ou 
forma Agrária é uma das políticas, é uma· das bandei- modificação de ministérios, que é marcada por uma 
ras, para a qual o Governo Fernando Henrique Cardo- tendência que se diz inovadora, mas na verdade é 
so não deve economizar esforços, não deve esmore- antiga e retrograda. 
cer. Além da minha formação profissional e, do senti- Ao mesmo tempo em que se detona uma crise 
menta de justiça que tenho a respeito da redistribuição nos meios militares, em face do arrocho salarial im-
de terras, aproveito do ensejo para reafirmar a impor- posto pela União aos Estados, que chegou a amea-
tância que teve e tem o processo histórico de redistri- çar de intervenção, pela União, alguns Estados 
buição das terras dos antigos seringais extrativistas como o do Rio de Janeiro e de Alagoas; levando os 
para serem entregues a milhares de produtores "sem- governadores a conceder reajustes diferenciados 
terra' que migraram para Rondônia e construíram um que, mais dia menos dia, terão que estender aos de-
Estado de importante produção agropecuária. mais servidores civis. 

Muito obrigado. O resultado da votação em primeiro turno revela 
A SRA- BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) o caráter nefasto dessa 'reforma', haja vista, o exem-

- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ninguém pio do princípio da isonomia que será extirpado da 
dúvida da real necessidade de uma reforma adminis- Constituição, em nome da necessidade de romper 
trativa para o Brasil. No entanto, a reforma proposta com as vinculações e 'efeitos cascata' que se traduz 
pelo Governo, hoje em tramitação nesta Casa, certa- na força de lobbies e de pressões corporativistas, que 
mente não será capaz de tomar a administração pú- por sua vez não serão neutralizados por esta medida 
blica efetiva e eficaz. É legítimo tentar tomar o serviço público brasi-

A proposta de Reforma Administrativa do Go- feiro mais eficiente, desde que não ser perc& de vis-
vemo FHC vem somar-se a outras como as imple- ta o destinatário final, que ao nosso ver é o cidadão. 
mentadas na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Não será a sanção de mais uma lei que permitirá ao 
por último os Estados Unidos da América com ênfa- Estado brasileiro se tomar eficiente e eficaz, mas 
se ao gerencialismo. sim a disposição de mudar a cultura administrativa 

O Gerencialismo pressupõe que a administra- do nosso país. 
ção pública seja efetiva e eficaz , e ao mesmo tempo O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 
democrática e modema. O que não é a nossa reali- Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, são claros neste 
dade, pois, a máquina administrativa brasileira não país os sinais de que as políticas nacionais de saúde 
está preparada para essa nova alternativa.. púbfica começam a recuperar a sua eficiência Ainda 

Cabe ressaltar que estudos recentes chamam estamos longe de chegar ao ideal, mas já são menos 
à atenção para o fato de que as mudanças imple- freqüentes as manchetes sobre omissões ou erros mé-
mentadas na Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia, dicas, infecções hospitalares e outros fatos que faziam 
nos últimos 10 anos, não terem ainda provado sua as tragédias diárias.de nossos hospitais públicos ou 
eficácia por meio de resultados concretos. · privados. Problemas-existem, como o que foi mostrado 

No Brasil, não existe um corpo de funcionários esta semana, em Belo Horizonte, onde as longas filas 
profissionalizados capaz de atenuar a tendência __ da ____ e os prolongados períodos de .espera ainda compro-
discricionariedade gerencial se converter em arbítrio, metem a eficiência do Sistema Unico de Saúde. 
corrupção e clientelismo em proporções ainda maio- Na minha opinião, dois fatores contribuíram 
res do que as já existentes. para amenizar a situação caótica da saúde, no Bra-

Como um funcionário despreparado, desesti- sil. A primeira, óbvia, é o reforço dos investimentos 
mulado e sobre a pressão de atingir as metas - que levados ao setor pela cobrança do Imposto do Che-
a ele são impostas pelo gerencialismo - poderá ava- que. Uma segunda influência importante é o desta-
fiar (arbitrar) o potencial de seus subordinados? Per- que que os meios de comunicação deram a sucessi-
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vos casos escabrosos, como o da clíniCa Santã Geno
veva, no Rio, e da neiÍlO<;fiális·e, de Pernambuco. Acho 
que isso contribuiu para fortalecer uma consciêÍ'lcia ná
cional de cidadania sobre o direito à vida, com a socie
dade passando a fiscalizar e a exigir seus direitos. 

Ao lado de tudo isso, vejo nas ações efiCientes e 
discretas do ministro Carlos Albuquerque um modelo 
de gestão perfeitamente adequado para este momento 
de transição. Sem alardes, ele está percorrendo todo o 
país para ampliar o diálogo com Estados e municípios, 
buscando destravar a dinâmica do Sistema Único de 
Saúde, que foi criado pela Constituição mas ainda não 
chegou à grande maioria dos municípios brasileiros. 

Hoje, Sua Excelência está em Goiãnia. Sua 
agenda de visita inclui o lançamento do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde e a assinatura de vá
rios convênios com o Estado. O mais importante é o 
que estende a todos os 242 municípios do Estado o 
Programa de Fannácia Básica, que consiste na distri
buição de kils com 40 medicamentos para distribuição 
a famílias de baixa renda. Metade desses produtos 
será fornecida pela Indústria Química do Estado de 
Goiás, a lquego. Outro convênio prevê o repasse de 
R$ 5,3 milhões para o combate à dengue no Estado. 

Nota-se claramente que todo o esforço do mi
nistro da Saúde é romper o processo de apatia que 
vinha marcando as políticas oficiais nesse setor. 
Com isso, estamos vendo que a municipalização ca
minha mais rapidamente do que antes. A partir de 
fevereiro, o município de Goiãnia assume a gestão 
plena dos recursos repassados pela União. Goiatuba 
é outro município que conquistou esse estágio de 
autonomia total na gestão dos recursos derivados do 
SUS. Desde a última terça-feira, vinte municípios 
goianos passaram a ser beneficiadas com o chama
do Piso de Assistência Básica, incluindo, entre ou
tros, Aparecida de Goiânia, Cachoeira Dourada, Ca
talão, Hidrolândia, Cidade Ocidental e São Simão. 

Há poucos dias manifestávamos o nosso reco
nhecimento pelas atenções do ministro Paulo Rena
to com o Estado de Goiás. Tanto pelas iniciativas de 
acelerar o processo de municipalização da educa
ção, quanto pelo reconhecimento de diversas facul
dades do nosso interior. Agora, é o ministro da Saú
de que anima o nosso entusiasmo, ao romper o pro
cesso de paralisi~n:fmnnai'Cãlia as reilações"do-·Mi· · · 
nistério com os Estados e municípios. 

Ontem, numa votação memorável, esta Casa 
aprovou o projeto que cria a Região Metropolitana 
do Distrito Federal. O Plano Piloto de Brasília, as ci
dades satélites e toda a região do Entorno terão so
luções comuns para seus problemas. Com isso, e 

para falar mais -&Specitlcàmente na área. de saúde, 
teremos a indispensável integração para chegar a 
um modelo ideal em que os privilégios sejam supri
midos, e no qual as famílias carentes reconquistem 
padrões mínimos de dignidade no atendimento. 

É preciso reconhecer que em Goiás há uma 
expectativa concreta de resultados, graças ao gran
de trabalho de mobilização do governo Maguito Vile
la para integrar a política estadual de saúde. Na lide
rança desse trabalho está o secretário Cairo Alberto 
de Freitas, que dinamizou as ações comuns com o 
Ministério e os municípios. Ele espera ampliar ainda 
mais o número de municípios habilitados no Plano 
de Ação Básica, na próxima reunião da comissão tri
partite. Desta trib!ma, quero dirigir meus agradeci
mentos ao ministro Carlos Albuquerque, em nome 
do povo de Goiás, pelo que jã fez e pelo muito que 
ainda poderá fazer pela saúde do povo goiano. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordi
nária de amanhã, a realizar-se às 09h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
NR41, DE 1997 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 41, 
de 1997 (n2 173195, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Presidente da República, que modifica o 
regime e dispõe sobre princípios e normas da Admi
nistração Pública, servidores e agentes políticos, 
controle de despesas e finanças públicas, e custeio 
de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob n2 24, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romero Jucá, favorável à Proposta; com votos con
trários dos Senadores Josaphat Marinho, Antonio 
Carlos Valadares e José Eduardo Outra. 

Declaradas prejudicadas pelo Plenário as altera
ções, promovidas pelos arts. 13 e 14 da Proposta, ao§ 
SR do 81 L 73 e ao it iciso 'v' I do 81 L 93 da·Cot ISHtuiçãcr.-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13h35min.) 
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ATA DA 15• SESSÃO DELIBERA TIV A ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 
_ DE JANEIRO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 28 de janeiro de 1998) 

RETIFICAÇÁO 

No sumário da Ata, à página n• 01320, z• coluna, no item 2.3.4 • 
Discursos após a Ordem do Dia, no pronunciamento do Senador Romero Jucá, 

-onde se·lê: 

... prefeito de Boa Vista!RR, ... 

Leia-se: 

... prefeito de Nonnandia!RR, ... 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONiO CARLOS"MAGALHÃES 

29/01/98 
Quinta-feira 

10:00 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

16:30 - Senhor José Wilson Siqueira Campos, Governador do 
Estado do Tocantins 

17:00 - Senhor Michelangelo Jacobucci, Embaixador da Itália 
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Ata da 18!! Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 30- de janeiro de 1997 

. -
6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50ª LEGISLATURA 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo, 
da Sra. Emília Fernandes, dos Srs. Romero Jucá e Otoniel Machado. 

As 9 HORAS, ACHAM-5E PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

EXPEDIENTE 
OÁCIOS 

493 

Antonio Carlos Magalhães - Bello Parga- Beni 
V eras- Casildo Maldaner- Edison Lobão - Elcio Al
vares - Emilia Fernandes - Francelino Pereira - Ge
raldo Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmeira 
- Jefferson Péres - João Rocha - Joel de Hollanda 

DO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
DOS RECURSOS H[DRICOS E 

- Josaphat Marinho - José Alves - José Eduardo -
José Fogaça - José Roberto Arruda - José Saad -
José Samey- Lauro Campos- Leonel Paiva- Mari
na Silva- Nabor Júnior- Osmar Dias - Otoniel Ma
chado - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Ro
berto Freire- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Lima- Sebastião Rocha- Vilson Kleinübing 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a pcoiBÇão de Deus, i iciaJ I lOS nossos 1rabal1os. 
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senadora Emi· 

lia Fernandes, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o 13eguinte 

DA AMAZONIA LEGAL 

N2 30/98, de 20 do corrente, referente ao Re
querimento n2 556, de 1997, de informações, do Se
nador Edison Lobão. 

N2 38198, de 21 do corrente, referente ao Re
querimento n2 838, de 1997, de informações, dos 
Senadores Eduardo Suplicy e Marina Silva. 

N2 39/98, de 21 do corrente, referente ao Re
querimento n2 631, de 1997, de informações, do Se
nador Albino Boaventura. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos Requerentes. . 

Os Requerimentos vão ao arquivo. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 8, DE 1998 

(N° 440/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto das Emendas aos Art:i.
gos I , II , VIII, IX e XVI do Acordo 
relat:i.vo à Organ:i.zação Internac:i.onal 
de Tele~omun:i.cações por Satél:i.te 
(INTELSAT) . 

O CONGRESSO NACIONAL d~creta: 

Art. 1° . Fi.ca aprovado o texto das Emendas .aos 

Art:i.gos r, II, VIII, IX e XVI.do Acordo relat:i.vo à Organização 

Internac:i.onal de Telecomun:i.cações por Satéli.te (INTELSA~) . 
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

ACORDO RELATIVO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL ·.DE 
TELECOMUNICAÇÕES POR. SATÉLITE (INTELSA T). EMENDAS AOS 
ARTIGOS I. II. Vnr, IX e XVI APROVADAS PELA XX ASSEMBLÉIA 
DAS:J>ART.ES 

Artigo I 
(Definições) 

O parágrafo (!f} passa a ler a seguinte redaçtlo: 

. "(g) "Signatário", significa a Parte, ou uma entidade de 
telecomunicações designada por uma Parte, que tenha assinado o Acordo 
Operacional e para a qual este tenha entrado em vigor ou tenha sido 
provisoriamente aplicado" 

Artigo II 
(Estabelecimento da INTELSA T) 

O parágrafo (b) passa a ter a segumte redaç/Jo: 

"(b) Cada Estado Parte assinará, ou designará pelo meaos uma 
entidade pública, ou privada, de telecomunicações para assinar o Acordo 
Operacional, que será conclufdo em conf9nnidadc poro as disposições do 
presente Acordo e que será aberto à assinatura juntamente com o presente 
Acordo; As relações entre qualqi,ICt' entidade de tclecómunicaçlles que hlúa 
como Signatário e a Parte que a tenha: dcsigpado scrio regidas pelas leis 
nacionais aplicáveis".·· · 
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Artigo vm 
(Reunião dos Signatários) 

O parágrafo (e) passa a ter a seguinte redaçilo: 

"(e) O quorum para toda l'Cunião da Reunião dos Signatários será 
constitufdo pelos representantes de uma · maioria dos Signatários. Cada 

Signatãrio terá direito a um voto. As decisões sobre assuntos de substância 
aerão tomadas por voto afirmativo de no mínimo dois terços dos Signatários 
cujos representantes estiverem presentes c votem. As decisões sobre matéria 
processual serão tomadas por VDtO· afinnativo da maioria simples dos 
Sisnatãrios cujos representantes estiverem presentes e votem. As controvérsias 
sobre se um determinado assunto é processual ou substantivo serão resolvidas 
pela maioria simp!es dos votos emitidos pelos Signatários cujos representantes 
estiverem presentes e votem. Com o propósito de determinar a maioria e 
todos os votantes, todos os Signatários designados por uma Parte serio 
considerados conjuntamente como um Signatário". 

Artigo IX 
(Junta de Governadores: Composição e Sistema de Votação) 

o parágrafo {a) passa a'ter a seguinte redaçilo: 

"(a) A JWJta de Governadores será compos~a por: 

i) wn Governador que represente cada Signatário cuja parcela de 
investimento não seja inferior à quota mínima determinada em conformidade 
com o parágrafo (b) deste Artigo; 

ii) wn Governador que represe,nte cada grupo de dois ou mais 
Signatários, não representados, em confÓrmidade com o inciso (i) deste 
parágrafo, cujas parcelas de investimento somadas não sejam inferiores à quota 
mínima determinada em conformidade com o·parágrafo (b) deste Artigo, e que 
tenham concordado em serem assim representados; 

iii) um Governador que represente cada grupo de no mínimo cinco 
Signatários, não representados em conformidade com os incisos (i) ou (ii) deste 

, parágrafo, e que pertençàm a qualquer uma das regiões definidas pela 
Conferência Plenipotenciária da União Internacional de Telecomunicações. 
realizada em Montreux, em 1965, independentemente do total dos 
investimentos que detenham os Signatários do grupo. Entretanto, o número do 
Governadores d~ssa categoria não será superior a dois, para cada rcgilo 
definida pela União, ·ou a cinco, para todas e~ rcgic!êi.. 

iv) nio obstante as determinações acima, nio háveni maia do 
que um Governador representando um ou mais dos Signatários iiÍldicados 
por uma .~arte". 
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Artigo XVI 
(Retirada) 

parágrafo (a) -[Inalterado] 
parágrafo (b)- [Inalterado] 
parágrafo (c) - [Inalterado! 

o parágrafo (d) passa a ter a seguinte redação: 

----~~ ~~~ ~ ~ -~-------

JANEIRO DE 1998 

••A retirada de wna Parte. agindo nessa qualidade. acarretará a 
retirada _simultânea de todos os Signatl!_rios designados pela Parte ou-da Parte 
em sua' qualidade de Signatário, dependendo do caso, e o presente Acordo bem 

como o Acordo Operacional deixarão de vigorar para cada Signátario a partir 
da mesma data em que o presente Acordo deixar de vi~orar para a Parte_que o 
designou·~- · 

o parágrafo (e) passa a ·ter a seguinte redação: 

.. E~ qualquer caso de retirada de wn· Signatário da INTELSAT, a 
Parte que deslb'TlOU o Signatário asswnirá a qualidade de Signatário, ou 
designará outro Signatário, a contar da data de tal retirada, ou se nio houver 
Signatário remanescente designado por tal Parte, se retirará da 
INTELSAT". 

o parágrafÕ (/) passa a ter a seguinte redação: 

"Se por qualquer razão wna Parte desejar se fazer sub~tituir por 
um ou mais de seus signatários que designou ou substituir outro Sign~tário 
por um Signatário previamente designado, deverá notificar sua decisão, por 
escrito ao Depositário, e após o Signatário substituto ter asswnido todas as 
principais obrigações do Signatário anteriormente designado, apó~ a aaainatura 
do Acordo Operacional, o presente Acordo e o Acordo Op~caonal en~ 
em vigor para o Signatário substituto e, conseqüentemente, deaxarão de VIgorar 
para o Signatário anteriormente designado". 

o parágrafo (g) passa a ter a seguinte redaçao: 

.. Após o recebimento pelo Depositário, ou pelo órgão Executivo, 
conforme o caso, da notificação da decisão de retirada, em conformidade com 
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o .. ·--~v (a) (i) deste Artigo, a Parte que notifica e os Signatários por ela 
designados, oú o Signatário a respeito do qual a notificacão foi feita, confonnc 

. o caso, deixarão de ter quaisquer direitos de ;epresentação e de voto em 
qualquer órgão da INTELSAT, e não incorrerão em qualquer obrigação ou 
responsabilidade após o recebimento. da referida notificação, excetuado o fato 
de que qualquer Signatário será responsável por sua quota de contribuições de 
capital necessária para cwnprir, tanto as obrigações contratuais especificamente 
autorizadas antes de tal recebimento, quanto as responsabilidades decorrentes 
de ates ou omissões antes de tal r~bimento; a menos que a Junta de 
Governadores decida de outra fonna, em confonnidade com o parágrafo ( d) do 
Artigo 21 do Acordo Operacional". 

parágrafo (h)- [Jnalterado] 
padgrafo (i) -[Inalterado) 
parágrafo O) - [Jnalterado) 

o parágrafo (k) passa a ter a seguinte redaçiJo: 

"Se a Assembléia das Partes decidir, em confonnidade com o 
inciso (b) (i) deste Artigo, que uma Parte seja considerada como se tenl&O 
retirado da INTELSAT, a parte, na qualidade de Signatário, ou os Sipatárioa 
por ela designados, confonne o caso, não incorrerá em nenhuma obrigação ou 
responsabilidade após tal decisão, exceto a de que a Parte, na qualidade de 
Sigilalário, ou cada um dos Signatários por ela designados, confonne o 
caso, a não ser que a Junta de Governadores decida em contrário, em 
conformidade com o parágrafo ( d) do Artigo 21 do Acórdo· Operacional, será 
responsável pelo pagamento de sua quota das contribuições de eapi~ 
·necessárias ao cumprimento, tanto de compromissos contratuais 
especificamente autorizados antes de tal decisão, bem como das 
responsabilidades decorrentes de atos ou omissões ocorridos antes de tal 
decisão". 

parágrafo (I) - [.inalterado] 
parágrafo (m) • [inalterado] 

o parágrafo (n) passa a ter a seguinte redação: 

"Nio será exigido a nenbuina Parte, ou ao Signatário designado, 
que se rcrirc da INTELSAT como decorrência direta de qualquer mudança no 
lllbll dessa Parte em relação à União Internacional de Telecomunicações". 
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.1\Gminu Ol'ERA.CH>NAL llEl,A'L'l VO 

li OUGAtii:ZAÇÃCI IWI:El!N A.GIONAL 

DE TELECOMUI'HC,\ÇUES PllR 

SA'.r:t:r,I1' E "TitTELSA~P" 

JANEIRO DE 1998 

Conelcte.rando qu1:1 ·::>f! Ra·i:~ul<a• :PE! rt€-,., r>o A<:or<lc -..·$ 

lativo ~ Org&ni:r:u.çii~ lnternaoL:mnl tl~ '! ~lact>ul\;.:11 <:aço)<! fi por S~ 

t~lltee "Ifl~'ELSA'r" se comprometem pelo .A.cut·do .a aasinero prEO_. 

sente Acordo OperarJional ou a. designar uma cmt:i.dv.dG 1e t•üecn 

munic:ação para eL'Jttl efei·to, 

Acordaram no segainte: 

ARTIGO 1 

{DefiniçÕes) 

(a) Fa.r-a .'fina do prBiH'tnts Acurdn O}>et·acional: 

{i) "Acordo'' designa o r\cordo nrlatilfC A o~ 

gRni~~:!lção lntet·n;s.d.onr.l C.e •reiecomuni;:~ 

ções por Sa:tdli te~>~ "rNTi!:l.SA'f"; 

(i i) "Amor tir,~ção" jncluj. fl. dap.rocinçii•;;; e 

(iii} "Dlementoa do ati·ll'•)" ~ncl.uelD Lodc ele

mento, r!e qtlalqtwr natures:a. aoi.Jre. o 

qna.l Wlí direi to de pY'opr:ied!3d.rt pode toer 

exercido 1 bem como ";;odo direi tn ccntr-

(b) As daf}.nições c.ia· !.rt.ito I drJ At:on!.!> se t:<pl.! 

cem a.o prsecnte Acord<:. Opero:tciollal. 

AElT'lGO 2 

(Direi toe e obrigações e os Sig.o;!:~!1:<":i os) 

Cada Signatliri() e.dqo~ire os <l.i:rei tos at:ribuÍdoa 

aos Signatários no Acordo e no....prssente Acordo Operaciona:l e 
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se comp.romete a cumprir as ohriga9Ões que lhe cabem nos ter

mos dos rr.feridos Acordos. 
A.!tTIGO 3 

("l:ran&ferj:lncia à.e Di T'ei toa 2 r~·bri<!_~:açi;of') 

(a.) (>. unl'tii· ol~: data c!l.l P.nt~·a,la !>"' .rir;or drJ Ao:-o.:r,: 

elo () do p.r-eat!ll·t.e A.l~orclo Cp~r!!r:icJL;II..l e r:e>b r•<flfH''F~" ó•>f!. disuo"'.i 
d1fiJI08lt1vo3 do ;\r~igc l:J ii-J preiHmi·.e J.•.•ol'd.:l :•l:><rec:.,vm!l: 

(i) os direitc.a de prop~·ie<lade~ '""' dtr·!li tos 

contratue.:l.a e tr•<1<Hl o~ out1··~''· d ln:: i t:·,s, 

inclmd ve aqueles ret'eJ r.nt~e ,.o eet!n•l\•'-· 

to espacial, pertenr.en tns em pl:l.I·tea in

diyis!veia, uP- ref'e:r:ida da":;a, aaa uign_!! 

tdrios do Acordo Psp<::r.is.l, P.·n virtndc 

do Acordo Pr-ov is6\·io e Jo Ac·or·d.o l::Ape

cial, ueriic :pro:prl.edaje da lN.l'ELSA!L'; 

(ii) todas a:o~ c•brig9ç\?ea e re3ponEl&b:i.lidad~l;; 

aa8WD"l.dt'.fl(cole·t 1 ..,a.m;m tP. p~ 1 c e sir;natá

·c•ios do ,~.cc;~rdo r:;;:irecirü oa am !wus ll\1-

mea, em cumv~imento ~oa di~pneitiv~s do 

~cardo Prnv·i:..Ól'io e do 1\.COl'd<; r·:r;_pet·i'l.l ~ 

vigent•~~~ r.a refsrida ela tfL, c•l que reBUl 

tem de atol!! ou omlsaões !'tnterü:res a e.! 

te tlat:J., ·torrJ!ll!l-:!ll'l clbl"~.plçÕrs e rc:s"flon

!'&.h:!.lldadt~S ela I,'iTr~L::i.\I, 'l'·;;~da.vta, toste 

i. teL'l não se u pllt!!l. a q•Ja.lqt.er obrJ.gaqão 

c,;~ reapn•teH.b:l. .lidlldA 1\et:o:rrent:e o.~ me<~.i

Wis c·u de•:inoaua t!:lr.l:'A<l~• 'R"póa a da tP.. •!e 
' abertura p11ra atouin-.lturr• do Acorde·, .as 

quaia, apda a anh·a.du em vigor do Ac:or

do, não pnderialll t'!lr cid., a&f!lum:l.clas pe

la Jun·ta de Gov~Inadoreo sem a a1rto:r.iso:!; 

çiio pr«via da Aseombl ~iR. das l'ar·tea em 

conformidade c:om S.fl disposições do par,! 

gra~o (r) do Artigo !II do Acordo. 
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(b) A INTELSAT sorá r,z·npriet~r1a àr, eegruen

·to espacial da I!f:rELSA.T e dos dt>m::üo be.n>r adqcd.rido:s pela 

INTELSAT. 

(c) O interP.sf3e financeiro d:. cad., Si ;::na til

riu na INTELSAT aerá igual ao morrl;rmt!l <:>':. t".do mtH1irtn·te ~ 

aplicação ri e sua quotl> õe invent:.m~n h:- na uvaliaçãn P. f·.:>·-

Opernciona1. 

I 

(Con~t 1.\Juiçê"e'S tin~!O·.Üra.~) 

·~corrl.o 

(a) Cadn Si~"IlB.tário contribuir!{ pern 11tender ~b 

neceseidaél&i!l de capital da Ilfl'ELS.\11! 1 de acordo com o que ';e,.. 

Ilha flido detarminado pela .Tilnta de <love:rnador.es en1 con~ormid!J: 

dê com ao disposiçÕes do Acordo é'.·do p:res~mte Acordo Open1ci .. :;. 

nal, proporcionalmente ~ lflll!t quota de investimento, em ccní'o.!: 

midade com o Artigo 6 do presenta! .Acordo Open1.cionr~J, e rece

berá o reemllolso c a ramuner!l.ç~ pelo us.o do C!>p:l tal em con·-

. formidade com as diepos:t.çõos do Artigo 8 ·do prtJeenta !:c:.~rdt:l 

Operacional. 

(b) As necessidadus de capital incl~irão todos 

os cus toe dire tos e indire·tos de r.ro;l e·to, 'ietJilnvolvimento, 

construção e e11tabelecimentr.~ do ~;egmento enpacia 1 dF. ImEL:'JAT 

e relativos ~os outros bens da lNTELSAT, asai111 como ae contr.!, 

buiçõea que os Signatalrioll!! <lerrerSo pagar l Ill'.I!ELSA'l' em coni"o,!: 

midade com o parágrafo (f) do Artigo 8 e com o parigrafo (b) 

do Artigo 18 do presente Acordo Oparncional.. A Junta de Go

vernadprea determinarli as msceaaidad41B financeiras da IRTEL5ll' 

a aerem cobertas p~r contribuiçÕee do capital doaSignatlirios. 

(c) Cada Signatário, como urrulfrio do eegmanto 

espacial d11 niTELSAT, aasim como· •!'~!t.lquer usu4rio, page:nf au 

taxas de uti1.iza•;iío fixadas em conf'.lrmidad~ colll as diepoai

çõea do Artigo 8 du pt•ertente Acordo Operacional. 
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(d) A Junta du Govarnadores estabelecer! um pr~ 

grama de pao!jameutos ~xighlon em conforud.dade com o presente 

Acordo Opt!racional. Qua:lQU#l" pal!.--u.men·t;o não efetaado ap&a a d!!_ 

ta do eeu vencimento eerá aareecido doa juros ce~culadou de 

acordo com urna taxa a aer de·~srminada pela Junta da Goveruad$!, 

res. ~P.~~!GO 5 

(I.imi tação do c~pHal) 

{a) O total d&3 ecmtor:l buiç.c>eo l!qutdas de capi-

tal dos Signat!lrioa e doa compr-omil'leoa contra~uai~ pendente~> 

pen<ien te~1 de capital d~. IllTii:J,:.;AT ~;ord .&~jeito '' t<tl li mi.t;c. 

Será igual ao montante amtmul&d.t· na-a ~~ontrj b:.tj <ft!llfl de c=<p1; 

tal pagao pelos Signatários do Acordo Eflpecial •!DI n{'nform,~ 

dade com os ArtigO<\ 3 e 4 do referj_do .t.c.,rd.o Enpecial.,e Tl!?_ 

lop Signatários do "preuãnte .\curdo Operal'l.~unt ~m con!"orn;! 

dade com o Ar'Ciao 4 do pro>Janta Acoruo Opt!rtlc.i.onaj •lf•fl!I..)P o 

montante acumulado do cRpi te.l qutt .lhes a~r~i n:un:b1üaa:lo ~.:r:; 

virtude do Acordo F:epecial a elo presente \cc;rtlu lipsraciona.l. 

e maia o total pendal'l·~e doa nr.:m_p··Jmiaaoa contnüua 1 a üo cu 

pi tal da IN'rEL8.\'r, 

(b) o limite JDP.nci•mar'to no PRrá{{J'Rf•) (a} ue~ 

te Ar-t:igo ed:rá fi.zado ~•m ~iOO :ui..lhoet• rJe d.Slarea norte- atr.!!_ 

ricanos ou aw uma quantia autorizada e.m virtu·l& dos Jl'\:<:~ 

grefoa (c) ou (d) deste artigo. 

(c) A ,hu1ta de Govet'l1adrn·ea poded l'OCO!!J.8ll 

dar à new1i.iio dos Signatários CJUP. eejn elovRd-, o lilai·~e ·r.!_ 

gente em virtude elo parágrafo (b) •lesto Az·tigo. Ec.ta rec2 
mendação será examinada pela R9tL"liÜ.o dos Signat:1rios, e o 

limite elevado aerd a}llictlvel. a. ptlrt;ir- do momento de aua 

aproviu;iit' pel.a Re-.união doa S i1~ua1:11ri o a. 

(d) ·roda-.: i~, a Junt?. r1e c;o"''l!'lii'HlorNI 

elr:~var o limi1:P. ntá dttz vor ccnt~ acill'.LL do Ur.tlt:e na 

milhÕea cia d.Sl.an>s norte-l~\E! x·icartoa uv de to.lr.> .ou·L1·o 

poderá 
500 

te sujlerio r que v ie1· a sE> r nprovtid o pB la !1r.urüão -lm:l S1 ,ÇI~ 
tários em virt•11ia ào pa.rli.gnH'o (") cte.,l;e Arti.P,o. 

501 



502 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

.~RTIGO 6 

( .~uo·tnB de inVo:t>ttimento) 

(a) Sa~vo, se este Arl;igo d:l.spu.aer em contr.!f 
rio, cada Signàtário terd uma ·qu.ota <te investimento equiv!!
'lente a sua pereentagem de' util.iz3çíit> ~ota.l. dc.l segmento e!. 
J1B.Cit.1 da INTELSA'.t' por i;odoo os !;i gna;!;~t.l•ius. 

(i)} Para. oq fina <lo parágrafo (a1 deste ,;rti 

go, " ... -uti..l ização do uogmer•h• o~rt~!:'.ial d·! :riH'SJ,flP.~~ N•r um Sií.! 

Signa'l4r1o ~:~ex-á dG~IU•RinS.dil cth•idi.nclo I'P:! ·!;~Rol! r:ie ortiHsl!lçà,o 

do ••panto aapa'eial 11\ s4tl•a;;; l!ftffAS l\ Im!Y.LSAT pe1.~ r11ferida 

SiSZl~Ãtclrio pelo ndlliGr~ ;.tu tU~& !l\U'&nh o~ rra'!!l'·' ~n <;exar;~ [(,.. 

rem pa,:51"6ill no clecGJ"nr <tG ll~liW~•l;"J•Gt ant8l":iOJ" ilt d~t~ -&f(1-l;1VIil 

c!B detomin&~il) t!ag !liHI'tatll dO in,--eílltilaen'ta lllrl CI:!:ÍLÍt<.i'll\id!\õ-, 

oom o• iten• (i), (ii) Óu (T) do ptdarafo (c) ~eatu .l.l:'ti,go. 

~od~viat ee o ndmero d~ clia~~:, para. 0111 qua:l.s aa toa:Ksao ror-t~m 

pagl,..ie por Wll Signa:tfl"io r.•r'lil f.\ uUliaaçlo nsquúv IIIHI!~t~ll

tre !or :J.nfer:Lo:r e !lCTenta di&~~. e•t&a t~xa10 niu IIIIIJ"io 1~'11..., 

dae sat c.pnta par& u da't1Utllina9io dali quotaa de 1n'r!IB't.:!.ment.a. 

(c} A:!l quota111 ds irtrsttimeni.a llt:rio ponoiclê.:'tW 

daoJ ~r e tive a a. partir~ 

(:l) ela data •"' q~,t~ entra.!· El~ vigQr o preDf!n·te 

l\corà•J Ope:raciom;lf 

( :1.1) ''o priad:ru cl• JCar90 d0 r.::aci& attQ. 'l!odc;t'Ur. 

(iii) 

DO o pr'1111ante. At~Jorc\o Opei·ac~ onnl ~ntrax· em 

vigor ~oa d• •eia Me••• ante• do prdxiv.o 

px·lm~i:a."Q de IIIU'IIt)• nenhl.llll8 deterlllina9ão Iii!, 

rlt_ taaw.<t.c pkrc. oat t'úlD elo p1·caenta item p'l

~n Ti~ors~ a pRrtir dvsta da~aJ 

tla da t.a ~~~~ qtU! n prallienta Aoordo 

Jiill Cll'tmr em ~igcr pa1:·a Ulll no .. o 

:i'l::JJ 

( t;.-) da de:ta ofel;ha de r e l::l.raa& d9 um Sis;tUltt-
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(v-) d1o1 data d11 .requieiçno por Ulll Sign"tli:rio ~ 

t•a qu.•m--a•·-tuaa de u tillzação do lii8B;G$nto 

uopao1c~ ~.a Jll'fELSA.T: t::m.ham, pel~t :prlll1uira 

v•~, ue torn~do p~g.l~ein pc~n referido Si4 

na. tl!rio ~ por utili~açãu :Pfll'l Bur• pr6pJ•ia &Jl 
taçilío tfirr~m>.,. aalvo quando ta.J ctsta da re-· 

~u~Jrliçiio nio e-n:!TGr "quim r..it~ n<}11&nta di:a.a, 

a t!·:m't::.tr dll datn mu !)!HI st; t!!!!lr.S.tõ. ü9 v. till.-

21(-\Çã(l do õlll!J!!~~to foiSp!'<:!ie.l >t~ te>lt'u~rwn pR

gávo.~.lt • 

. ( d) (i) Qualquer Signa tãrio l")d~;rá eolici tar, no c~ 

~0 S'iJ q:Lt: ;t. ;.\.~ t:\:;:·tt,Ln~ .. !E,., d;:::.:.~ .;,o~:. l:!).f; :i.·~ !.:: 

ve::rt:iment~> sfctt:!ldl! <·ilJ caui'onn:iclsd.r,o í:on. ·:·r·.~. 

rfi,~P~fn (t!) d~Bt;e illt.:i.~~o tj..,f:I· culM'.l resu1t;' .. 

do toruar aua ·1ut> lo. d(o' ~.ll\l'"s"!:ime>tri;o ll!~P~'·

rior à aua qur;ta-!larh;, (lll 1 <o<.!gund.<> u cr·tRO, à 

quota de il1Vt?<>til1lt:n"to Cl'.le rJ.etinl)õl :lmcdiHtE<-· 

mttnte e-ntes dj,l 1'(; ferit'la deter·mírmç.ão, qH••• ll•P 

ae-ja atribuld•t ua;a qi.I01;~J. de i!w·estime:nto JO!i: 

nor, com a rNltl·ir,oão qae esta qaote <Le in

velltinlet,to nnn 3G,ia. inft;ri<H' ~ qaot~-pa.t•t.t' 

final qu~ de t:inhr• uob o rer::ime rlo Acord~ B!> 

p2Ciõ~l C)!; 0 ev•onl;u.<J.lm•F:te, i\ CUH q~tt)l:!iL'Í& .irJ .. · 

veatim•;mto imed.L;ttam<ont~ an!:es d~ tletrn•mül_t'. 

ção.c Eatea scJ.i~.i.tuçt:~ea serão aprea~n tad3~; 

A INTtLSA'r P.~ti"JIJlam•.-, o mont;;~.nte da redu

ção sol~.ci tadu •.la q:to tr. .le i.nv•:atimcntr.. 1\. 

INTELS•' 1' t.o i; :i fic••.rá, se•:: :lemo1·a, todos os 

Sigua.i:árl<•s tlm:tna sollcituçÜ-i!a, qne '-lcri!o 

.!ete.>:iciaa nJj, l!i'"·~~J<.t eu• q-.te outros Sif:.·na·l:~

'"~"" 8!~{<] t.f\!0 iJIIl amneut•J ·.lP. :;naP. (.•uotas ne in . -

(ii) Qualquer ~ i[Cilf\i:IÍ-r.i.•' po<l,~rá nd:i.r.icur u 

.triTELSAT de q•lE< ~te est~ d:!.::Jp?ato> fl I>CeJ ta r 
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•tm aumorz t<.> de sua qun Lot :if' in,reatim~nto es

t~.pulando o :\,itu.tt·:!, se e·r.istir, de ~un (LC:-"!.1_ 

taçno. e filir 11·· que sr,ja posfl!nd.a.tenderas 

soJ.ini t•.,.çõeo tl_e .rt!iluc;iu> da!-! qu,~1au.l d.e :in;·r._!; 

timento fl!ll'f!SCf'"l ~~d~lf' e;•l con for:uid11de corn o 

i tarn (lj deste pBrágnl.fo. Dentro desi.en ~.! 

.-ni tss, o montau i; e to tal cls rr>du;;ã-::~ daa quo-· 

·tas rle i.nll"~lin.i:uet.~,., snl.tcU;aJa ew nonfol·mi

•.lnd s cr;m (J j 1· tW! li ) d P.>'l te p"'rágra C o ser4 1:~:. 

par·ti<Ja entr~ ""~ Sig:;:; h~:ri.Jn (J~\P t.i. ·•er-cCJ .;~c•:i. 

aumento à e statt'l •1uo tall de !.rr•;•,:niu'"'n;" Pl'S!, 

pore :i ona.lmen"l:~ i\ a q·,,uta;! df' LI• H'H'time" to 

que posaui.a..'ll i111etl.iatamente ante!' do reaju~ 

tamento aplicável. 
(iii) .se 1111 reduções solicitadas em conformidade 

com o item (i) deste parágrafo -não _pudarem 

ser in teiran1ente rapa.rtidRB eD·tr~> os S i»;n!!_ 

tários qua concordariUll com l.Ull Bumento de 

euaa qt1ota.s de investi.mento e;n c~onformida •. 

de com o item (ii) deste parágntfo. o to

tal dos aUJilP.ntos aceitoe será repartido, 

at~ atingir oa Umi.tes fixadoa por cada Sl.e; 

natário que con<!Ordou com o awnento de sua 

participação de investimento em ~irtudede~ 

te parágrafo, a titulo de reduçio para os. 

Si8llatár1os que eolicitarant uma diminuição 

de suas quotas da investimento em conform! 

dade com o it.ern (1) deste psrl!grafo, pro

pcrcionalwent~?- 1\s ;·eduçõae q•1e solicitou em 

virtude (lo referido item. 

(iv) Qualquer Sign.a·tário que. t1ver solicitado 

uma redução de aua quota de investimento 

ou tivet' concnrtiado com um aumento de sua 

quota de investimento em conformidade com 

JANEIRO DE 1998 
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as disposiçÕes dest:e par!lgra.fo serll consi

derado como . tendo acai to a redução o~ o au

mento de suR quota de in~eatimento determ1 

nado em coni'ormidade coru as dispoaiçõee df!,! 

te parágra:f'o, atlt a d$"terminaçio das quo

tau de investimento seguinte em conformid~ 

de com as diapoe:i.çõés do item (ii) do pa~ 

grat'o (c) deste Ar·t;igo. 

(v) A Junta de Goven1auores estabelecerá proc~ 

dimentos a.proprie.dos relativos 11. notifica

ção <laR sol.:!. c i taçÕelli doa Signaté.r:l.oe a re.!, 

pci·to d:i reduçfío de !!luas quo·t;as de investi 

investimento epi·eer.ntad&s em con for1nidade cvm 

ao diatJOUiÇÕ9o do i tela (i) deste pardgrafo n 

à notiCir:ação peloe 5ignatário:l c;,ue estivenm1 

dispostos a ar. e i tar ,, alimento de &111115 qtto t'i!.~.; 

de i.nve~ttimlimto em conformtdade com aa .:liar:o

aiqões do item {:l.i} deute ·pa.J-ágrafo. 

(e) Com o ol>jetivo de fixar e. composição do. Jtmtn 

de Governadores e calcular a participação de voto dos Governad.2, 

res, as quc;>tas de lnveetimento, (leterminadas ebl conformidade c:om 

o item .(ii} do pardgrafo (c) deate Artigo, terão efeito a par

til· do primeiro di!L da sessão ordinária üa Reunião doe ::>ignat<t

rioo que segue a referida determinaçno. 

(f} Na medida em que Wl'.a q•zota de investimento fcr 

determinada, em conformidade com &S diaposiçÕes dós itens (iii) 

ou (v) do parágrafo (c), ou do parilgrafo (h) deste Artigo, e na 

medida em que a saída de um Signatlirio o exigir, ao quotao de i!l 

vestimenta de todos oe outros Signs.tdriou serão reajustadas na 

proporção de suas reepectivaa quotas de ·! ;vestimentoa, que det! 

nham tJ.ntes do referid'ó reajuate, se compensem umas às outras. 

No caso da oaída de um Signatirio, as quotas ie investimento de 

0,05 ~or cento d~terminadas em conformidade com as disposições -----do pa~grafo (h) deste Artigo nã~ oerão aumentadas. 
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(g) Todon os Signa.tál'ioD serão notificados, sem '1!. 

1110ra pela INTELSA'r, dol!1 reaul tad.oa de cada determinação dafl tp~ 

tas de investimento e da data em que entra1•á em vieor a referi

da determinação. 

(h) Não obstante qual.qtter disposição deste Artigo, 

nenhum Signatário terá uma. quota. de investimen·to que seja infe

rior a 0,05 po:r cento do i:otal das quo·tas de inv-_!;letimanto. 

ARTIGO 7 

(ReajiU!t~merttos financeiros f!n·l;re Signatários) 

_(a) Ao entrar em vigor o presente A.cordo Operac:i.2_ 

r}al e, posteriormente, cada vez que foz·ein determinadas quotns de 
de inves1;imento, r e a justamente a tln~ncoei ros se1·iio i'~<i toa entrf.'. 

os Signatd.rioB, por i nterru&iH ., •ia Jtff.l~t.S 1\."!' t be.S!'•1 da.-:: nun:(t· \1-"'.ra-· 

liáÇão efetuada em conformidad~l t.o<n· o pe.rágrafo ( ll) d.ef:l \c A::-t.~ 
gc. Os montantes ()cm .refe-riJ.o~ t e<ijmll;amentos financej roa se

rão determinados • para cadit S l.gmn;:!lriu, pela apllcaçã<J <:ln r•Jf::_ 

rida avaliação: 

(i) ao entrar et~ vigor o prt!!!'"!nte Acot"do Ope.n .... 

cional, a <Uf<!ren<;f!.t se P:xistü·, e~ttre n qu.:.' 

ta-parte fina.l que qu.alquur Signatário de·tt-. 

nha em •::onformida-Je com o .~cardo Es_pecial e 

aua. quota <ta investimento i <ti c.l.al de t~:rmina

<la em confon11.ldada coto o Art ip,o 6 do àoor;lo 

Operl!.cional; 

(ii} ao determinar, poateriorruentr. • qu~tas de in

v·estimento, a diferença, se existir, entre a 

nova quota de inveetimento de qualquer S:Í..~n!! 

tário e sua q11ota de investimento a..nt;erior e. 

esta determinação. 

(b} A avaliação a qn;,; f!e refere o panigral'o (s} 

deste Ai·.tigo será f~:i ta. da. seguinte form'!.t 

(i) 1o cus·l;o inicial. riP. todos oo F!l.ementoa do ati, 

vo., tal com·o Be e:"lcuntra regiatrado mu• con--
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tas da INTEI.SAT, na <lata. <lo x·eajustaJllento,i.!l 

cluldos o retorno de c a pi tal e as dP.speaaa de 

capital, aerl. subha!do o total: 

(A) da emortizaçâo nculllUJ ada inseri ta nas con 
ctmtas lia. lN.t'EI.:JA'.t' na. data do reajuata-
ruento, e 

(B) dos empr~atiznoa e outras quantias devi
das pela I.NTELSA'.t' na data do rea.;justaUien.
to. 

(ii) os resultados obtidoB em virtucle de itera (i) 

deste pn:r:·ágrafo serão reajustados: 

(A) eowando ou sun·t~aindo, confonne o caso, 
com o objetivo da ~ü·tua,;" •~S rea.,iustamen 
toa fil'a.n•!eirCI:<J ac< en1:rar em v1.p:Cir o pr_! 
!I !ln te J;.cordl) iJpel·ac:l o•ta.l, uma qua.a tia que 
qlt"' x·upre!'ent~o~ " irmuf:!•":i.l'!•,c-i:. o;;u ,-, c• · 
:;,~~t;.~ .. ~tit;.:· :-•·3-~A•:.~ -~ vt·· -~:: '··!~~:.:...::._, ~i"!]~ 

nl'.l'El.SA.T• ~m l'."tHill.l'.õ•!\!'l.çãc; ''•~! '' q:;o de •::; .. 
fi 1·al .. ·rP.1_'f:~.t.i.1't.t S.:• P!·:"''~1 t., .. :Jt.~~ ~:•J·('!;.,;t,-:!rj. :·~.~:. 
Vi·:11l; e,;r. ~Q\1\.ll~'if..'!.dt..tJn ~nn: V ~~t'tJ.i'·:Jc~ r~::a~~.~. 

ci.nl, i.fJ tE..l~'-""; c:ie rem:m'!n; ·.~~·· r:-~ l.o un•, 
de t,:IXO l ts. .. J. f.l'"tntit.~~ p0 i l~ C·j1~ l !~~. 1.rt1:. .. : •. ~-"'·' 
õc ComunicllcÔeft n:•r '5~üP.li t r. 1 em c•mi"t.n· 
uddlldl.'l COI!' ó~ .A.l' I.:Í.~:n Q J;• ~.t!Ol"I!O r:spl'.= 

r;jo.l, e:~1 V:if..Oi" p:,) 1:;-~U.t'"l'(:! {Jr.os \)CJ ;u·:~r.::; 

duran1~~ CHl :. ... ut\i=-.t ?..t''C!I• :J:rd -~ ~-t":J?-1.'' u~·;; i:r-t .... 

~'UUt ec.,.!·r·c::h1•1n:h-·n t:.~o. •;c)'Q. !' i"" iue.t l.dr•.h1 
d~ avo} tEr r· !'- ·4llilHt'1:.~ JU•:" \' (·~·rt:'t(~i:tr• •JU"J. 
qut~r io.~ ... :··: ~:;_t .. rit~.ia {Jt: er.~:,_•:JO~"I d~~ pí'.n"a
mento, u ren;õ>.<'l'! i:R-r,;;'J :i+• v i. dr- fliH !l nal
c:ttls-.1:?: 'Hfl tsJ~·!.•:J ·~,,~~~~-~i"J -;-.; ::.n .... ·~ rt::'hH"·io. · 
mt:l!.'. c;J!Io o Í;;ontunte tfqul•,·;; d.on '3h·r.tm1-
t\1~ cit·ur.rii.:.)·:« r_~o ll~t:·'il ti) io!l.'i;~: fJ:··:-'::· ... r.t: 
fo; 

(1.;) aomaJu.lo ~''~ l.~·.;•·i .. l·ni~l(,C~ ~~f.Jiri~rn.P. n cn."t)~ 

com o \lbje ~i~·.· :J •~ ,. t"' tt.rn· t~a · ·~ea,!~,;.sta.·
muntc.a finan11~ir.,a e1~ cJ.vla U7&liaçãt) po.!_ 
tel'iOl't u~~~;, •.-ut.r& •lUantis. q\:·~ l'U}ol"i<t'Sll

te R inatrficifmci·t cu o E!'lrC~~su de i.lUI\".! 
ma!ltc.a <!IÍflt•la<k~ ~·•!la !h"TEL!JA:J', eru c-emu 
nerac;õiu fJ&l'l u6'·J <i e ~1•.pt t!l.l n r.ol'ltar d-;; 
c\n.tK d!i. "!tc'l.•"\\11~ ~Hil v1.r;or do ':!r~Ef&U1:f. ~tl:.'ll 
t!o rlf'!t'lacims"' l kt3 u •lni·l't .:.f:?ll.YR oe l''',f;
H.aç•.\•'r 1:'-dl9"!.l.1i~ ";lO t11 •utani;e õll'lUI:'.I.larl~ 
de1rido 1 e!ll ncnfor'l)clde.•ie Vúl't pr~ttent.e Acor. 

' --do Oper-tt.c!.cn~l , ••• t11;:as d·:: 1·em1111er~çao 
pelo t.?r:'J ele naJ:Jt,"lJ. e~• vit~us· n, tl~t~or-
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rer dos ljet-Ú;·ln;. úu.L·an.tr C'l :JUHis ~~ 1:A.
xan r,er·t:.innt'att3 srf'.w ai>l.1C!h·ein r. fi"~:a
da.s pf' lli ~1"\Jrl.Gr~ r::;;. ~o,:--e7"".1~dovc~A,. e:n ec-r1-
formi.·}t~:lr (.c.-·a c• A cl-i~-r.e: ü d•l presGt•tl! 
r-.c-oT·do ')P"""d·'''''>t. <1<>sn o ohjG"tJ.VO ue 
tlrd:P.'rmi.na:r 11 ljU'!.r> t;ta ()'.H' n:prP.9entc qua_! 
qaer inm.~f:l ci!lr.ci.F.\ m.1 cxces~o ('.e Pll!!:S.-· 
Dl8Cltt>1t 11. l"Aí!lU!:Cl.".:l~át> tlt~vl.dtt SiH'!l: ~fd
(:Uln.dg. en: IJl?.u~s tte:tE~nH.• ~ ,.;e ri! r;;. J.t.c::ic·
nads. c 0111 o t'!<ln t=. t. e lf.qn i d <J il.o~• e:t.~:nrm·· 
to:~ lllõtlCTi tos no i t.em ( ~-} •ies-tr- i.iUrâgt!, 
.r o. 

(c) Os pagarae,ttna <'ic''l i lro:J ;H:lt~S "· ".01:1 3.tp.na.tá •. 

rios, em cooformidnde com a a .j :1!! ncr. ·i ç':!"r. dP~;·~;e ~ rt:.tR:(', !l!E'rB<l 

efP.tu~,<dos na àa·ta cl.et~!:..•ta~tvld<• p~~1~ j:n··t:,. <h: r;._,,.;;t·rot~<l••t'(.-s. A 

·t;sxa de ju·ros a ser detf-J'ioliu'l:l<3 p'·!le> .T • .t(li.:! .\~. :<c'l'.'l'tlS.ilr.-;;.•«:J 

Gov!•rna<lo.r-ee eerá ll•:i1cit•m!.da, apóa aquela datn e. flllalquer qUI!.!:_ 

ti.a que não tivl:!l ~:fido p1:.~a~ C'~J.,:-rl Eut J•eistd.u·~u;t" ll.:·· ~, .:}.; f''-!:~ .. 

mentou devidos em conformi•\s~t.~ com o it~.n U) d<> ~··lrdgr·«fH in) 

de& te Artigo, o a Juroe i' orem ncreecent•doc a pa.rt i. r lla da ta df! 

entradtl e1n vigor de prel'liln-&e Aco1•d<J Cperaa:l.onnl. A i:>l.FD •le :J!! 
roa a que se refei'fJ este pa.r.lgz·afo· Ultr!Í- igual · ~ taJ<.!'. de ,}u\·c:• 

determinada p!ün Junta de Governadot·ea em ct•nfont::\•ladtt cout" p~ 

rágrafo (d) do Artigo 4 do pres•m~e :h•ordo Opera(":l.onn.l. 

A.f!TIGO R 

(~·ax~<s dostdli:tzaçãc ~ n!ce.ita~) 

{a) A Junta. de Gove-rnadcn·ea f:l:tard ao un:ldadon 

de medida pal·a a utj li sação do ae~:,"Tucn·co espacial da nr.rELSA'r r~ 

lativas a-J~ diverl!loa tipos de o1tillzaçÉio e, g•.liend.o-ae pelas 1"',! 

gras gorais que pu•lerern tttz· lfid:> fox·mu] adas polR Reunião dos 

Siwns.tdrioa em cortformidede com ae disposições do Ar·l;-l.go Vlil 

do Acordo, fix~nl' a tex!l ele utilizt.ção do a~gmento ei3pacial da 

INTELSA';. .r\s rP.fer·idaa taxan tl}rãc po1· obje tive a cobertura dO'J 

gastos de operação • mamrtet;ção 1: P..thtini·s tnwão da IliTSL3A'J', o 

provilllerlto de capital de gi.ro que a Junte. de (.lQvernndores jul

gar ncccsaário, a Rmortta:<J.ção dos i••vestimentoa e.fetuatlcs pe

los Signc.tári'le na IUTEL:;JA.'l' e a rcmurwração pelo uso tlo .capi

tal doa Signa t10h·ion. 
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I n) 'Para e. utilizac:;ffo de u.ma r:npRci.do.de di.Bponi

vel para eu1 fina1.ida.detl •loB servii}<JS ecpeciall:;;a.ioe de tnleco

llll.micações, em confe>rmidade com <l par•i.gra fo (d) do Ar-tigo III 

do Acor<Lo, a Junta dP. Govcznado;.·es fb:nrá n ·taxa. que de7P.rá ,;;ar· 

pa~a pela utili~ação doa roferldos cerviços. :f'aru tal, u J'l.lll•• 

ta de Governadores ct:mprirli as cliup•Joições do Acordo e do pre

sente Acordo Opera-:!ional c em rart:icular, o pa1-dgrnfo (a) deu

te Arti-go, e levare em coJtta ('JS cut~tos relacionados com o for

necimento dtla serviços ermecia 1 izt.:.d'le de tel tlcmuut.llr~ações 1 nem 

comr) wr.a pex·tn aileq11ada das despeat;~.s gara:ls ~ a.dminiatt·at:l.v!lu 

da ItT1'ELSAT. Nc; ca.s•l de satel i tee nopltl'ftdoe uu d<' 1.nato..te~Ões 

iusta.Laçõea assQciaãaa t'inanej.a.laulvc:La~ !Ii'l'EI.bA~t, t<''' ê'"m.:·~·~·r,j. 
dade com o parcigret·o {o) do ArtigtJ 1/ do Aco1·do, a Jw,t.a de !J.2_ 

varnadores fixará ai:' ttuao a cereru pa8aiJ pela lti:i:Lu:a-.;nu doa 

referidoa. serviços. Pnra. tal. a J\Ul.tn de GovsJ•r,:;~dor·er. cuu;prl. 

rá as disposiçõ"'a do Jl.co;·do '!' .. de I>l'eee~tt.e t'tr.ord.c Op~racional, 

e "''" particular. o pará!rJ,"Ilfo {>.~.J rl«oatt! Artigo o.le •no:.io ~ cot·~·lr 

a totalidade daB despesas di:retanumte resultantes rJa elabora

ção • \leuenvol.viraento, cona trugi:.o e ronu~ci1uen to d.:>zl refericloa 

eatéli tfla aepsra.clotl e ins·tali'!,ÇÍ:Íe~: seaociadas, hem como de mrof! 

partp. adequsda das rteapesaa genüa " administ't'a tivns da 

INTELSAT;' 

(c) Ao determinar a taxa de z·emuneração pnlo uso 

do capital dos Signatários, a Jur1~1l o.le Governadcr~:s lnc:l11irá 

ums margem adicional para os riscos relacionados aos inves q
mentoa :feitos na li~TELSAT e, l~vanrlo e1u oo:nta es·ta consigns.

ção, r:i.xant'uma taxa tão pr6xima quanto possível do custo do 

dinheiro nos me1•cados mwuiiaia. 

qunis-

quer sanções apropriRdas para o co.ao em que os pagamentos das 

taxas de utilização estiverem em n:l:t•aso por três mesl.ls oÍi maia. 

(o) As recettas da lltl'ELSAT aerão apli<ladas, na 

medida d,:, pc.os!vel, na ~1egu1nte ordc1n de prloridader 
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para cobertux·a doe custos dro 

i;e~çf.<o " !il::lminie l;.n1·:,:ão; 

~ 

oper·a·:;.;,~o., m.~iJltl 

(ii) para ::; pro•riun;nt •J do cap"i. tal llH giro que a 

Jtlnta da GovHrn•ldor"s .i u13a•· necnss.:h:·io; 

(iii) para '" pagfJ.menl:o d•;õl cj:i.g~·,s.trh·ios, p1•opo:rt:l~ 

n!Llment~ à.tl tit!,UJ r8!Jpec·t.tvas quotas de in

v~wtiroant.o, tias r.na.ll tiaG <lllt! l''?'(lt'esentem c 

reembolso do capital nnm mont!lnt~ l.gttal ~às 

provis~es de amortiRMçio fix~d3s pPLD Junta 

da nrr r:r,::; r. 1'; 

ti v) parn n r~'~e~wtcnt.:~ "' ;w; ".i.t;nt"tá.ri" qt:~: tiver· 

aL: t·c-:i.i.~·atlo dr-1 Irh·t~.!J~:;l. !', ;1as qa~unt;iae qui?' 

que possam lhe ser deV"idaa, cw1 c·onlor;:üdn.h~ 

com as diS3JOSi,.~Õ~a fto Al'· t.i.go ~n. ·i:1 prt.:St:!l'! l..-P.; 

Acordo Operacional; e 

(v) para o pa~~amen to,. a S i[{l1H. t:árl O!J 1 ~lo sal:l o 

disponível A t!tuJ o tlr:: remu.ne-r·açÕ:::l pP-1o lUto 

do capital, proporol ona1men"te às eua.e res

pectivas quotas de investimento. 

{.f) Na medida e1n que as receitas <la IllT8LSA1' 1'o 

rem ineuf'icientea para cobrir o e eus ~0:.1: de opern~;ão, mn.nu.ten-· 

ção e adD1inistração da INTELSAT, a J !Jn ta -.l e Go>·ernadore a pod!; 

rá decidir compenaar o déficit m"diante a utilizaçã" do capi

tal. de giro da IN'.l!ELSAT, concluindo aaordos soi>:·e contas a d•>.:!, 

coberto, recorl!endo a emprtistimo" .m aoli<!itsndo aos Signatá

rios contribuições de capi ta1 proporcionalme~lt-.C" i\s ·auae reo

pectivas quotas de investimento, ou ro1• q"alqner combinação 

destas medidas. 

ARTIGO 9 

(Tr,.,tsfer~ncia de l'•mdos) 

(a) As liq..,i<htçÕes das cr,ntas entre o., !Jil_intd;ll: ... 

rios e a INTELSAT, no que diz raspei to õ.s ·oransn•;ci<'lo finnnc:e.i, 

ras efe'!;uadaa em corJ!'ormidaJ.e com 02 ,\ rtigos 4, 7 e :~ elo· pre-
·. 

sente Acordo Operacional, deverão ser ef'!ltua<.las de rnodo·a mi-'. 

· niminizar tanto as tranaf'erl!ncis:o de ft.mdos entro os Signatá

rios· e a IllTELSAT quanto o montante das quant.tna ·~m poder da 
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INTEI.SAT, al~m e aeillla do capital de giro jtüg~do neaeaa&rio 

pela Junta de ~overnadoree. 

(b) Todos os pa.gnmentos que forem feitos &ntro 

os Siguatártos e a INTE!LSA~, era confonuidaJ.e com o prce;u,te 

Acordo O{leracional, serão efetuados em d61Rroa norte-america

nos ou eru moeda livremente couYel'"a:íve-1 tWI clólFt.t'eS "'lnr·te-atttt!l1., 

canoa. 

AR1'1GO 1() 

(CUtLtna a cleticohcrto t:: í:T!l~frSt:: tim0s) 

(a) Com o prop6>tittl d<.> fa&cr fr~at· n tnsuricl~,: 

eis ele fundos, ag-mrdand o e ""ti '";a das r<' e e• ta'" Is Ilil'KL~a·r 

ou contribuiçiiee de capit8l pelNr 31gnaõár:los. '>nl cor!fOIITtiàad" 

cnm nn dispoui.9Õea do pr<>een<._a Acordo Ope•·nci'cllel,' >< ll!TBLSI\'i' 

poder!f,. com e npl"'~2V;lção da Junta. d<: G'JV~t'"r1ad~r~:1 1C:Ol1CLU.if' ncUI'

dOII para cotltas a descober'to, 

(b) Em circw:rstâncies ~xcepcioua.io '' coJn a fina.,. 

lidada de' financiar q11alquer a ti ·rida<i .. empreemlida Jlela Il1TF.L~Jil' 

ou para fazer frerrte a. qualquer responsabilidade em que incor-

ra ,a IliTELSAT, ern con.:rormi<lade com as dis'posições elos parágra-

fos (a), (b} ou {c} do artigo III do Acordo ou ~Pm as dispooi

ções do presente Acordo Operacior.aJ... a lNTEUlA~ podará con

t:r:air amprtfiltimoe por deciaoão da .r.unta de Go,vernaliores. 0>'3 mo!)_ 

tantee não pagos doa referidos etnprét~timos ssrào 'Oonsiclerodos c"""' 
compromisso contratual de capital para os ereitoa do Artigo 5 

do presente Acordo Opera.citonal. f, Junta de Go7ernadores, enr 

conforDI'j.dade com o itera (xi.,) d,, ]mrágrafo (a) do ArtlgÓ X do 

Acordo, prestará contas d<ttall.tedarmmt .. e li~untã<> dos Sie;natá

rioe das raz:iíes qne Juoti'l'ar:\m 11ua decteiío d<> contrai%• um am

prtistim~ ~ os termos e condiçÕes •lo ~e ferido, emprósti:no. 

IillTlGü ll 

(C.,atoo ""cluidoa) 

Não f•u·ão part" dos c>:atoe d~ INTET,SATt 

(i) os illlpoetaij de t·enda eobre ao 'l,t•antiae r>~:~gae 
•' 

p'lla III~ELSAT a qualquer Sie;na.tá.'!'io; 

(ii} co ~~u•tos com pr·ojetu e desenv-ollfitncmto de 

lan;adores e de inn,ta1<!.çÕcu de lançamento, 

com exceção dos ga.Ptoa ocaolouu.dos pe'la adap

tcção doa lançadores ., daa instalações de 19!'. 
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Ç!ltllen·l;o ·rt!lati\r~7ra :.to projet-o ~o ~leeenvolvj.cen~~ 

to, constJ nçã(,. e fH~ta;>r.lt:!Ciin:~.~.tr, do- G~gillen-· 

to t!S.pac.i.H'L Ju JN·rl::I .. SA·I~; _r-

(iii) OCI custos dos represçntant"" ctr•t< fur·t"" ou do~ 

Signa·t.trios para aaeistir às rl'uuiÕ"s d•• As ... 

eerobl.éia das Partes, da P.eunião •ic~ :3i-.l!até ·· 

J:"io!l, da Junta de Govornadoreo <nl "- quainquer 

outrae reuniÕeft da INTELSA:T. 

ARTIGO 12 

(Auditoria) 

A.s coutas da INTELSAT serão uudi tadaa anuulamut~ 

por audi ta rua independent"a designados pela Junta de Gavernade. 

res. Q11a.lquer Signatária te,rá direito de verificar as contar; 

da IN'.CELSA'r. 

ARTI\.l0.13 

(União Internacional de Telecamuni.caçõea~ 

Além de cumprir Ofl ragil:talnentao da Uniiio r ... ~ern.~ 
cianal de •relecomunicaçõeu, a INTELSAT, no proje-to, desenvolvt 

monto, construção e estabelecimenta·da segmento espacial da 

INTELSA.T, e nos procedimentos estabelecidos para regulamantar 

a exploração da segmento espacial da INTELSAT e dao caiações 

terrenaM, dará a devida concideração ~s rocomendaçõeo e ao~ 

procedimentaa pertinentoll do Comitê Consultivo Internacional 

de Telegrafia e de Telefonia, do Comitl! Caneultivo !nterne.cio-· 

nal de Radiocomunicações e da Ju:>tt< Internacional .de RegiBtro 

de Frequl!nciae. 

~.R'r!GO 14 

(Aprovação de estações terrenas) 

(a) Qualquer pedido de aprovação de uma ,aa"t;&çãa 

terrona pat'a a utilização do aegmentn espacial da IIITEI.3A'I' de

veral ser oubmetido 11. INTEJ,SAl' pelo Sil!llatárla designado pela 

Parte em cujo tarr:l tório D •>atação te"·rena está ou será looa1.1 

zada ou, sa as estações terrenas forE'm localizadas c:n um terr.L 

t6rio que não sé er:contr·e sob a .!uriodi ção de uma Parte, por 

uma entidade <le telacomunicnçõec devi~aruente auiJri:!.ada. 

(b} o !"A. to rle qu.e !\ HeUlll!ia ;j;.:~ !: f: :·:·.~i' .:. .. ~ '!'"lt ... ·~ 

tenha eSftihelacido rs.gTQ.B gerniE• I~m CCllff.'J'U!h.lft·!,': .;:·\:.;t !.• \ t(~fll 

(v) do pardp;rat·a (l.>) elo Artigo VII! do AoaT·do, •)'> ;·, .)un::.•< .:r.-
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Gavernactort!t: _não teuL::~ e~th:-:~lt:tdtlo crit~ri oc ·~ rrrot.:P.dimentau, 

em conf('.rmtdnd.c com (.: iteJn (vi) do ps.t~ágrafo (H.) 'to At•tir.<• 

do 1\.cnrdo~ 1·ela.tivo~ à. ~provaç~o de cate.çõcs ·tell~cn.a.s, nii_o im

padirá qtw u Junt!l de Governadoree examine qualquf?r pe1li.do :h1 

aprovação etc u.ma. ea·r.n.ção torrena. destinada a uti.1ize.r o l:Jeg

mento .ospacln.l dR ltl'rf:LSA1' <lU d<' truoar, sobre o """unto, as ID!; 

ilidac Cllbíveis. 

{c) Corupe~:r; à ca.dF' Sit:;natário ou ent.i.Jade de tt: 

lscomunicnç:Ões i mencit">nada no partlgrn.fo (a) tleu1.e A.rti;.;;l:, as

sumir p1:n•ante à. JitrELSAT, rela.ti·..rament.e às cstugõea 'br:!r·rE"nas 

pan1. "" quai" apresentou o pedido, 11 rasponsa.bllidade ãe que 

e a taa ""·~:o.çõea estejam de acordo com as regras e padrões esp.:;. 

ci.ficadoa no documentn de aprovação que lhe entregou. a INTEJ,S,'!!" 

a menos c;ue, ao cs.so em que am Signatário apresentou o pedi

do, a l'&.rte qtt(> o d~strnou não concordo em asuu~ir a I·efo.rtd~l 

responBat,:i 11 ~ada para algumas cu para todas as e a tnc;Ões ·tc.:.rr5;.. 

nna que' nã,, sejam d" propriedade rio referido Sig:tat•(rio ou que 

não se jn.on operaiiEI.:::, !Jelo n:.es,no .. 

AR~·Juc 1:1 

(A.t.r:i.bui.cão t.ln. c.:aTJacidndP> do =:H-!gruento e3pacial) 

(a) -~uuJ quer pedido <i« a~rÜmição de capacida

de do .segmente espac.la.l da !JI."'l'KJ.:;r,·.t' '"'rã nubn•otlilo à IriTELSAT 

por um Signatário '"'·' ~:o caso <le ullt te"C'rit6rio q'"' não esteja 

sob a jurisdição de uma Pa.rtt'! ~ p:::::l'" n'l ~ ~nt:l da de de teleoomun.!. 

caçõea devidamnnt.e ut: tnrize.da.. 

( l>) C1.'n forrue o:·l t"l'rttc·9 e cowi tções eetabeleci

dos pela Junta tle Gi:l'""el"'l.\8.d?:'l.~f'~t ~~~~ c.nnfo:.-.nida~e r.-on-: RH diupos,! 

çõea do At t~igo X dtt tlc.•,.,rdti• a ,., t.:•·t~miçi:.o d:t.. l'R.plt~irlf:'.cle do eas: 

mento a::-!pac ial dn llH"1-.. G1A'.r ssr:'J f.:d i;a a. o.m ~.:a,~uP.t~riu ou, no 

caso rip um tct·ritõr·l:J ~r1F. ,:fio c:!:3ft:j~ ·:~Oh a ,iurisdiçB'u 'le uma 

(·.~) r.11•.la Si~~~nRt:(ria 011 •!nt·J..rls:ir: .~:::- it:.l·~cunnnlice.-· 

çõ~a ,:; .. 1 q;.,:!.l f'Ji ft~itu. u~•~ Htrtl:u:i·.;it:.. c.ru c·nui'uru;id;·ldõ:! cili:lO pa

rá8T~fo {h) üt-·atf! f\.·,·tigos f:t(~rd :t··tl:. J'C'I1Hn1.va1. peio c:mcp:c:1m12nto du11 

termo3 r, condiçõe" P.stabe.l.fJcido" !'~la ltiTELSA'.f t'elut"lvamente li 
referida ts.trit>ui··Jão~ a. menocJ ttue, uo cru"o~l t."·m rp.Jt:: o ptldir1o te ... 

nln> sido apt·&oentado por um Stgnll~:li·i<•, c:uJ,;, l'art" que o deoi.e: 

·nou não concorde -.'lnJ t:t.P.sumtr a r·e-ft•ri:.ia reaponaaiJilldade rc.lat.!, 
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vamcnte ·a atr:!buições r.,l.te"' em r:.,uer.!ci·~ de aleumau a" de to-. 

das as eá'taçõ...s torrenaa qutl não 'l<'jam de propdeclade do refe-· 

rido Signat!frio oot não se ,jem openvlue pelo mesmo. 

AR·UGC l~i 

( A.qu! ai çâo) 

(a) Todos os contra"'"' de Aqtdatçiio ele bens 

prestação de serv-iços requeri·:loa pe-la IN'rELSAT serão atribui

doa em conf"ormidade co;n as clispo3i vÕe'l! do Artigo X: III do Acor

do, e do Artigo 17 tJ,J pree,;n te ,\cecr :l" Operat'ionnl e ""' J>rocedl, 

mentoa, regulament.os, L<'"!"rnne "' c•mdiçíie-" oatabel<widoFI pela Jun

ta de Govema:lOI'IIA '·" confr nvida.cl<! com. EIS dürposi çõee do Acor

do e do prese!lte Ac:orolo Opcraciun><l, Oa 3Snriçon & que ee t·e

fere e"lie Art.i.g<> sãu aquelas que s<íc- yn·eatllolol! por puaaoas Ju

rídicau. 

gida antes: 

{h) A apr.,v.tçiio da .itmta de G-:>verna<lores será exi 

(iJ d{J. pub:l.l<".ação áe t>A<lidoa dr: propoeta.a ou de 

''di tait> de conco.t-r!!uc.iffl rE:latLvoa " con·tra

tos ~ujo vs.ltu• !"revisto o.lltr~paus" 500.000 d.!l 

la..r:eFJ ncrte-nmerl:!altOBi 

li.l) da r·e:.-..1:\.~sçÜo rt'~ t:orlu ~ont.ra~.!' eu,io va.lor 1:,! 

ja superlor a 5•\n.llOO dólar<ta nor-t&-amP.rica-

no o. 

( t~) :\ .Junta. de G'.'V"ê!'1i.t'!dCJrRJJ ·~·(:d2l::i dt~c·:t.clil" que a 

aquiSi'iÜO de !H~:Hl C rreCJt.e.~Ã.o Õf' !!P.rtri.çon Sejam ~:i' O tUU.dCS de O~ 

outl"ll mo:'\C'• rp.h~ uüc.; !Mra.:6-J;;! f't• r•·r·<:;.:o:..f,;,~~ u c.o::c:O' ··~~~\·i:.:.~ n.ll-'.L · 

cae in"termleionais, PiD !'.'=''\ qu.9.l.quP-r -in::t.cJL""C'llll~t.--1n:!l:t.c qt:~ ae .... 

gllltDII 
(i) quaudo o val<·>· estilll8.:1o elo ""n t.ra:co nã~ · •11-

trapiUJB'lr 50.001) d6laron r>ortf'-!I.HCl'icanvs nu 

q•aalttuf!r quantia st.rpel:i.oz· qtJe !:!. .J!ctmiüo ~.ia a 

Signatários venha a nxar tu.\sendn em p~·o!'OB·· 

taa da .Tun·ta de Gotrerns.dores; 

(ii) qmmd.: " compra fllr r:Jquerida cor .. urgêucir. 

pal-a f"azer f"rnote a umn e:l. tusc;iio ele emergfrn

cia que afeta a v:l.abilidnde de optH'n9ão do so,s 

monto P-BpaciEJ.l da InTE:I.SA:J:; 

(iii) quando na necm;z:ddades rorsm dP. natureza es

oem:ielme.Jte aà;ui:1ietrativa e que ftlr melll' 

ittd lcada a. co;opra local; e 
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{iv) quando e:dstir w~~H tSnica fonte dE: fornecillle!! 

~" c,rrz-espourlendo 1ts eape<'ifj,caçol!s uecessd

riaa pEirs i'azer !"rente !a necessidades <la 

!lf.r}~LSA~.í', ou qH.tlfldo o número ds fontos da 

abristeciruerrl<O rer 1imttaclo de tal modo qUP 

nio serie. aem poBsíve;J. nem do iute•·ooso: da 

· !N~ELlU.T .. retuar aus·~os e dedicur o tempo ne

ces~<ário para u•ua coucon-.ncj.a públir:a ini:e.,t 

nacional, exceto quando eJCistir maio de uma 

fonte ne abaotec'lmento, que tenham a poeaib.! 

lidado de apresentar propostas em bases eq~ 

valentee. 

(d} Os procedimentos, regulantentoo t•u·moe e con

diçõee a <!UB o e refere o pa:nígrafo C•) deste Art'igo deverão pr.!. 

ver o fornecimento, ero tempo cport•mo, dsu informações comp1e

tae l Junta ele Governadores, A "'"lido de qual.qu.f\T' Govemader, 

a Junta de Govemadoreu dever!!!. eotar <!DI r.ondis:ões de obter, re-

lativamente ao .. contratou, todae ao :l.nfonu"çiias n<?<>~muirias p~ 

ra :perroit:l r que o raf"erido Go•rernn.dor cumrrj' rtEU,t'l-'t qtlt'\.l.1do.do 1 

resprmsn.bil idncles • 

. ARTIGO 17 

(t\} A ÜlTELSitT no i.l.t:Jt;·jto r1H qaa.l•!\JI,'l'" i;re.i:ali:o tlY;;;_ 

c-atado por elo ou em seu nome, adquil:·ird rela. ti varnrmt~ lia in

\•anções e informaçiio t'unic:a os direi toa, e tão somen1;e os di-

rc.ü·tos ne.,eaed-rios P.os intereol!lr.u comuna da IN'.I.'ELSAT e doa S:l r·-
nn·tllrios em euas rt:'l~pectivas qualirlflcles. lfo easr~ de tr-abalho 

efetU:ado sob contra·to, esl;es dirc.i.tos obtidos set'iiu em bases à.

n;o exclusividade. 

(h) Para os fins do yará~rafo (a) deste Artigo, a 

lliTBLSAT,·•levandci em conta ceus princ!pioa e obje·Hvoe, os di

rei tos e obrigaçõeo das .Part.ea e doa Sif.Pla.tárioe r:m confor-mi ·.ia

de com' o Acord·o e com o prosente Acordo Operacional assim com·~ 

com as práticàa imluatrio.is ê-ern L111ente aceitas, 'néeegurarl:t fl&l'a 

·s:(~eumà:, no tlDlbi to de todos os t~rabalbos efstuados· por ala ou 
. . 

elli seU: 'riolile 'e que impliquem um elemento import'ante de é!itucio, 

:péaq•aiea ou ·deeenvolvimen·toJ' 
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(i) o direito de lhe ser dado a conl:<Jcer, sew Ouui·., 

toõa.a' as invrmçÕ;~o e informao;ilo técniéa qu::! 

11 ieren1 a resill tnr doa trabalhos cfetuadoe pa

ro ela ou mn aeu nome; 

(i.i) •l d:lre:l.to de comunicar, ou de manda-r comuni-

car a Siguatárioa ou u qualquer peoaoa sob n 

juri!.'l'liyão de q•~alquer Parte, do utilir.ar, 11,!! 

torJzar e 1nanda1." ~utorizar Signatlirioa llU qu~! 

quer pessoas a utilizarem estas invenções e 1,!! 

formação tl!c11icat 

(A) 5em 8nus, relativamente ao segmAnto espa
d.al da. IJITll!LSAT a a qualquer ea·taçiio ter 
rena que esteja operando em liga9ão com Õ 
meemo, \! 

(B) para qualquer outro finalidade, de acordo 
co1n ter111as e condições :jus1:aa e rasollveio. 
que oe1·iio definidos entre os Signatllrioe 
ou q11al•tut>r outra peosoa sob· a jurisc:liçf.o 
de qu!llqueL' Fnrte e o propr-1et4rio ou. o all 
tor d::tn ref'el'i.ds.R invenções e int'ormç;rc 
iuforn~ação ·t:€cn:i ca 1 Olt qllnlquet· Olltra •!.!,! 
tide.tle cou p>.:llKO!l llev::.dot.mrm t;.. ::I.Llt::!r! :;ad~ 
tendo umn pR.rti.c:l paçi\o na. r'"opriedailP .\ae 
ref~ridR.S 1niT81lÇÕBO P i.rlfOl"ICIRÇÍÍO tdcHi··· 
ca. 

(c) tlo caso de ·tra.ba.lbos efetuadaa sob contra·to, 

a implementação das disposiqões do parágrafo (h) deste Artigo 

será hasea.da na retenção pelos ccntratat1tee da propriedade dos 

direitas sobre a.a invenções e..inf'armaçüo t•cnicR 

de seus trabalhos. 

resul.tantas 

(d) ,\ 'I:NTELSAT assegurará iguallllente para si o d! 

reito, segundo t.et'lllos e .condlçÕes. justas e razoáveis, de coiiiU

nicat" e ~ndar comunicar .a Signa.t~l~loa e qualquer outra peosoa 

sob a jurisdição de qualquer Parte. de utilizar, a11torir.ar e 

mandar. autorizar Signetários e qualquer outra pessoa u utiliza .·. ·- . ' .. . ' . . . .. - ... 
re111 as invenções e iníor~çiío tgcnice. diret8111enta utilizadas 

• • ' • • • • • •• .... • • • 1 

na e~ecuçi(o de. trabalhos efe.t.uados em .. . . . - . . . ~ . ~ . seu nome mas nio tnciui-. ~ '. . ' . . . .': 

doo no, parágrafo (b) deste Artigo, _n~ !llOdida e111 que a peaaoa qUIO 
• • • ,-. ! • ' ~ , t ~ • _ .. 
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executou estes trabalhos eateja habi:Litada pax·a outorgar estes 

direi t6e ~tma medida em -que esta coml.lllicação e eeta uti~ü:a.ção 

sejam necessáx·ias :rara o exercd.cio o:fetivo elos di rei tos ob·ti

dos cm conformldad~ com o parágrafo (b} deste Artigo. 
(e) A. Junta de a Gov·e't'nadoree pode x-á, em casos pa,r 

ticularel!l1 quando circunstA-ncias excepcionais o ;ft.n)."tif:í.cantlll;·ii:.~:.t.2_ 

var um a.:fastaruento das políticas indicadas no i tem (ii} do pa

rágr~fo (b) ~ no parágrafo (d) deste Artigo, quando no decor

rer das negociações ficar provado l Jun·ta de Goven1adores que 

o. não afastamento seria prejudicial aos interesses da IN'l'ELSAl' 

e, que no caso estiplllado no item (ii) do parágrafo (b), o cum

primento das referidas políticas seria incompa t!vel com as obr.! 

81J.ÇÕes contratuais Emteriores coutr9.:!daa de boa f~ por um even

tual contra·tante pnra com um terc~:>:i.ro. 

em casos particulares • •lu!l.ndo circuustlblcias excHpnionuie o 

justificarem, aprovar o afastamento da pol:ít:ic<'- indicada !10 

parágre.fo (c) deste A.rtigo quando tonas n.a condições abaixo 

forem preenchidas: 
(i) quando, perante a. Junta de . Governadores 1 

rar prov!!.do que o não afastamento nsria pr! 

judicia1 aos interesses da INTELSAT; 

(ii) quando a Junta de Governadores daterminar 

que a INTELSA~ deva estar em condiçÕes de 

assegurar a proteção das pa+.entes ém qual

quer país·; e· 

{iii) quando, e na medida nm que, o contratante 

não estiver apto ou não desejar assegurar 

a referid.S.. ·protoçiio em. tempo hábil. 

(g) Ao determinar 3e, e sob que forma, deverá 

aprovar qualq~er ~~astamento, em conformidade com as dispo~! 

ções d~a parágrafos (e) e (f) deste Artigo, a Junta de GoveL 

na.dores levard cm consideração os interessea dn. .INTELSA'l! e de 

todos o'a Signat4rios e as vantageno fina.nce'iran·.que. · .. dfiverão . 

decorrer para a INTELSAT por força desse afastamento. 
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(h) Ilela·tivamente ~e. invenções e informação té.:;. 

nica cujos direitos tiverem sido adquiridos em conformidade 

com o Acordo Provis6rio e o Acordo_ Ee~ecial, ou forem adqui

ridos nos termos do Acordo e do pl'6sentl! ·Acordo Operacional, 

de maneira diferente do que foi estipulado no parágrafo (b) 
~ \. ·~; 

deste Artigo, a INTF.LSAT, na medida em que tiver o direito 

de. fazl-lo, poderá,quando solicitada: 

(i) comunicar ou mandar comunicar as referidas 

inV'enções e informação técnica a qualquer 
S"ignatário, sob rese:r:'Va de, rel!lsarc·imento 

de qualquer pag!lmento ~r c tuado. por ala ou 

que lhe seja exigido 110 exerc:f.cio do refe

rido direito de co~~nicação; 
(ii) pOr i disposição <'l.e qualqu.er Signatário ·a d.~. 

rei to di! ccm•mlll~r··,Jü. lllt\tl<ial C'JIIll>uim .. J a 4<'aj, 

lJt> .. er outra pe:Hit):~ fWU E• ,jnr1 ::uH ;;ii<:> dn qual·· 

quer Parte, e tle ttt.ili~:ar e autorizar, ou rr.a.!l 
dal· au.tor:i.zar e: nua <)utn~ _peasoa, a util.i za1· 

as referidas i.nven~õos e informação ·técnica t 

{A) sem &nvs, relR.tivamente ·ao segn~ento espn 
cial da !l'ITELSAT o a qualquer ea~tu.ção ti. 
rena que es~eja operando em ligação com 
O IQSIIIOOt 8 

{B) para qualquer outn f'inalidada, de acor
do co10 tarmos e condiçÕs!l _justas e· t-azoá
veis, que serão definidas entre ou Sign~ 
tllrioa ou qu:1lquer outra pesaa1'l aob a ju
risdição de qualquer Parte e da INTE:I.SAT 
ou o proprietário ou o autor das referi
das invenções e informação t4ou:l.c:a, ou 
quaJ.quer entidade ou pesam~. devidaMente 
autorizf\da tendo uma pa1•ticipaçâo na prg_ 
priedade das referidas inv~nçõea e info~ 
~~~&çãn t6cnina, e eoh rese~ do reembol
so do qualqu9r :t=aeamentn efetltlld'> pela 
IllTELSAT ou que lhr. te11ha sid() exigido oo 
sxeréício <l09 t"P.t't<r:ldos direi·tus. 

(i) Na 10ed:lda em quu a UlTELS.\T. adquirir o tl.il'8,!· 

to, em conformidade com as. di•poaições do item (i) do parágra-
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fo (b) deste Artigo, :le que Use sej:t111 colDWlicndaa iu•renções e 

informação técnica, o. IliTELSAT manterá informado cada Signe:tá-

rio, que• assim o sol.i.cite, da disponibilidade e da n~:~.tu.reza g,!!. 

ral destas invenções e j.nforma.çõcs t:lcnicas, Na medida em que 

a niTELSAT adquirir direi toa, crJ conformidade com as diapooi

ções deste Artigo, pat-a p~1· ;.nvencsõea e informaçio tlcnica. l 

disposição dos Signe.tários ou de qna.isquer outras pesso"s sob 

a jurisdição de Partes, ela tornart õs referidos direitos dis

poníveis mediante aolici tação do q•~alquer Signatd'rio 01~ de qun,! 

quer pessoa por ele desi~lada. 

{ j) A comunicação e ut.:l.:r.l.zaçã-l, e on tersiiOB e oo.u 

dições de comutlieaç!io e d~ utilizaçi'io, de ·::odA.s ns invenções e 

informação tlcnica, daa quais a IJIIT!!:LSA'r ~>.dquir·iu tor.ios oe di

rei tos, se e fetuará: aero di3crim:i.nnr..ão relntiv-amen L c a todos r>s 

Signa·tárioa ou peasoa.a pOJ' elee derligua.dae'SENA:-;Q FEDERAL 

ltJrnuo 18 

{Re~ponaabi1idade) 

(a) trem e. IHTt:LSAT, nen1 qua.lqu.cr :::> Lt,"'IILtdrio, em 

suas recp~c:tiV"RO qua.li.àadsfl 1 nem qttal'luur diretor, eltc fun

ciomirio ou l!mpretiQdo ele um deles J nem qualquer I':!preven t9.ntc 

junto aos difertmtes 6:rr,ãoa ci& IHTELSAT, Bttmndo no. desempe

nho de nuas funções a no ê:Nhito ds sua eutoridadc, serão res

ponsáveis, nem qualquer reclamação contril P.lee podeni se1· feJ.. 

ta por qualquer Signatário ou llela 1NTELSAT, por p-=rt·da ou da

no causado por motivo de q~lquer indiaponibtlid"'.de, a:&ruso O\\ 

'mau funr.i'onamento dt-s uarv!çoa de taleco.Jwn"i.caçõea 'fon'ler.idos 

ou que devam ser fol'l'l.&cidoa .em cont'ormidL\de cem o Acorrlo o.t o 

pl'eeente Ac<:>rdo Operacional. 

(b) Se o;~. !NTEJ..SA'r on ;j,nalqut•J' SignRtári", em Bte;> 

reapectiva.e .quelidadtU!r . .fo1· eolici tado em conoequllncia de dt•

cisãó imposta por um Trlbunl'.l.. ~c.m1.1et~nte, 011 resu:t.tante de BCf'!r 

do eàtabelecido 011 apro'!ado pelt~- .r .l!lt:t. de Goverttado.r.-s~ "\ pr~·w 

·gar Ulll!l..i:r-c'lenização, :!.ncJ.uai'lr::t cus~<m e de:'\perm.e !I eJ·~ 'l.ri.neul~ 
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dos, em conseq\lt:ncia dP. ati virl.!\tle C'lt'!rt:iile .• .,u autorizada !JBlll 

ni'r.ELSt.T, em conformiàa:ue com o Ac{•rtlo r'u c praoentn Acordo 

Operacional, e ne. 10edida em qun a rr•clan>'\ção não pud•1r eer r;S:. 

tjsfoita através de i.ndanir;a.çio, ele •l~guro, ou de outrf'~ aco:: 

dos financeiros' oa SignP.tários' nno O\lBtanto qut>.lqucr limi t~ 

estabelecido palo artigo 5 1\o preasnts A~orll.o l)pP.r"-cional, P.! 

61lrão A lHTELSAT a que.nt1.>.t dovicla de. r<!f::lrida. ind.eni'llaçio na 

proporção de sua~ reapecti•~e quotas da investimento na data 

na qua~ o pagamento pela 

nou-se exigivel. 

lN'.CELSAT da reierida indenjzac;io to.r. 

(e) Se tuna con
( 

tra um Signo.tárit:>, este • con1o u'IIB. t!tmdi~:~o de pa~nmsn'.;o p:'.l1!! 

\. 
r~i.nviudica.ção for aJ.>res~nM.df 

INTELSAT da rein-.dndl. cação, ern con.f.ormi.à~~:h cr>r·l o ;'ar,{~r;;o..fo 

( b) deste Artigo. deve:nl in fm·m!H" 1.m<>d.te-.1;a.oum·i;~ tt lH'l:'m .. sl.'r •1 

esse respeite, e dn.r-lhe n. O!•or-t1.L!Ii.df!.de ele ctar pnreccreB r: mn.!_ 

tir recomP.ndaçôea sobre C) s.<Jsuro i. v • ou <'Cn.luz ir a d~!Ú!Stl '-"' ·'!i 

outros aspectos da reinvindicação c, nos limites preocri"toe "P!. 

J.o regime lega~ vigP.nte para. o tribwuü ao qu;.;.l a rein~rindica

ção apresentada, de tornar-se uma parte no de&n.r.:r·ol:H' do rro·· 

cesso. juntamente com o Signst4rio ou em 81;1.!)s·ti"ttt~çno ~ ele. 

ARTIGO 19 

(Reaquisição) 

(a) Em conformida~e com aa disposições doà Arti

gos IX e XV do Acordo Provis6rio, a Junta de Governadores de

terminará, ~ão.rapidamente quanto possível e no mais tardar 

tr'a meses ap6e a data de entrada em vigor do presente Acordo 

Operacional, em conformidade com as diupoaições do parágra.:fo 

(d) deute Artigo, a ei tuação financeira. llf.t INTELSAT de cada Si~ 

nat4rio do acordo Especial em relação ao qual, coroo Eetado, o~ 

em relação a cujo Estado para o qual, o Acordo, por ocasião de 

sua entrada em vigor, não entrou em Yigor ou foi apenas aplic~ 

do a título provis6rio. A Junta dll! Governadores notificará por 

eecri to a cada um elos I"eferidoa S;i.gnatdrios a raspei to de sua 

att·,tação financeira e da taxa de juros correspondente. Esta t_! 
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xa deverá ser a mais pr6xima poae!vel do custo de dinheiro ncu-: 

mercado~ mundiais!. 

(b) Um Signatário poderá aceit~r a &v~liação de 

sua ei't;uação financeira e da taxa de juros de q\te foi notific_! 

do, cm cunformidade-com o parágrafo (a) deste Artigo, a meno3 

que a Junta de Governadores e o referido Signatário tenha~~~ aco,:: 

dado diferentemente. A INTELSAT pagará ao referidoSi6Uat4rio, 

em d6lares norte-americanos ou em qualquer outra moeda livre

mente conversí:vel em dólares norte-americanos, dentre: do& no-· 

venta dias que·se segu.em l referida a.ceitaçãot ou em um prazo 

mais dilatadot se aselm se houver combinado. o montsn·te as•1m 

aceito a.crel5cido doa juros devidofl oQbre o ~·aferido montant•• 

a partir da dn.ta de entrada em vigor do presente ll.cordo Optu:·a

cional at~ a data do pagamento. 

(c) Se existir uma cozJtr01n1rsia entre ::& INTELSA'l' 

e um Signatário a reepeitcl do montant~ .~~~ a ta:x-a ''"' jurou e 9<' 

se a controv~raia não puder ser solucionada por negociação no 

prazo de um ano a partir da data em que o referido Sif;tla.t4rio 

foi notificado da sua situação financeira, em conformidade com 

as diaposiçÕes do parágrafo (a} deste Artigo, o montante e a 

taxa de juros notificados continuarão a oer a oferta permane~ 

te da. INTELSAT para. oolucionar·a controv&r.aia e os ftmdoe ao!: 

respondentes serão colocados em reserva ~ disposição do refe

rido Signatário. Contanto que wn tribunal seja aceito por am

bas aa partes, a INTELSAT submeter.! a controvérsia à arbitra

gem se o Signat4rio assim o solicitar. Ap6a ter sido notifi

cada da decisão do tribunal, & INTELSAT pagar4 ao Signatário 

o montant'e estipulado pelo tribunal em d6laràs norte-america

nos ou em qualquer outra moeda livremente cono.rersível em d61,! 
res norte-americanos. 

(d) A situação financeira mencionada. no p~~ 

fo (a).deate Artigo, será determinada do seeuinte modoa 

(i) multiplicando-ae a quantia obtida aplican

do-as as diapoaiçõea do panlgrafo (b) do Ar-

--------
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tigo 7 do presente Acordo Operacional·na d~ 

ta de entrada em vigor do presente Acordo 

Operacional pela quota final detida pelo r~ 

ferido Slgnatdrio nos termos do Acordo Eep~ 

cial; o 

(ii) do produto resnltante serão deduzirias quai.! 

quer quantias devidas pelo referido Signat! 

rio na data de entrada ern vigor do presente 
' 

Acordo Operacional. 

(e) Nenhuma das disposiçÕes deste Artigo terá par 

(i) eximir um Signatário, referido no parágrafo 

(a) deste Artigo, de sua participação em 

qualquer obrigação assumida coletivamentep~ 

los Signatários d.o Acordo Eopecial ou em n.2, 

me deles em conaequ@noia de ates ou omis

sõea an·~eriores A data da entrada em vigor 

vigor de presente Acordo Oper~cional e em 

:h: c ox r!h:c Ü\ d!t <.l-if' .i.<'m~"l t.ação •.i u ... ,.., ord o .L~·.s; 

v·j sório e <l-> Acordu Er:pecia1; c.u 

(ii) privar o referido Uif.ll&tdrio d~ q•lEJieqnPr 

direi toa que t.enh~ El•iqtüri do n;.J !tualidaú"' 

·l~ Signatário., .qm~, niio obatsnLa, !ll.Ei con-

serve apóa n expiração do Arordo· Eupecial 

e pelos quaifl não tenha sido l'essarcido em 

conformidade. com. as -dispoa:i.çÕe~ deste· Ar:t_! 

go. 
ARTIGO :?0 

{So~tlção ãaa· controv'~raiae) 

{a} Quaisquer- controv!Sratne de ordem jurídica 

re.lB.tivas ·aos direi·tos e ohri.gnétÕos: d~ · SigtJatárioa, entre si 

ou entr.e. um ou ma.is Signatá.ri-ü -e·· a- !fr.PELSAT, em conf6:hnldáde 

com· as·. disposiçÕes do. Acordo: ou ·-dõ_. pi'esen·te Aco1•do Operacio

nal, .. Bf(t;fão ·.submetidaa.·A. ·.aÍObitragel!l 0 ·em· eonfonoidade com ae 
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disposiçÕes do An~xo C do ~cordo, se nno tiverem sido solu

cionados em um prazo razoável. 

(b) 'l'odas as referidas controv~rRias que sur

jam entre um Signatário e um Estado ou mra entidade de tele

comunicações que deixou de ser Signat!trio, ou entre a INTEI.S.~ 

e um Estado 011 uma entidade de telecom•micações que deixou de 

ser Signatário, a que tenham Sllrgi.do depoio do referido Es

tado ou da entidacle de telecomunic:nçõee tez· deixado lle aer 

Signatário, serão submetidas! arhihragem se não tiverem si

do resolvidas de ontra 1118.neira em um f>I'azo razoável, podendo 

ser submetidas à arbitragem em conformidade com an cliapooi

ções do Anexo C do Acordo, contanto que as partes nas referj. 

das controvt'!rsias assim concordem. Se um Estfldo ou 1~:na e11t,! 

dade ole toleconnmicaçÕes dei:tar de StlC' E:ignatál'i.CI, BpÕs O in.f 

cio de um processo de a1·bitragem no qttal ae:;Ja parte, a arbi

tragem prosseguirá aia~ a aua conclusão, t'm :::onfonnida.de com 

as diaposi ções do /mexo C do Acordo Nl, cc-nfortn(: o caeo, as 

outras disposiçÕes em \'ii'tude dB.~l qu:liS a·· Orb:i. t~·ap;em esteja 

sendo levada a efeito. 

(c) Quaieq1.1er contr::r•P.:;a7.fl'J tre or·õ.o:>m :iUl"Ítllc:n r~: 

INTELSAT com um Signatário eeta.rão uujeitoa à!:t tiisp;;sições rc~ 

lativae à solução das C:Otltl·ov·6rt:iarl •::on1;idB.!.: :Jt"3 T'!~tl!rl.dcB '\co_;.~ 

dos ou contrt>:l;os. Ea n:tr•t!m:ir .. <ls,. t·:1l·t di~!; . .,;;.) yn' ; _ k.~, ,,ou 

trov~raiaa, se não tiverem aido. ~o.h~··n.on!úU.~; r!uL'• ~~!':::o rlz•:<c

vel, serão !lubmPti das à !l.rbi tro.~cG! !!'" ct.rtfOY.T;Iid:::;l·J cum .• di a-· 

posiçÕes do Anexo C do Acor<h'· 

' (d) Se, nrl dttt~· de e:;tnub um vigo•· J.c presen,;e: 

Acordo Ope1•acional, uzun arb:Ítzag<,,!, .:.;·;t.l•.,m' ('li> ''·'"lpn,.:rc.·l;c, n,n c"r; 

formidade.'com o Aco1·do Adic:i~Í:lill H!lr~tl..,o iJ. arbJt.:cugnn d<:! '' :h· 

jUnho do 1965, ae diaposiçÕán i.~s{.é •~ltimtl ll<;ut•t.lG 

:ern'Vig'or.àté n conclueão da :-t·f~ri.rla arbitt~:'i~a::t. 3:J o •.~o·1.:i.tl~ 

Interino de Comunicaçõee por 'le.tél:! tea· f~r T'!lrtc <'la l'::;J. m.·id:> ~tr 
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bitragem, 11 INl'I~LSAT <> Bllbati tuin.'i: nn. qun~id~do.:- ,·,. p'!r~<l •ln c"l~ 

trov6raia. 

P.n:.· I:J o n. 
(ketiraut:.) 

(a} No e trft!!l tnf'!eNI cu e !J'!{;U l!·.-I:. r< .h tr~ ~h·t.l va. . .:t ~ 

retirada de um Sigrmtt1rio tia I1lTEf.!'tA.T. m.1 n;;n!nr'll~.,,nde .,.,me> A_;· 

tigo XVI dt' Acordo, a J1.mtr de Gcv•nt~"~~·~t: n:~'tldc.,,·fi "l'· .. i·~. 

rido Si~at~rio da. (tVlÜi:J:ç'lo !!l1B r, .. i 'i57ali~ a E'Íoli.~o r:el:! Ta)~ 

rida Junt'l. .de <lovernP..:io~·efl P l'C>f.IJd'l.•1 à.~ l!~.s aH.•:,;:ãc fin~nce_!.. 

ra em relação l IH'l'ELSAr na d"'t.a d•:. eu'l. :;;·ntir.3.d!4. ~:ra·ttv.~ ~· do:; 

termos propostos plil."a a aua liquid~~çeo, P-m nonfor:r.idF.· -te cOl•l 11 

parágrafo (c) deste Artigo. 

te Artigo 
(b) A uotifit:nçiio pl'W;.>itl"ta no l'l'•~rd~=;.;af<' (á) 

·~. 

compreende uma declax·aça::. in<lil'llllldo 1 

(:!.)· a quan·tia \'l. sar l•:'-sa r-el!l nrt:t:J.,S!l:i.· ac :.ilarl'.<

tário, obtiC1.a 11ti.J A. ;mú.ti pl:l cr.çrtn <lv 't."nlnt• CtL] .. 

cul.::1do cm r.<>lJÍt''l''~üilt '~<~·· cn1o -:- v; ... :i,:;;·.;if t> (h} 

do Art;.go '7 do p~€~.e:!':rte :icct·~1o0p··t·?=!'i<'n~.1nc 

tla.ta e.fP."tJvn 1n. 1 .;.: i.r·~·.rlfl. 'P'-'.~E· r~ui;.t·.=· ~l:·. iln'•=!.~-! 

t·~urnt~o de Si.;:;ttP.l:~.r-~'" r1~: :t·~-f':-,l·i:.-.r ; ... ·atry; 

(ii j as quantias a serem pa.go.a pelo SiAllatário ll. 

IHTEL.'>AT, em co•lfor~lldadl' cmn >~s ·ll>'•ll(>.;;io,;oE·:, 

dos .Pu1·ágy'8 f'os (g} r ( j) o·;.t (k) dr) ll.rt:lp;l' XV .r 

do Acor<lo, represent;ando sua quota de conti'i 

buir;iio da capi t.al para compromissos contra-

·t,~s.la, espec:l fics.meute autori.za.:los aut.ea du 

<lata de recebimP.nto 'l!e1n a•~tO'I:•idade cowpete_u 

tP da nctificaçíio de sua deciaao de SEI r~;> t.i-· 

rar, ou, conforme <> nas o, antea da ata na 

qual a sua re.tit·adu ·t;ornar-se-á ef'ltiva., jw..!. 

tlj com wna P.ropoata de Jllano de pagamentos {ã 

ra atender aos rr.f'oridos comJ'roJuiseos contr.~:. 

·tuais; e · 
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(iii) quaisquer quantias d~vidas à INl'ELSAl' pelo 

referido Signatário na data efetiva de sua 

retirada. 

(c) As qua.ntis.a mencionadas nos itens {i) e (ii) 

do parágrafo (b) deste Artigo deverão SElr reembolsadas pelB 

UITELSAT ao Signatário em um "Çlrazo cquh-nlente lqueJ.e em.que •Jfi 

outros :;;ignatdrios fore1n reembollladoR de aua.s cc;mtribuiçÕes dê 

capital ou em prazo maia curto se assim o j1ügar conveni'lnte a 

Junta de Governadores. A Junta de Governadores fixard a taxa 

de juro~ a ser paga. ao Signatário ou por este, referente a qual 

quer quantia que possa estar por pager em qualquer 6poca. 

(d) Ao avaliar as q'1anti.ae mencionadas no item 

(ii) do parágrafo (b) deste Artigo, a ,Tunta de Governadores p_g 
derá. resolver dispensar totalmente ou parcialmente o Signatá

rio da sua obrigação do pagar eua quota de contribuição de ca

pital necessárla para. faz o r fren·tt no 01esmo tempo aoa compro

missos contratuais especi:rica.wente m.:.torizados e às ~eeponuab,! 

lidadas decorrentes de ntos o1.l omissões 1m·teriores à recepção 

da notificnção <la decisão de r~->tire.da ou, cor1forme i) caso, nn

teriores à data efetiva de BitR :r-eti.cadur em conformidade com i) 

Artigo XVI do Acordo. 

de outrB. maneiL~~~, di!l C:';i•fot-n~i·:hvit~ \:Grr-: o p:~r~1:rJ"afr ~.1~ 'icst"E"~ ,\.l 

tigo, nenhuma diep<JS i.çrt<; deute A.n;i;p t•>ri po:r ~' f<> i>·: 

(i) extnl{r um Sig'"latdrin, l'eie>·.i:in no f•anigra.f·:. 
(a) deste Artigo, :le sua par til! ipaç:â<J a qu.<;l±_ 

quer obrigaçàc não contrat•Jal •ia: 1 fl'rE:LSA'r an 
te ri o r, se jH à no ;;ific•~çiio da d.:~c iaiio de re 
ttrada, seja à data efetiw·l. da sua retirada 

e que resulte d€· atos ou omisA3m; decorreu 

tes da implementação do \cordo e do presente 

~cordo Ope~acional;ou 

-tii) privar o referido SiWJutário de quaisquer di 

rei tos que tenha lid•lll.iJ·ido na <tua.l.irlade dü 
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Signatário, que, não obatante sua retirada, 
ele t'..Onsez·ve após a data efe ti va· de sua reti 
rada e pe~os quais não ·t;enha sido ressarcido 
em conformidade com as disp,>áições deste Ar 

tigo. 

\R'HGO 22 

(Bmendao) 

(a) Qualquer Signatário, a Asallmhléia das Partes 

ou a Junta de 11overnadorea po:lerá ·propor emP.nJaa ao presente 
Acordo Operacional. i\.s propostas 1e emendas serão suolnetidaE< 
ao drgão P.xecutivo que as distribui~ no mais breve pra~o po~ 

sível a todaa as Partes e Signatários. 

,, ( b) ,\: iieunião dos :;ignatários examinará qua~quer 
proposta de emenda por ocasião d" sua primei.-a Rassà.o ordin! 
ria seguinte à distribuição da proposta pelo Orgão &xecutivo 
ou por ocasião de uma Sessão ex·traordindris c:onvocada a.nterio,:: 
mente em conformidade com as diBJ•osiçÕce do Artigo VIII do Acor 
do, contanto que a proposta de emer1da tet1ha sido distribu!:la 
pelo órgão Ex.ecutivo pelo menos nov·enta dias antes da data ele 

abertura da seaeão. ;\ t!euniâo dos Sil;~nattl.~·ios examü·.ará qua,! 

quer observação ou recom•mdaçãa referente a uma _proposta de emeE: 

tes ou peh.1 ,Junta de Ciovenlt!dOt'rS. 

(c·) A HeunHio dos Sí.g;tatár•icót ·Lomará pín1.• •.1.-.c·i ~ 

siiu a rec.peita tl:~ ql..:'lJ.Cl'l"r p-;:·o1wst~ i.le emuuJa Fltn c:cnf(l;·u;:.~lwl<:< 

com ns normaA· refRrente., a ct'IO.t·unt c •lot:<•qih; c~uti•l:s.& '"' ,-..:-t·l·

go "VIII .ti() Acordo. 1\. Uc:n:niá•1 d~•s Sif.'!IS.'t:i.rios· po•l,~.r!{ >no:Hfi-. 

car qua.lqU<:li' propo·~t!l du e».~ends •1 i=-;! !"i hu.i;l.'l er.. C'.)lif•H'Jlli.l!,u.i_., 

com o parágt'S.f'o (h) destli< Ar-t:ip;.1 '! ~om!'r fl(<ciuC.b~ ':'. rcf:r·ei.~o 

de qualquet' r;me.,da que !lã c t;r~·thl ~i"i.•ic·· distr.ibu5<iP. r.w C'Qtll <•l'L'I.i 

dade com o r·efarid<> pnrágn.tfu • mns qLLE: a e ró!laci ni1E' d.ire tame_:: 

te com lllllli> emerula assim pt·op\.lsta ou tn<.ldifioada. 

(d) Um~ ew&nda aprr•,rr-.d~. po;la. HeuniF~o doa ;signa. 

tártoa entrará em vigor, em (.'Onfo1"1J!:lsde CO'Il ao :i uope>siçÕP.a do 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

parágrafo (e) deste Artigo, a.põa o rP.t:ebim'!nto pe !.o·l'eposit~:

rio da. no ti fi caçãp de aprovação ela .;>cte: 1da.! 

(i) s~ja nelas doia t~rço~ do~ Si~1atárioa que 

eram Si1matário>< na data ;JOI qne a t!."llenda ti 
v·e r sido a.J:ro\"!ldn ].,e la Heunião •.los S Íé::natá

rio~,.com a ~ondi;io que a~ referidos doia 

tP.rçoa compreendesm,,aJ Stgr.atárica que deti

·v-oseem na Ol:'flai ilo pelo ;nc;1ns os de> i R terçr>s 

do Lo·t~Ll das quotas de :lw ... e:stiruen'to; 

(:!,:i) soja por um nÚm~>rc :le Sj.gnatártos igual ou 

sup!!rior a noventa ~J c:l!!C<.> po.r cento da t·~-· 

talil'iade doa :31',\'llfltários que eram !:ligna.tá

rios ::a data. em que a emenda foi aprovada~ 

la Reunião dos Slg'llntári.os, qualquer que n.2. 

ja o montante tia e q11otas de lmrestiment;o s.u 
·tão det'l1la., pelcn n. :for i dos Sign-:ttríricu. /_ 

••oti:fi.ca.çãc' du ~t. t: r!J Vt-l ":f ii,) d~! u.m~. ~mt:nda por 

l.IIO. l)lgnatt{rio a·~··é t;n· .. nr-n,ii·t:t;!a fl:l llepoõ!·)t.á

:r-Ll pela .Par ~e ü• 1.<· .·.,~•s8.d.c.. A ro=d (:l·tdR. •1o-

{e) :J Ur-!pr>s.l.tt:!.r::· ;o:,tit'it:t~·!'á l•l>d..,., "" ~i"" 

logo epÓ9 Sf!ll recl.'!b.imentn, d:iS a{n';>';.n:;o;(';,~•: d!l. ::fl'en;i,~~, cm ''o!e 'H":': 

dada com a a:dg~.:':li'Ü• uontlua 1W pH·r·áe;···~.f,. (rl) o~~<r,l.<· .,rth:'-' pa~·.1 

a. c,ntrada em vigor· de UIU'. umeuda. Ilc•vF.•nta .liH.!' !i.[lÓ!l ~ dat•.l <h 

no ti ficnçãop a re f!\\r.id!:l emenda en·&Inx•á n:n vigor p~~r·e ·t.->do!3 oe Si ,i.:; 

natários 0 :inclusi\"e aqnelea que ~;nrodn não r~ apro·.r,!rrur-, e QlH' J>e.!: 

maneceram r1a INTELS.'i.'r. 

( f') Nã? obetnnt•1 \lS "lispusiçÜea dos pHni~:tus {-.n 
e (e) deste Artigo, nenhuma emenca pode1•á entra.r em vigo1· ~.apna 

dezoito meses a contar ela data de sua aprovaçãn pnla Reu•liê:o do'l 
Signatários. 
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AR'l'IGO :?] 

(S11tre.da. em vit:ior) 

JANEIRO DE 1998 

(a) {J presente Acor:'l.:r (Jpel'!\<}i 01.al en tr~.~ ;! ~ur, 1•.igor 

para um Signatárin ns data. em 1!11" tl -\c:orilo, em conformlda1e com 

o~ parágrafos (a) e (d}, ou (b) e (d) do A.rtlgo X:l do Acorde), P.;,;, 

·tro.r em vir,or para IJ. J'a.rte .lnt·~; t:f;ea.cltt. 

(:1) Cl presenl;€: AcorJ.o l)Jl.:!racinua.l ll'!rl! c.pU.ea;i·~ ·· 

titule provisóri.•l I*rfl un1 Sio1a.t,á!':i•J r>a ·iat!i F.Ir 'l'~e () Acorde; ~o•a 

conformldad~ cc:m o·1 'j)'l.~'!lgra:foD (c) e ( :1) rio A1.·t igo XX do ~.cardo • 

fôr ap.licado a titulo provitdrio ;J:lr.<>. :t 1'!i1•te conrP.rnente, 

(c) O presente l:.co1·d0 Opr1r·aciormJ. vigorará ·enqltau

to vigorar o 1\cordo, 

.\:!i.'l'IGO ?<I 

(DeJlO~i tá ri o j 

(a) o !hverno uoe Estados Unid(Js da A•nér:l ca será o 

Depouitáric~ do preserl't~ lleordo 0)'leracicual, C!.tjos te~ tos em in-

Acorclo O}leracional <Jei'á de:poBi tau o n<>~ !l.j .. qu.i v o<~ elo DeJ'osi táric, 

com o qua;I. ~erão .i~talmente riopoai t'-'''l'l~ •u• .,.,ti!' l."(lçõea de apro

vação das emendaR, de subs ti tuiçãc. de um Si,e;:nrttárt o mu conformi.

dade c: cm as dlsposi;;Ões J.o pur:f.:\t':;t fn \ () .lo P r! i.~··:> /V1. rlo Ac;.Jr:h 

e de retirad~:~ ·:ln. IIl'fP.1~lf,'l'. 

textos do pre.sen·te Acordo Operacio1181 a todos {J!l Gov•n·ncs e a. tu 

das aa entidades de ·telncolll!.tnicaçties designadas, que< o tenham tt~ 

einado à União Intarnacional de ~elecomunicaçües, e no ci.r-1. oa.t'li 1 ~ 

doe aquel.efl Governos • ~mtiua.das de telecomunic:ac:_:_Õf<s. designu.:ia.s, 

assim como a União Internacional de ~r·elccol'l'micaç:íes d.al!l aesit,a-· 

turas do presente /l.cordo Operaciona1? do ln!cio rlu .Pe1·!odo de ::m~:, 

senta dias menciona·io no pa.ré.gl·>.tfó (e;.) do 1\.:i"t:l.go X:X dn Aco1·;ir; 1 d:;. 

entrada em vi·gor do pre!lente Acordo OpP.racinna.l., dne notifi,m-. 

ções de· a:provação di" ernendas e da tmtrada em vigor •te <?mendo.a u.o 
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presente Acordo Operacional. A nctificaçê:o do ir1!cio do períc:lo 

dP. sessenta diaa será -fei·t.a no primeiro rl:! a do referido JleJ'Í<JUl"•. 

(c) Ao entrar em vigor :> presente Ac:,rdo Ope:ra.cic:

nal, o Depositário o fa:rá registrar r10 Secretar1ad,1 das Nações Ur-!. 

das, em conformidatle com o Ar!dgo lO? tla Carta das NaçÕes Unidun. 

E:M TESTEMUNHO DO QtJE, os 'lhaixo-aasiundos • devida

mente autorizados para esta fim, aseiua.ram o presente Acordo Ope 

racional,. 

FEITO em '!lashincton no v.tg~eimo die. do mês de agu~ 

to de mi.l novecen·tos e aetlen·ta e ulú. 

1.) Obrige.çÕc:> dos Signe.tários 

Cada Signatário do prsente Acorde Cpet·acionlll. 

que EJra, ou cuj!! l'arte que o desit:·uou ei·a; p~Le no iwordo 

ProvisÓrio, será creditado ou dobi tudo do lm;m·Lante l:Í:qllido de 

quais.~u~r qtt&ltias que, em conformidade com o. Acordo Espeeial, 

eram devidas na. tlata de en·~rada cm. vigor uo Acordo, pela refJi 

rida parte na qualidade de Signatário do Acordo Especial, ou 

pelo Signatário do Acordo Especial, designado por ela, ou que 

a refe~ida parte ou ao Si~atârio eram devidas. 

2) Constituição da Junta d c Governadores 

(a) A parti.r do inÍcio <lo per!odo de sessenta 

dias mencionado r1o parágrai'o (a) do d.rtigo xx; do .Acordo, e a 

seguir, semanalmente, a "Communications Satelli te Corporation" 

notificará a totl<HJ os Signatários do Acordo Especial e aos E!!, 

tados ou entidaden· de telecomunicações desiGnadr..s pelos Ee:t.!, 

dos, é JlUra os quais enLrará em vigor o presente Ji.cordo'üper_!; 

ciona;t., ou. será aplicado provisoriamente, da data de entrada 

em vigor do Acoz·d,,, da quota inicil:ll. de investin.ento de cada 
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us•, dos Estados, ou en10idade Lle telecoutwlicações interessadas, 

em co~f'ormidade com as disposiçÕes do presente Acordo Operaci.2, 

nal. 

(b) !lo decorrer do z·eferido per{odo de sessen

ta dias, a "Cormt,unications. Sé!-teJ.J,i te Corporation" tomar1Í as 

medidas administnl·tivas necessárias para a convocação da pr.k 

meira reunião da Junta de Govern&dores. 

{c) Dentro dos tres dias a contar da data de 

entrada em vigor_ do Acordo, a "Communications SateJ.li:te Cor

poration", asinuo em conformidade com as disposiçÕ•)s J.o pará 

grafo 2 do .Ane::o D do .Acordo, deverá: 

{i) informa!' todos os Signatários, para os 

quais o In·ênton te Acordo Cperaci?na1 t~ 

ter:h& ent:<~li\d_o em v"J gor, o1• .,,.;-~,,,,i"' EH~l!, 

:!.o apl.i-::Rdn pl'ovi oorj.amen ~c:, .i o:; mnn·

·~s.ntel• de r;u!\s '-J.LIO tss J.nie.i ail; nf\ in

voe;sti::~en to i L:coda9 .em C<;ll:i'oru:i•lnd e cem 

ar3 di.sposic;Õee do· 1-rti.t?;o (• do pTCll:len-

te Acordo CJ>ei·acicnti; e 

(ii} in.fon~~:ar· tudc.'JS cs Sl.gn;;itfl;·inB .das mf.

didas t~Hnr.t'.an com 'Tis".;é:'.fl à. J:!l'itnltil'a 

I mmião de. .:unta de :.ltJvern::tdor~n que 

nei·if. cnrlvoca.da li'> tnai s tar;;!~-.r tr in ;.,L 

diaP e.p~s "· •1R ta tl;, en t.ra.dEt nm ·.ri60!' 

3) Solução das controvérsiba 

Toda controvÉn'lia dH ••rde'n ;jar{d:i.ca. qu., :;;osoa 

surgir m.tre B. INTEI.SAT e a "Cc·mmunü:eti.c•l'·!'l S!:'.tEllli ti' Co:rp,e. 

ration" r~lu·ti•:runaute nl" pr•wtnç.i.ieb io: SP-l.viço;; pnl:il "L!orun~ 

nica·tions Sfl tQlli te Co.rpo:rc. t.ion" ~L l fTTELSAT, c que ou r j a o~ 
I 

tre a ·C.a ta do en tred.a em 'Tigoi' elo pz·es~>n·~., At}·JI•d o Cipera.cionsl 

e n data afetiva õo cont.t>ato firmado em conformidl\:.le com as 

iaposiçÕes do i .. t.cm (ii) ~o '(l!U'fÍgra.fo (a) do ArtLgo XII do 
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Acordo, será aub:net:l.dll à arbi t.l'agnm, cm confona::.d~le. com m• 

dispon:.i.~,êies !to J.nc;(q_ c t\c; .1\nordn, ur;~ n~o ti ·.••_,r :ü<lo anluc.i..2, 
. ' nada de m~tra mf,neiru em nm pr~~zo r!lzoavcl. 

MENSAGEM N° 227, DE 1997 

Senhores l'vlcmbros do C ongrcsso Nacional 

De confonnidade com o disposto no anigo 49, inciso I, da Constituição Federal, 
' : . 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor MinistrO de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto das Emendas aos Artigos I, 

II. VIII, IX e XVI do Acordo relativo à Organização lntcmacional de Telecoll1Uilic:aç0es por 

Satélite (INTELSAT). 
Brasiliá, 19 de fevereiro de 1997. 

--~~~ 
'--· .-

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS t-JQ 056/M~E, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997. 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, 

A XX Reunião da Assembléia das Partes da Organização 

Internacional de Telecomunicações por Satélite (IHTELSAT) I 

realizada em Copenhague, no periodo de 29 de agosto a 1 1 de 

setembro de 1995, aprovou emendas aos artigos I, II, VIII. IX e XVI 

do Acordo da INTELSAT. 

2. As emendas introduziram a possibilidade de indieação 4e 

mdltiplos signatários por cada pais membro. 
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3. Para esse tim, dão nova redação ao parágrafo (g) do 

Al:'tigo ·1•, que ampl.ia a competência de atuação do "Signat6.rio"~ ao 

parágrafo (b) do Artigo 2D', quG estipula a necessidade de cada 
Estado Parte assinar ou designar pelo menos uma entidade pdbl.ica ou 

privada de tel.ecomunicações para assinar o Acordo Operacional; ,ao 

par6.grafo (e) do Artigo à•, que, para efeitos de "quorum" votante, 

passa a considerar conjuntamente como um único Signatário todos oa 

sianat6.rios desfgnados pela Parte; ao parágrafo (a) do Artigo 9•, 

que e~tabel.ece a exigência de ape~as um Governador para representar 

ua ou mais Signatários indicados por UDia Parte: e aos par6.grafoal 

(d), {e), {f), (g), .{k) e {n) do Artigo 26 1 , que disciplina 1t 

atuação no foro da INTELSAT dos múltiplos Signatários designados 

por uma Parte. 

4. Nessas condições, submeto à elevada consideração de Voaaa 

Excelência a anexa minuta de Mensagem ao.congresso Nacional· para 

fins da necessária aprovação.legislativa das referidas emendas aoa 

Artigos I, II, VIII, IX e XVI da INTELSAT. 

Respeitosamente, 

Ministro de Rel.ações Exteriores 

(À Comissão de Relações Exteriores e Dejesa.Nacional) 
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â 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 9, DE 1998 

(N° 561/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto das emendas re~a tj. vas 
à mudança do nome da Organj.zação In
ternacj.ona~ de Te~ecomunj.cações Marí
timas por Saté~j.te - INMARSAT e ao 
art. 13 da Convenção da INMARSAT, 
aprovadas em Londres , em 9 de dezem
bro de 1994. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. F~ca aprovado o texto das emendas re~at~vas 

mudança do nome da Organ~zação J:nternac~on~ de 

Te~ecomun~cações Mar:itimas por Saté~~te· - INMARSAT e ao art. 

13 da Convenção da INMARSAT, aprovadas em Londres, em 9 de 

dezembro de 1994. 

Parágrafo único. F~cam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nac~onal quaisquer ates que possam resu~tar em 

revisão das refer~das emendas , bem como qua~squer ajustes 

complementares que, nos termos do j.nciso I do art. 49 da 

Cons~t~~ção Feder~, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimõn~o nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Leq~s~at~vo entra em v~qor na 

data de sua publ~cação. 

Texto de Emendas à Convenção e ao Acordo 
0-P.t?racional da Organização Internacional de 
Telecomunicações Marítimas por Satélite (INMARSAT) 

-~-. 

I -MUDANÇA DO NOME DA àRGANIZAÇÃO 
--....: 

1) substituir os títulos da êàlwenção e do Acordo 
Operacional para "Convenção e Acordo àpêracion.~l da 
Organização Internacional de Telecomunicações Móveis··por 
Satélite (lnmarsat)"; 

2) substituir no texto da Convenção e do Acordo 
Operacional o titulo "Organização Internacional de 
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Telecomunicações Marítimas por Satélite (INMARSAT)" po_r " 
Organização Internacional de Telecomunicações Móveis por 
Satélite (lnmarsat); e. a sigla "INMARSAr' por "lnmarsat", 
respectivamente. 

11 - EMENDA AO ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO 

1) adicionar, na terceira frase da alínea (a). parágrafo 1, 
após " ... devido a dois ou mais SiQnatári9S terem cotas de 

.investimento iguais," a expressão "ou pelas razões estipuladas 
no páragrafo (3) deste Artigo," ... 
O resto do texto permanece inalterado. 

2) acrescentar ao Artigo 13 o novo parágrafo (3), com a 
seguinte redação: . · 

"3) A fim de assegurar a continuidade de representação no 
Conselho, um Signatário ou um grupo de Signatários, 
representado em conformidade com a allnea (a), parágrafo 1, 
deste Artigo, não deixará de estar representado, seja 
Individualmente ou em grupo, em conseqQência de qualquer 
modificação que venha a sofrer a composição do Conselho, em 
razêo da entrada em vigor do Acordo Operacional para um novo 
Signatário ou da formação de um novo grupo, até a próxima 
determinação ordinária anual das cotas de investimento. 
Entretanto, a representação como parte de um grupo ficará sem 
efeito se a retirada de um ou mais- Signatários do grupo o 
inabilitar para estar representado no Conselho, conforme as 
disposições do presente Artigo." 

MINISTÉRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 
DEPARTAMENTO CONSULAR E JURíDICO 

DIVISÃO OE ATOS INTERNACIONAIS 

COLEÇÃO OE ATOS INTERNACIONAIS 

N.0 952 

CONVEl'\ÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNA· 
CIO~AL DE TELECOMUNICAÇOES MAIUTI· 
MAS POR SAttLITE (INMABSAT) E ACORDO 

OPERACIONAL 

Conclaldo .., Londres, a 03 de sclfiDb"' da lr.l. 
Aniaado pelo Brosil 1 13 de abril de 1r.1. 
Aprovado pelo Decreto ~;isblho a.• !Z7, de lt da _.. da 1171. 
ln<trumento de llolificçlo pelo Bruil deposllatlo- Laoolnt, a 
10 de julho de Jlli8. 
Erstreu em Yisor para o Brull a UI .ela fulllo de 11ft. 
Pramulpdo pelo Decreco a.• IU18, ole lf à -.... ... 11ft. 
~o DO Di4rio 0.11da1 de 18 de -.... ... 11ft. 
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Decreto n.0 83.976, de 17 de setembro de 1979 

Promulga a Com:enção que Institui a Organização ln· 
ter'1acio11al de Telecomunicações Marítimas por Satdite 
(INMARSAT) e seu Acordo Operacional. 

O PRESIDE~TE DA REPCBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, 

CO:"SIOERA!'\00 que o Congresso Nacional aprovou. pelo 
Decreto Lcgi~lath·o n.0 2i, de 29 de maio de 19;9, a Cl>nn-nção 
que Institui n Org:miznção Internacional de TC'Iecomunic:açõC's·~larí· 
timas por Satélite (INMARSAT) e o Acordo Operacional sobre a 
referida Organização, conduidos em Londres em 03 de setembro 
de 1976. 

CONSIDERA:\00 que o Instrumento de Ratificação dos rcft
rldos Atqs pela. República Fcderati~·a do Brasil foi dcposit~do l'm 
10 de julho de 19i9, · 

CONSIOERA!I.'DO que os referidos Atos entraram em ,;g:or 
para a llepública Federath-a do llrasil cm 16 de julho de !9;~. 

DECRETA: 

Artigo 1.0 - A Convenção que Institui a Or!;:lJiizar;:io lnh:rn.l· 
clonai de Telecomunicações !\laritimas por Sat.Hite ( l~!\1.\HS.\ T) 
e o Acordo Operadonal sobre a referida Organiz:tção, apensos por 
cópia no presente Decreto, serão executados e cumpridos tão intd· 
ramente como neles se contém. 

Artigo 2. 0 
- Este Decreto entra em \igor na dà.ta de .sua publi

cação, re\'Ogadas as disposições em contrário. 
Brasília, em 17 de setembro de 1979; 158.0 da Independência 

~ ~1.0 da República. 

JoÃo FJCUEUIEDO 

R. S. Guerreiro 

CONVENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇOES MAIUIDIAS I'OR SATEUTE 
(INMABS4T) 

Os E~tados P:~rtes desta ConvcnçãÓ: 

CONSIDERANDO o princípio cstabelt'cido na Resolução 1721 
( X\'1) da Assembléia Geral das l-:açõcs Unidas, de que a.~ C{lmll• 

nlcaçúcs por meio de satélite de\·cm ser colocadas à disposiç:io das 
p.,çõcs do mundo tão logo seja possível. de maneira global e indis
criminada, 

CONSIDERANDO as importantcs dett'rminaçõcs do Tratado 
sobre Princípios que Regem as Atividades dos Países nil E\-plnraçiio 
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e Utili7aç-:io do Espaç-o, inclusive a Lua e Outros CorpC's Ct'lt'slcs, 
concluído em 27 de janeiro de 1967, e em particular o Artigo 1, que 
declara que o espaço deve ser usado em beneficio e no int••resse de 
todos os países, 

LEVANDO EM CONTA que uma gr:mde proporção do Ci:lmêr
cio mundial depende de na\ios, 

CO~SCIENTES que pod·~m ser alcançados gr:mdt'S pro;:r:tmas 
quanto aos sistcm:ts de segurança e sah·amcnto marítimo, e ao ('nlJre 
de comunicaç5o rntre na~ios e entre na~·ios e sua lldmini~tr:aç:io, 
bem como entre :a tripulaç:io ou os passageiros a bordo~ e pt·ssuas cm 
terra, através da utilização de satélites, 

DETER~!I:"\ADOS, p:1ra este fim, a pro,·er para o bendicio 
dos na,ios de todas as nações atra,'és da mais a\·ançad:l e adcquadól 
Tecnologia espac!al disponível, as facilid:ades mais efidentcs e eco
nômic:as posSLveis Ci:Jnsistelltes com mais eficiente e agit.ltivo uso 
do esp~c:tro de radiofreqüência e das órbitas dos satélites, 

RECONHECENDO que um sistema utélite m:arltimo compre· 
ende estações terrenas móveis e estações tcrre:as cm terra, be:m 
como o segmento espacial, · 

ACORDAM O SEGUINTE: 

Artigo 1.0 

Dcfiniçõet 

Para as finalidades desta Con,·cnção! 

. a) •;\corC:b Operacional"' dl·signa o ACi:lrdo Operacional sobre 
a Organização 1ntem:acional de Tclccomunic:ações Marítimas por 
Satrlitc ( IN~!Al\SAT), inclusive o seu Anexo. 

b) ·rartc" designa wn Estado para o qual esta Com·enção 
tenha entrado em vigor. 

c) ·signatário .. design'a uma Parte ou uma entidade desigo:1da 
segundo o Artigo 2. ( 3), para a qual o ACi:lrdo Operacional te~ 
entra ta do cm· \·igor • 

• d) ·segmento espacial" designa os satélites e as facilidades 
e equipamentos relacionados de rastreamento, telemetria, comando, 
controle e monitoração,." necessários para manter a operação destes 
satélites. 

e) ·scgmento espacial da IN~IARSAT" designa o scgmcnto 
espacial de propriedade da 1::\~1:\RSAT ou arrendado por esta. 

f}· •NA VIO" designa qualquer tipo de embarc:ação operando 
no mar. Abrange, intcr alia, barros tipo hidrófilo, veículos a colchão 
de nr, submersíveis, · estruturas flutuantes e plataformas não 
permanente. 

g) ·Propriedade" d~gna qualquer coisa que esteja sujeita. ao 
direito de posse, inclusív.e-direitos contratuais. 
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Artigo 2.0 

Criação da 1.\'.\IARSAT 

1) A Organização Internacional de Telecomunicações M:uíti
m:l.S por Sat~lite (I;-.:~1.-\RSAT), referida neste Acordo cemo-•a-· 
Org~nização", fica por me:o desta cri:u:!a. 

2) O Acordo Oper-.tcional será concluído de corúormidade com 
IIS determinações desta Con\·enção, e será aberto para assinatura ao 
mesmo tempo que esta Con,·enção. 

3) Cada Parte dm·erá assinar o Acordo Operacional, ou desig• 
nará uma entidade competente, pública ou prl~-ada, suj~ta à juris
dição da Parte. ·que assinará o Acqrdo OperacionaL 

4) As administrações e cntidadrs de tclccomunicaçõrs poch·r:io, 
St'gundo a lei doméstica aplic:h·d, nt'gociar e estabdt'ccr acorJ,,s de 
tráfego apropriados com relação à sua utilização das Iacilid.l<lcs dl' 
telecomunicações oferecidas SC!:undo esta Convenção e o Acordo 
Operacional. bem como com relação aos sen·iços a serem prestados 
ao público, facilidades, dhisão -de rendas e ajustes c::on1erciais 
relacionados. 

Artigo 3.0 

Obictir:o 

1) O objeth·o da Organização consiste em estahclrccr con
dições para o scgmmlo espacial necessárias ao apt'rfeiçoamento d.u 
comunieaçõcs m:trítirnas, com isto contribuindo para apcr!eiÇ'(l:tr as 
comunic.açücs de soccrro e de segurança da •ida humana no mar, 
a eficiência e a administração dos. na,ios, os serviços públicos de 
comunicações marítimas e os recursos da radiodetenninação. 

2) A Organização procurará servir a todas as áreas l'm que 
emta necessidade de .comunicações maritimas. 

3) A Organização funcionará ex<!lusivameote com fins. pa. 
clficos. 

Artigo 4.0 

Relnçõe$ entre UI7UI Parte e a ma Entidade Designada 

Quando um Signatário é uma entidade designada por um.t 
Parte: 

a) As relações entre a Parte e o Sign:ll:irio serão rt'gidas pela 
lei doméstica aplid,·el 

b) A Parte fornecerá as dirctrizes e instruçõl'S adcquad:u e 
compatín~is com suas lt'is d(lmésticas, g:uantindl> que o Sigaat.irio 
cumpra suas responsabilidades. 

c) A Parte não Tt'spondcrá por obrigaçõ~s criadas f<"lo 
Acordo Operacional. A Parte, contudo, far.i com que o Si:!na
tário, ao cumprir su:l.S obrigações dentro da Org.mização, não atue 
de maneira a 'oiolar as obrigações que a Parte aceitou através desta 
Convenção ou de acordos internacionais relacionados. · 

·· .. d) Caso o Signatário se retire, ou sua participação C?mO ml'!n· 
bro se encerre, a. ·Parte agirá segundo o Artigo .29 ( 3) ou 30 ( S). 
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Artigo s.u 

Print:ípio.s Operacionais e Financr-iro.s da Organi::;açllo 

1) A Organização será financiada pelas contribuições dos sig• 
natário~. Cada Signatário terá um interesse financeiro na Organi· 
zação, proporcional à sua cota de investimento, que será dett!rmi· 
nada segundo o Acordo Operacional. 

2) Cada Signatário deverá contribuir para as exig(;ncias de 
capital da Organização, e receberá a restituição do capital e a com
pensação pelo uso do capital, segundo o Acordo Operacional 

3) A Organização funcionará em bases econõmicas e fimm • 
. 'eciras sólidas, considerando os princípios comerciais vigentes. 

Artigo 6.0 

Disponibilidade do Segmento l!:$pacial 

A Organização poderá possuir ou alugar o segmento espacial 

Artigo 7.0 

Ace.s.so ao Segmento E.rpacial 

1) O Segmento espacial da JN!\IARSAT estará à disposição 
dos navios de todas as·nadonalidades,. sob ro!ldições a serem deter· 
minadas pelo Conselho. Ao dctenninar tais condições, o Conselho 
não fará discriminações entre navios com base na sua nacionalidade. 

2) O Conselho, usando um critério que considere cada caso, 
p·ermitirá o acesso ao segmento espacial da 1;:1:!\t-\RS.-\T de estações 
terrenas localizadas em estruturas que operam no mar, além dos · 
navios, é desde que a operação destas estações não :úete dé maneira 
sigmficativa a prestaçãa de seniço aos navios. · 

3) As estaÇoes terrenas em terra com comunicação através do 
segmento espacial do IN!\lARSAT estarão localizadas em ter;:a 
firme, sob a jurisdição de uma Parte e serão de inteira propriedade 
das Partes ou entidades sujeitas i sua jurisdição. O Conselho poder! 
autorizar em contrãrio, caso iulsue do interesse d:l Organização. 

Artigo 8.0 

Outros Segmentos Espaciciú 

1) Uma Parte notificará n Orsanização caso ela pr6prin. ou 
qualqucr pessoa sob sua jurisdição, pretender adotar mrdid.1~ com 
vistas a pro\·er scgmt'nto espada! separado, ou iniciar o seu mo, 
indi\·iclual ou em conjunto. para cumprir p:~rte ou todos os C>l-jt'ti\·os 
~" scgm~nto espacial d;a 1:-:!\tARSAT, para garantir a «'mp:~tibi.,. 
hdndc tecnica. e p•ua e\·itar prejuízo econômico signific.ttinl no. 
sistema IN!\tARS.\ T: 
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2) O Consdho exprcs5ará sua opinião sob fonna de uma rcro
mendação. de ~aturcza não obrigatqria, com rrl:~ção à ({llllJlatibiU· 
Çiio técnico e, nprcsentará scu ponto de \"ista à Asscmblt i.t com 
respeito oo picjuizo cconõrilico. 

3) A Assembléia cl-préssará sua opinião sob forina de rt'COmcn· 
d.'lções de natureza não obrigatórias, dentro de um período de nove 
meses a partir da data de _irúciação d3,5 medidas apresentad.u neste 
Artigo. Uma reunião extraodinária da Assembléia podl'r.i ser convo-, 
cada para este fim. · 

4) !>- notificação, segundo o parágrafo (1 }, inclusive ii prt.'~ta
çlio de informações técnicas necessárias. e futuras consultas :i Qrga
Dizaçllo, dever:i considerar as disposições pl.'rtineiltes do RPsrula
mento de. Radiocomunicação da União Intemacional de Te1e
comunleaç-ões. 

5) Este Artigo não se aplicará à criação. aquisição, utilização 
ou continuação de facilidades separadas do segmento espacial com 
objctivos de segurança nacional. ou que tenham sido contratadas, 
criadas, adqulriàas ou utilizadas antes dá mtrada em vigor desta 
C.VeD;lc. 

Artigo 9.0 

Os órgllos da Organização sedo: 

a) A Assembléia. 
b) O cOnselho. 
c) A Dlretoria, Chefiada por um Diretor-Cer.al. 

Artigo lO 

Assembléia - Composição e Reuniões 

1) A Assembléia será composta pçr todas as Partes. 
!) As sessões nonnais da Assembléia serão reallzadas uma vez, 

lle clois em dois anos. As sessões extraordimírias serão convoc:~das 
a pedido de um terço das Partes, ou por solicitação do Conselho. 

Artigo 11 

Assembléia - Procedimento! 

l) C:~da Parte terá urn '\"Oio na Asst-inbléia. 
! ) As d~ÍSÕC'S sobre a.~suntos de substância Sl'rão tomadas por 

11111oria de ·do1s terços, c sol!re assuntos de proCl'dimentos por 
11111ioda simples daç Partes presentes e exercendo seu \'llto. As Partes 
qae se absti\"Crcm de \"lllar serão consideradas como não-\'Ot:lntcs. 

= decisücs rC!atil'M a dctcnninar ·se uma questão é de 
to ou de substâocla seri tomada pelo Presideute. Estas 
~ ser rejeitadas por maioria de d9is terços das Partes 

pesentes e am:endo seu \'Oto. 
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4) O quorum exigido para qualquer reunião da Assemblm . 
consistirá na maioria das Partes . 

. Artigo 12 

Asseinb!éia - Funçõe:r. 

1) As funções da Assembléia Sl!rão as seguintes~ 
a) Considerar e analisar as atividades, metas, politicas geral 

e objctivos a longo prazo da Organização, e expressar opiniões. e 
fazer recomendações ao Conselho. 

b) Fazer com que as athidadcs da Organização sejam compa
tíveis com esta Convenção e com os objeti,·os e principias da Carta 
das Nações Unidas, bem como com qualquer outro tratado pelo 
qual a Organização se teuha comprometido de acordo com sua 
decisão. , 

c) Autorizar, por recomendação do Conselho, a criac;ão de 
novas facilidades do segmento esP.acial, cujo principal propósito seja 
a prestação de seniços de radio(letemúnação, socorro e segurança. 
No eotmto, as facilidades do segmento espacial criadas para fol
ncccr s<-rviços públicos de comunicações marítimas podem Sl'l' usa
das nas tcl<-comunicaçües para socorro, s<-gur:mça e radiod~:ttmlina
ção, sem essa autorização. 

d) Decidir sobre outras recomendações do Conselho, e c:tprt'S• 
sar opiniões sobre rdatórios do CooscU1o. 

c) El<-~cr quatro rt'prcst-nlantcs no Conselho, de acordo com 
o Artigo 13 (1) (b). 

! ) Dt'ddir sobre questões coneemc~lt'S a relações formais entre 
a Organização e os Estados st-jam Partes ou não, e org.U1iZ:1çües 
internacionais. 

g) Decidir sobrt- qu:tlqucr emenda a esta Com·enção. ~c!!undo 
Artigo 34 bu o Acurdo Operacional segundo o Artigo :\\"lll do 
·mesmo. 

h) Considcrar e decidir se a p:uticipação como membro dc'-e 
encerrar-se de acordo com o Artigo 30. 

I) Exercer qualquer outra função qut- lhe seja confcrida nn 
qualquer outro Artigo desta Con\·enção ou do Acordo OperacionaL 

2) Ao realizar estas funções, a Àssembléia dC\-er.i considerar 
qualquer recomendaç-:io pertinente do Conselho. 

Artigo 13 

Conselho -Composição 

1) O Conselho. consistirá de \inte e dois representantes dos 
Signat;\rips, como se segue: 

n) Dezoito rrprt'sent;mtes drsscs Sign:ttários, ou grupt'S d., 
Signatários não representados sob outra forrna, que concortlouam 
em se fazer representar como grupo, e que possuam as 111.1iorl·s 
cotas de in.-cstimento da Organização. Caso um grupo de Si_!?n.tt.irios. 
e um ünic:o Signattirio possuam o mesmo númrro de cotas d.- in,·r:~
::imento, este último terá direito de priorido~de. Se o núm.:-ro de -
representantes do Conscll1o ultrapassar ,·lote e dois, de,·ido a ·d'1!S 

:·· .<:! 
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ou mais Signat:írins terem c<:>tns de in•·cstimcnto iguai.s, todos, c'"'[>
cioualmcntc, serão representados. 

b) Quatro representantes dos Signatários não reprcscnt:~tlos de 
outra form:~ no Conselho, eleitos pela ,\ssembleia, indcpcndcnte de 
5nas cotas de im·estirnento, para assegurar que o principio de rcprc
sent:lçiio geográfica é considerado, com n devida :~tenção aos inte
resses dos paÍS!:$ em vias de desenvohimento. Qualquer Signa· 
tário eleito para representar uma região geográ!ic:1 representar.í cad;J 
Signatário deysa região geográfica que collcordou em ser asÚD 
reprcscntado, e que não s~ ac~á de ou~a fonn~ re?rcsenta.~o no 
Consdho. Uma eleição tera cfe1t0 a partir da pnme1ra reumao do 
Conselho ap6s essa eleição, e permanecerá efctiva até a próxima 
reuniãQ r:>rdinária da Assembléia. 

2) Um número insuficiente de representantes do Conselho, 
dependendo do preenchimento de uma vaga, não invalidará a com
posição do Conselho. 

Artigo 14 

Conselho - ProcedimentO$ 

1) O Conselho se reunirá tantas vezes quantas forem neces
sári:~s para o cumprimento eficiente de su:IS funções, porém nunCtt 
menus de tri·s ,·ezcs ao ano. 

2) O Conselho procurará tomar dedsõcs unânimcs. Caso um 
acordo unânime não seja ~btido, as decisões serão nssim tomadas: 
IJ•'<:i"ks snhrl' as•;untos de subsl;inc:ia sl'rãu tomad;ts pl'la maioria 
dos representantes do Conselho, representando pelo menus dois 
terços do tot:~l de votos de todos os Signatários c grupos de Signa· 
t:írins representados no Conselho. As decisões sobre nssuntos de pro
cedimento serão tomad:~s por maiorí:1 simples dos representantes 
prcst·ntcs e e;o~ercendo seu voto, cada um com direito a um voto. As 
contro•·érsias ele procedimento sÓbre :1 definição quanto à n:~lurt>za 
5ubstancinl ou de uma questão, serão clcciclidas pelo Presidente do 
Conselho. A decisão do Presidente podet:í ser n:jeitada por maiçria 
de du;s terços dos represcnt:~ntes prt'Scntcs e exercendo seu voto, 
cada um com direito a um \'Oto. O Conselho poderá adotar um pro
cedimento de votação diferente para a eleição de sl'us funcionários. 

3) (a) Cada representante terá um voto d~ participação equi· 
valente à cota ou cotas de im·estimento que ele representa. Eotre
t:~nto, nenhum representante pode dispor, em nome de um Signa
tário, mais do que 25 por cento do tot:~l de votos de todos os 
signatários, cxccto no disposto no subparágrafo ( b} ( Í\') • • 

h) Não obst:~nte o Artigo V (9}, (10) e (12) do Acordo 
Operacional: 

i} Se um Signatário rcpresent:~do no Conselho dispuser, basca· 
do na sua cota de investimento, de um voto de p3rticipação superior 
a 25 ·por cento do total de votos de todos os Signatârios, ele poda 
oferecer a outros Sign:~tários parte ou toda a sua cota de iDves
timento que ~ceda os 25 por cento. 

H) Outrós·· Siguatários podem llOtUJC:ar a Organização que estão 
preparados para aceitar parte bu todo esse excesso de cota de iD
vestimcnto. Se o total de vnlorcs notificados à Or~:miznçiio nlo 
exceder o valor disponfvel, este último será distribuído pelo Con
selho aos Signatários notificnntes de ncordo com os valures notifi· 
cados. Se o total de valores notificado~ cxcrdrr o '-alor tli•poni,-el 
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para dislrilmir;ão, este último ~er:i rlis!dmi;ir: .,.~:;, .,~11<1.·ii'" ;:r;r_ 
forme acordo entre o~ Signatários :1our:::;~: ·.: _ ''"· --,;;J bii~:;. ,., 
proporção dos valores notificados. 

iii) Tal distribuição será feita pdcr C1ln:cl:l:~ ~~ h'-':'-:~ ~" 
detcrmin:u;ão das cotas de invt"S!imcnto '-"OI:::J::.;J;;; '' .iríig,; ·r ;i;: 
Acordo Operacional. Qualquer distribuiçã::» ;<i;o 'Jr!'!':\:l~t:~o~;-{: :õ'!-
mento da cota de investimento de !;l\l!llt;:~r.e; ·~l"?'::~:!-;1;: 7:1;:. -.ibo:, 
do· ·limite de 25 por cento • 

. i.v) Na medida cm que a cota de tnYesHmz~~o .. ·.;~.e ~:~:i .§~~~::.-) 
tário, em excesso de 25 por cento aberta p::r:;. dizi.r:::~~:<;;::;. D1c: ..._ 

distribulda conforme os proccdimcnto5 estahelcci::!JJ ;;;<::rt'" p.,~;Í< :7r::.'o 
o voto de participação do reprcscnt:l!l!e -.lo Sign~:!.::-1;; 7'dc ·::-::-:cr~ 
a 25 por cento. 

c·) Na medida em que um Signatário dcdd:n miio ~'ÍN<:t:<:~ ~c;:s 
excesso de cota de investimento a outr03 Si;;rdfuioz, :J ::crrra;-:..~ 
dente voto de participação daquele sigoa!~:~i'=' ".m ·;:;;;,~~,s<: "': '';; 
por cento, será distribuido iguahnenle a to.;k; ;:::2 ''·'~;:;::;;; >q;or.;~::.,.,,
t:mtes no Conselho. 

4) O quorum de qualquer reuniio do C;:JJ:>Glli~ '""n1!:.:ir:! ::,:'. 
maioria .dos representantes do Conselho, ::ep:e-.::o;m~~r.b r,:elz ,,:ç.m:::;. 
dois terços do total de votos de todoz· ::u m~""d~~ ,J WW"~ o;o 
Signa~s representados no Conselho. · 

Artigo 15 

ConseU1o - Funçóe.r. 

O Cons~lho ter:i a rcsp?.osabi!id~d~. cum:i,1cr<>:_ld~ >-1i_ ~pirw}_::;"~ 
recomendaçocs da Assembleia, de estabelece~ mt'tl!<!..O: •':!_'"'-'· ···•· 
segmento 'espacial necessárias para. cumprir os objcti•iCS r.i.A. D:•;c.ui· 
za.ção de maneira mais econõmica, eficiente e efic~ como.lt:vcl ro111 
esta Convenç:io e o Acordo Oper:~dol!al. !'<!.!!'! ;:ttmnr;! ~~ rr~'?~·s
s:~obilidade, o Conselho terá o poder de te:illz<o.r ~<Jd2s as funçQ<!ll 
apropriadas inclusive. 

a) A deter:minllção das necessidades da tele:oiil'l=icaç5eõ =· 
ril:im:is por satélite e a adoÇão de norm:IS, ~i.o;,g~. !,lro~..a:::::;, :,;;r..r~ 

cedimcntos e medidas relativas ao projeto, desc:wci•rlmcnic, :::;m.l·· 
t;rução, cstabclcdmento, aquisição através de <::)mJir:l •;;.~ iJÍu·;·.Co·~e. 
Operação, manutenção e utilizaç-:io clo scg!n~·n~::: ~:spad~~ ~~} 
X..,.~IAltSAT, inclusive a obtenção C·!: quaiq::~r Cze'\·!s:; ::lo !a.•.;· ·
·mento necessário, para satisfazer tais nccc~sitb:úc:;, 

b) A ndoção e implementação de méic:ios mímirsiztr:lti'!ç)~ 
que exijam a adoção de funções técnicas e o,;:c:-;;d~naiz vor ?:J:õ:l 
do DirctfJr.GC'r3l, sempre que isto for !n~~~ ~:::n~;:;J:.;!;~ r:~r:l 
Organização. 

c) A adoção de ~ritérios e normas p:u~ ::~prcY:lÇ~D .:l:i§ <'>inçô:~ 
lcrrenns cm .terra, n:lVtos e estruturas no mar, p;lm :::::cs5!l ~c ~C;J,· 
mente espacial da IN.MARSAT, c para \'er".llc:zçil!J> '!l monitçr~cão 
de desempenho das estaç:ões terrenas oue têm ~-=c~zGl e uti!ilam c 
segmento espaciál da IN.MARSAT. Pára l!! ~st:!~e!; tcwm;u ··m 
navtos, os critérios devem ser bastante deta!h::dc's !;J:::;;; utili<:::;ção 
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das autoridades nacionais de licenciamento, 11 seu critério, \isaodo 
à opro,·ação do tipo. _ 

d) Apresentação de recomendações à AssembléL'l, de acordo 
~m o Artigo 12 (1) (c}. 

e) Aprcscnt::u;ão à Asst-mbléia de relatórios periódicos sobre 
as athidades da Organização, inclusive assuntos financeiros. 

f) Adoção de normas de aquisição, regulamentos e termos de 
contrato e apro\·ação de contratos de autorização compath·eis com 
esta Com·E"n~ão e o Acordo Operacional. 

g) Adoção de políticas financeiras, apro,·ação de normas fin:m
ceiras, orçamento anual e extratos f;nanceiros, a determim.çi.io peri6-
dic:t de ta:t.'ls. rclati,·as ao uso do segmento espacial da IN~IARSAT, 
e decisões relath·as a todas as demais questões financeiras, inclusive 
cotas de io,,·cstimento e teto m:í.~imo de capital compatíveis com esta 
Cónven_,.ão e o Acordo Operacional. 

h) Determinação de procedimentos para consultas continuas 
com órg:ios reeonhecidos pelo Conselho como representantes de 
prCipriet.irios de navios, pessoal marítimo e outros usuários das 
telcccmunicaçõcs marítimas. 

i) _Desi.~ação. de um árbitro, quando a organização for p::ute 
de uma. arbitragem, 

f) O exercício de qualquer outra função que lhe for conferida 
em qcalqucr outro Artigo desta,Conveoção ou do Acordo Operacio
Dal, ou qualquer outra fuuçio adeqUada ao cumprimento dos 
objetivos da Orgauizaçio. 

Artigo 18 

Dlrctoria 

. 1) O Dirctor·Gt"sral será indicado, E'n!Te· candidato~ aprrsrn
t:u)os pc-las Partes. ou ·Signatoirios atra\·és das Partes, pdo Ct.•mdho, 
dependendo de ronfirm;tção das Partes. O Dcpo~i.t•hlo noti[ic::uá. · 
imediatamente as Partes sobre a indicação. A indicação será con
firmada, a mt"nos que dentro de St"s~cnta dias a partir d.1 n•,tUi
cação, mais de um terço da~ P:utes inform:trt"m o Deposit.irio, por 
escrito, de sua ohjcção à indicação. O Dirctor-Geral podt"rã asmmir 
suas fuo~ües npós a indicação e pendente de confirmação. 

2) O mandato do Dirctor-Geral sed de seis anos. Entretanto, 
o Con~clho poderá afastar o Diretor-Geral antes desse prazo, cm
pregando sua própria autoridade. O Conselho relatará os mot:h'OS 
de nfastaml'nto à Assembléia. · 

3) O Dirctor-Gcrnl será o chde e:~ecuth-o e reprt•<cnta'lte 
legal da Org:mização, e será responsável perante e sob a direç;io do 
Conselho. 

4} A estmtura. C'S nin·is de pessoal. os termos de admissão de 
funcionários, de consultores e outros assessores da Ditetoria, St'rão 
apro\·ados pelo ConseUto. 

5) O Diretor-Geral indicará os M('mbros da Dirctoria. A indi
cação dos funcionários graduados tr:~b:~lhando sob orientaçjo direta 
do.Piretor·Geral st"rá a pro, -ada pdo Conselho. 
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6) A principal consideração, na indicação do Diretor Gerai e 
outros· membros da Diretoria, será a necessidade de nssegurar os 
mais elevados padrões 'de integridade, competência e eficiência. 

Artigo 17 

Representação em Rcuniôt;s 

Todas as Partes c Si~at;írios, que, segundo esta Con\"cnç:io ou 
o Acordo Opcradonal, forem indicadJs para a~s~tir clou p.uticipar 
de reuniões da Organização, terão permissão 'para assistir c:ou 
participar dessas reuniões, bem como de qualquer reunilo rcali
;!:ada sob os auspícios da Org:m.ização, seja qual for o local da 
·reunião. Os ajustes feitos com qualquer país sede da união serão 
compativeis com est:ls obrigações. 

Artigo 18 

Custos de Reuniões 

1) Cada Parte e Signatário arcará com as próprias despe5as 
de representação nas reuniões da Organização. 

2) As despe5as relativas às reuniões da Organização serão con
sideradas como custos administrativos da Organização. No mtanto, 
nenhuma reunião será realizada fora de sua sede, a menos que o 
respectivo país sede concorde em pagar as despesas adicionais 
envolvidas. 

Artigo 19 

Estabelecimento da.s Tams de Utilização 
1) O Conselho espccif:c:ará as unidades de medida .para os 

diversos tipos de utilização do st'gmcnto espada! da IN!IIAHSA T, 
e estabelecerá taxas para essa utilização. As taxas terão o objetÍ\'0 
de obter rendimentos suficientes para a Organização, a fim de cobrir 
seus custos de opcr<~ção, manutenção e üdministr:J.ção, o forneci• 
mento de fundos de operação qu·e o Conselho detcnnin<~r necessários,. 
a arnurtiza~ãr1 do inwstimt•nto feito pdos SiJ,!mtários, e a compensa
ç-ão pelo uso do capital, segundo o Acordo Operacional. 

2) O valor das taxas de utilização para cada tipo de utilização 
será mcsrrio para todos os Signatários, para esse tipo de utilização. 

. 3) Fara entidades, outrns que não os Signatários, que são auto
riz.tda~ segundo o Artigo i para utilizar o segmento espacial da 
L'\:\IARSA T, o Conselho poderá estabelecer um valor para as taxas 
de utilização diferentes do criado para os Signatários. As taxas para 
cada tiJY.I de utilização serão as mesmas para todas estas entidades, 
para esse tipo de utilização. 

Artigo 2ü -

Aqui.sição 
1} A política de aquisição do .Conselho será de tal modo, que 

incentive, no interesse da Organização, a competição mundial no 
fornecimento de bens e scr.iços. Para isto: 
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. /, o;r_-.:c.;iç:So de beiW e serviços erigida pela Organização, 
'"!- .ü:::r.·~ .:!e C!lmpra ou ~uguel, será efetuada através de con
tr~: ., ~~<:z=.(b; crr:~ !'.aspostas ~·coletas de preço !nternaéionais. 

~) Os contrntos serão ieitos com o~ proponentes qut> ofrrrce
rem a. mcli10r ~ombinaçito de qualidade, prrços e prazo d!! ('ntrrga 
mais f'~vcr:h·cl. 

c) Ca>o h~ja propo>tas que ofc-rC'çam combinações C'C'mpad
wis ue tjtõ:liij.1Je, preços e prazo de entrega mais fa\·tmh·p). o Con
selho i:u:i o concralo de modo a pQr em prática a politica de aqui
si~:\,:, c-stabclccida ncima . 

. '2) ;>i os c:L~os seguintes, a c:tigcncia de coleta de prf'Ç'OS inter
nacional pod~r:i ser dispensada srgundo as normas adot.1d.ts pelo 
•·:onsciho, desde gue, com isso, o Conselho incentin•, no interesse da 
:Jrg-:.niz:~~5o, ::t competição mundial no fornecimento de bens e 

c.) ') "'cic: ~~Hnc:tdo do conl:r:lto não dc\"e ultr:tpa~<ar a 
;.JSS 50 r:no (' ~ :uijudic.1ç~o do contrato não dC'H', dC',·ido it• .1plic:~çãn 
eh •.icoobripc:eo, colnc:<r a contr:tt:tda cm posiç::io que prt•jmlique 
posL:rcormrmc, o e::crcício efcti\"O do Conselho da politica dt! aquisi
·::1.; ,.,tJbdcdti~ aci:-na. Dl'sdc que se justifique pelas altem)iirs nos 
prcr;r>s c·,•litdic.i>, :•?iictidas por índices de preços pertinentes, 
o Comc1!1C poderá rr:•:c1 o seu limite financeiro. 

b j 4. nr;:.isiç:\0 é urgentemente necess:í.ria para satisfazrr uma 
sih.!aÇ~~. de emcrr,~ncb . 

. ~ · ::~;,te ~r:-".~; nma fontt' df' ~npriml'nto para t•<pC'cific:t
:·~,, ··,c:c::;ír': ,,,,~ ~:,U.siazcr ns l'Xig~ncias da Organização ou as 
; n·,rê; ~? ;c::c;·im~:·<·., c1n i·:io restritas em número que n:io seria 
t•i;!lÍC~Yc·' ;-;;:-r.; •·isc.r;:; aos mclhorrs intc-rf'SSCS da On:.mi7.ação 
~~;-:um;: ."'!; !jç~''•"'<;::.: .': D tt:1npo que acarreta nm:1 colct3 c.le preços 
int•"m~c:· .. n~i ·k"l"' c;"-'<>, quando e:ü~ta mais de uma fonte. podem 
;er a • ~Jcr.unia.:wc de nprescnlar propostas cm bases iguais. 

-~; .0. e::iv.,;nda ~ de n::tturc-za p:tra a" qual não seri:i pmticável 
.;J~ "-i;h·~i f2zer ::o!et3 de preços intcrnacion:1L 

~,: .~ .. :q:.:.izi~X P. para ~er;iços pessoais .. 

Artigo 21 

Il:::r:ntos c ]Hform.açõcs Técnica.s 

•) A. 0:g:miz:;ç~o. com relação a qualquer trabalh'> pr:>r ele 
rc:t.liz;J.cio, .JY ~m seu Uenefido e às su:LS expensas, adquhirá. C"Jm 
inventos e i..-úorr.~açõ~s t~cnicas, os direitos, e somente os direitos 
que sej:tm .:;eccssiáos c:o interesse comum da Organização e dos 
Signat<\rios e::l J,;:: c:o.r;a~idade como tal Xo c:aso de trab.illlo pres• 
tado sob coll::rnto, ~U!Jquer direito adquirido será em caráter não 
=clusivo. 

2) No cumprimento cio parágrafo ( 1) a Organização, consl
dcr:mdo seus principio~ e objctivos, e normas industriais geralmente 
nceita;, garantirá pr:! :1, :m que se refere a trabalho que envolva 
um elemento de estudo :significativo, pesquisa ou drscnvohimento, 
o seguinte: 

n) O direito de !~r conhrcimcnto, ~c-m pagamento, de todos 
os im·cntos e informa~é-:-s técnicas pro\·cnicntcs desse trabalho. 
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b) O direito de comunicar e fazer com que seja comunicado às 
Partes c Signatários c outros sob a jurisdição de qualqut'r l'artt', tais 
im·mtfls e informações técnica~. e de utilizar, autorizar ou fazer com 
que se autorizem às Partt's e Signatários e outros, a utilização desses 
InvEntos e infonnaçii~s técnicas sem p~gamento, relativos ao seg
mento espacial da IN!o.IARSAT e qualquer estação terrena cm- terra 
ou em na,io, operamló juntamente com ele. 

3) Em caso de trabalho prestado sob contrato, a propriedade 
'dos direitos cm inventos e informações técnicas obtidas através do 
contrato será retida pelo contratante. 

4) A Organização também garantirá para· si o direito, em ter· 
mol e condições justas e razoáveis, de usar e fazer com que se usem 
os in\-entos c informações técnicas diretamente utilizadas , na 
execução de trabalho prcstndo cm seu bendício, poré.m não incluído 
no parágrafo (2), desde que ess~ uso seja necessário p:tra a recons· 
l:nlção ou modificação de qualquer produto entregue segundo um 
contrato financiado . pela Organização, c desde que a pessoa que 
rc:~liZIJ\1 o trabalho seja qualificada para conccdt'r esse drrt'ito. 

5} O Conselho poder:í, cm casos indhiduais. apro,·ar um des
'io das normas estabelecidas nos parágrafos ( 2) ( b) e ( 4) .- quando, 
no curso das negociações, for demonstrado ao Conselho que, não 
h:~\·c:ndo esse denio, os interesses da Organização seriam · pre-
Judicados. _ 

6) O Conselho também pode, em casos individuais onde cir
cunstâncias excepcionais o permitam, aprovar um desvio das normas 
estabclecid:~u1o parágrafo (3), quando todas as segubitei condiç6es 
(orem sustisfeitas: 

a) Demonstra-se ao Conselho que, não havendo o desvio, os 
interesses da Organização seriam prejudicados. 

- b) O Conselho determina que a Organização deve ser capaz de 
wegurar proteça<> de-pa.tente,s ~m qualquer p:ús. 

c) Quan.do, e desde qué o contratante oão"seja--capaz--ou-niio __ _ 
deseje garantir essa proteção de.patentes dentro do prazo nea!SSárlo, 

7) Com rt'l:tção aos in\'cnlos c informações técnic~s cm _que os 
direitos são adquiridos pela Organizaç-:io por outros me1os alt•m dos 
descritos no parágrafo (2), n Organização, desde que tenha. direito 
de lazê-lo, dcn:râ mt·dimtte solicitação: 

a) Dh-ulgar ou bzt-r com que se dimlguem in\'entus e in· 
fonnaçõcs técnicas a qualquer Parte ou Sign.ttário, sujeito a rcem· 
bolso de qualquer pagamento dctu;tdo pela Org:in!tação ou ·t'xigido 
da ·mesma com respeito ao exercício deste direito de -~jnli~.,ç.io. 

b) Colocar à disposição de qu•tlqucr Parte ou SiStl.tt.irio o 
direito de dimlg:u ou huer com que se dh-ulguem a outros dentro 
da jurisdição de qualq~cr Parte, e utilizar, autorizar e bzer c:om 
que sc f1Utorizem c:stcs outros a utili:<:trem c:sses im·entos c informa· 
çücs técnicas: 

I) Sem pagamento, com relação no segmento csp:~ci.tl d:a 
JNMAUSAT ou qualquer c:stação terrena cm terra ou D:l\iO, c-pe

. rando cm conjunto com o mesmo. 
ii) ·rara qualquer outro fim, em termos e condições justas e : 

razoá\·cis, a serem c:stabclt'cidas entre os Signatátio ou outws St'b a 
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furisdiçiío de (ttmlqul'r l'arte c a Org.mização, ou o proprict.írio 
Cios in\·cntos e infunnaçõcs trcnic:ns ou qu:dquer outro óq;;Jo nuto
rizado ou pc.-ssons com inter~se de propriedade no mesmo, ·e sujeito 
a rcc~lso de qunlquer pagamento cfctuado pcla Org.mizo~ção ou 
exigido da mesma com rdo~ção ao exercício de-sses dirl'itos. 

8) A dl\-ulgaç-Jo e utilizaç:io e os tennos e condições d.1 dh-ul
pção e do uso, de todos os im·cntos e lnrorm:~çües técn:cas das 
quais a Org:mizaç-Jo ndqulriu,. qualquer direito, ocorrerão de ma· 
lleira não discrimin:~tória, com relação a todos os Signat.irios e outros 
aob a jurisdiçPo das Partes. 
.. · 9) · N_ad:a neste Artigo devcr.i impedir que a Qrganiz:lção, caso 

a_eja adequada, p;uticipe ·de contratos com pessoas sujeitas ·a leis 
clcimésticu • MluJamlllllos rcl:~th-os à diYUlgação de inform:1ções 
tblcu. 

Artlgo22 

lle~pon.sobiliàode 

. As Partes nllo do,- em sua capacidade como tal, respons.ívcis 
pelos atos e obrig:1ç6es da Ontanizaç-ão, exccto com relaç:io a n.lo 
Partes ou pessoas fisicas ou jurtdicas que pos5am represent.lr, d!!sde 
gucr eua respoasablliclade se origine de tratados vigentes entre a 
l'arte • a aiO-Parte em !luatio. No entanto Isto não. impede que 
ama Pari.. qu taba sldõ aollcitada a pagar uma compensação s,_ 
pndo esse tratado a uma não Parte ou a uma pessoa fblca ou 
luridica q.e ~ de invocar qualquer direito que teDha seo 
íaacJo - baiãcllt, CDDtra qualquer outra Parte. 

Artigo 23 

Cwtos E:cluidos 

Os fmpostouoln a renda obtida.c:Om a Organização por qual-
9* das SJpaddos alo r~ parte dos custos da Organizaçlo. 

Artlgo24 

Auditoria 

As cantu da Orpnlzação ser:io verificadas anualmente por um 
Auditlll" ~te iDdiC:ado pelo Conselho. Qualquer Parte ou 
lipatúfo tãi dinilo de illspecionar as contas da Organização. 

Artlgo25 

Personolirlade JurfdiC4 

.. · A Orpnlz:ição terá pcrsonalldmde jurídica respons:h·el por seus 
atos ·e obripçúes. Com vistas ao seu funcionamento adequado. terá, 
em. particular, a c:sp:scidade de contratar, adquirir, alugar, mdnter e 
~ de-lleni m6vefs e Imóveis, tomar parte em ações legais e 
_ • ., ..- com Estados ou orgamzaç6es· intemacioDiis. 
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Artigo 26 

Prici/égio:r e I mumdade:r 

1) Dentro do âmbito de ·~thidadc~· ·aurorizadas por esta Con. 
\'enção, a Organização e stia propriedade estarão i!entas, em todos 
os Estados, Partl.'s desta Con\'cnção, de todos os imp.ostos sobre a 
ren~a e pro,Pricdadc nacional <Hreta .. e de ta:oi:as alf:mdeg:írias sobre 
satdites de comunicações. e componentes c peças para tais satélites, 
a serem l:mçados com \'istas,aô Sêgrrtentõ'·espacial, 'da INMARS.\T, 
Cad~ • Parte. se compromete a empregar t~dos os seus esforços no 
sentido de obter, segundo as I}Ormas <lomesticas aplicilleis. isençae& 
de impostos sobre n rtnda e propricd:tde dircta e tu.'QS alfandtgõÚias 
conforme for adcquado, considerando a oatureza especial da Oa-

• ganiznção. 
2) Todos os Signntoirios, ngimlo em sua cnpacid:lde como tal, 

execto o Signatário ilcsignado pcla P;ute em cujo lcrrihirio se lo
caliz3 a· sede, estarão isentos de impostos nncionais sobrl' a rcnlb 
ndqniridn com a Organiz:tção no território dt'SS;l P:ute. 

3) n) Tão Iugo sej;t possh·cl, após a entr:ul~ em \ig.l'f desta 
Con\'t'nção, a Organização concluirá, com qualquer Parte cm cujo ter: 
ritóriu a Orgnniz:tção estabelecer sua sede, outros escrillírius ou · 
instalaç.jC's, um acordo a ser neguciõtdO' pelo conselho e npro\·,tdo pela 
ÂSSt'mbli·ia, rclali\'o aos pri\il<;gios e imunid;~des da Ort!.miução, 
seu Diretor-Geral, seu pessoal, composto de cspeciaUstas que rc:~· 
lizam missões para a Organiza~ão e representantes de P;ut<·s e Sig· 
natoirius enqu:mto permanecem no tt'rritôrio do Governo srde, com 
o objctivo de exercer suas funções. 

b) O arordo ser:í independente desta Coil\'t!nç;io e lt'rminar~ 
através de acordo entre o Go\'emo sede e a Organização. ou caso 
a sede da Org:mização se desloque no território do Go\'t'rnu. sede. 

. 4) Todas as Pnrtcs além da Parte que tenha (dto um :1rordo 
citado no panígrafo 3, dC\·enio, tão logo seja possh"Ciapós a entr:1da 
em vigor t.lestl Con\"Cnção, firmar um Protocolo sobre os pri' ill'giO$ 
e imunidades da Organiuç-:io, seu Diretor-Geral, seu pessoal, com
posto de especialistas realizando ~issües para. a Organização e de 
representantes de Partes e Signatoirios enqu::mto permanecem· no 
território das Partes com o objeth'O de exercer suas funções. O Pro-· 
tocolo será independente desta Convenção e detennin:lrá as coo
diçõcs para o seu encerramento. 

Artigo 21 

Relações com outrcu Organl:Oçõcs l11tcmacioMi$ 

A Org:mizaç:io roopt'rar:i com as N;~çõt's Unidas e seus órgãos 
rcl3cionados com a Utiliz.•ção Pacifica do Espaço c dos Ocl·.ums. suas 
Agências Especializadas, bem como outras organizações internaci~ 
nais, sobre questões de interesse tomum. Em particular. a Org.tnl· 
7.3ç5o ronsidcrari as Resoluções e Rccomend•lçóes da Or;.miz.1çlo 
Marítima Consultiva Intergo,·em:~mental pertinen~es. A Org.miz:tção 
observará as disposições pertinentes da .Con\'enção lntemacion.ll· de 
Telecomunicações, e os Re~entos sob a mesma. e consid~rar.i. 
na· projeto, desenvolvimento, comtruçio e ·implantação. do iegmcm~ 
espacial da INMARSAT. e ·nas normas estabeleâdas p:u-a .~m .~ 
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operação do segmento espacial da IN~lARTAT c das estações ter
renas, as Resoluçõe~ Recomendações e nonn:J.S P,Crtinentcs dos órgãos 
da União Internacional de Telecomunicações. 

Artigo 28 .. 

Notificação d União Internacional cle Tclccomunicaçiics 

A pedido da Organização, a Parte cm cujo território se localiznr 
a sede d.1 Organização dc\-crá coordenar as frc-qücnci:J.S que serão 
utilizmi:J.S para segmento c~pacial c, cm nome de cadtt Parte que o 
consentir, notificar a União Internacional de Telecomunicações sobre 
as freqüências a serem ~sad:J.S e outr:J.S i~fonnações, segundo deter• 
mina o Regulamento de Radiocomunicações à Convenção Interna
clonai de Telecomunicações. 

Artigo 29 

Retirada 

l) Qualquer Parte ou Signatário poderá mcdian te notificação 
escrita ao Depositário, retimr-sc \·oluntariamcnte da Or~anização, 
cm qualquer data. Uma vez tomada a deci~ão segundo a lei domés• 
tica aplic:-.h·el, de que o Signatário pode retirar-se será dado o aviso 
escrito ao Depositário, pela Parte que dc•signou o Signatário, e a 
notmcação significará a aecitaçiio da retirada pela Parte. A retirada 
de uma Parte, cm sua capacidade como tal, acarretará a retirada 
simultânea de qualqur.r. Signatário designado pela Parte, ou da 
Parte cm sua capacidade como Signatário, confonnc o caso. 

2) ~lediante recebimento pelo Depositário elo aviso de rcti· 
rada, a P:Jrtc que emitir o a,·iso c qualc(uer SiJ:!nahírio que esta lenha 
designado, ou o Signatário sobre o qual tenha sido dado o aviso, 
conf<Jrmc o caso, clcb:ará de ter qualquer direito de reprC'scntação 
e de voto cm qualquer órgão da Organização, e não terá obrigaçã:o 
npl•~ n datO\ do rcct•bimt'nto. Entrd;tnto, o Si!!nat;irio <JllC se rclira 
P''cnt.tlot·cná ""P'"""'·d. n menus que o Consdhu dr:cida a contrário 
segundo o Artigo XIII do Acordo Operacional, pela contribuição de 
sua cota de contribuições de capital necessária para cumprir os 
compromissos contratuais especificamente autorizados pela Organi
zação antes do recebimento do aviso, e responsabilidades por ates 
ou omissões antes do aviso. Exc-eto com relação às contribuições de 
capital. o elrc:eto com relação ao Artigo Sl desta Convenção e Artigo 
XVI do Acordo Operacioual, a rcti:ada será efetiva e esta Convenção 

e/ ou o Acprclo Operacional dt'i:o;ar:i de .,·il:orar p:tra a F .tr!E' ,., ou 
Signatário trC:s meses após a data dt' rc-ct·blmt•nto da notifimç.iu es.
crita citada 110 parápafo 1, por part~· do Dl'pn~it;irio. 

3) Quando um Si~:türio S<' rt'tir:t, a P;trle C)lll' dC'~'~nnu dC'
vcr:i, antes da data ekth·a da rl'lir.ula c- a p.trtir tl,·~~.l dal.t. tl,·<i:_:riar 
um no\'o Signat.irio, ssumir ·a capacidatlt• de um Sisnat.irio ~q:uildo 
o par;igrafu ( 4). ou rt'lirar-sc. Caso a r.utc- não tome qu.tl<Jucr 
Rtiludc até n data cft·lh·.t, scní ronsidc-rada nf.t~tada a -partir <kssa 
data. Qúalqut'r nom Sign;~t;irio scr;i. respons;i.vel por tod.ts as·. ron
tribuições de capital pt·miC'ntcs do Signat.írio· anterior. c p.!l.t .c.ut'.l 
proporcional ele qualqut•r contribuição necess;Íri:r pam· cumprir· os 
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comprumi~;,,~ contratuais t·~pt•cific;unt•ntc pd01 Organi7aÇ"à<'. nu rrs
ponsólhilid:uiC"5 provcniC"nlcs de atns ou omis~õrs, apôs a d.tta de 
recebimento da notifie'lção. 

4} Se, por algum moti\·o, uma Parte" dcsC"j:tr st'r sub~tituida 
por seu Signatoirio designado, ou designar um nm·o Sign:thirio, dt•wrá 
notiCicar por escrito o Dt•posito"trio. Com a accit.tção, pelo uo,·o Sig
nat:irio, de todas as obrig;tçõcs pt'ndt•ntcs. como c~pt'cifica a última 
frase do parágrafo. ( 3 ), do Signatário antt'riormcnte desi~nado e 
com a assinatura do Acordo Operacional, esse Acordo entr~rá nu 
vigor para o novo Signatário e deixará de vigorar para o Signatário 
anterior.· 

Artigo 30 

Suspensão e Encerramento 

1) No m:b:imo um ano após a Oirctoria receber o :J\':so por 
escrito de qut' uma Parte demonstrou tt'r rlei.~'ldo de cumprir qual· 
quer obrig:tção segundo esta Cmn·cnç:io, a Assembléia, ap~s con
sidcr:ar as alcg<tções feitas pela Partt', poderá decidir, ~aso julgue 
que a falha no cumprimento ocorreu de fato, e que isto impede o 

•bom funcionamento da Organi1.ação, que se encerre a sua p•trtic:i· 
pação como membro. Esta Convenção deixará de \oigorar p:u:t cHa 
Parte na data da dcci.•ão, ou cm qu:~lqut'r d.ttot posterior que ddt'r
mhmr a Asscmbl.;ia. Uma st·s~:io cxtraonlin:iria da AssembiO:i.t rodnã 
ser con,·oc:ada para este fim. O encerramento acarretará a rctir.1da 
simultânea de qualquer Signat:irio designado pela Parte ou d.t r.trte 
em sua cap:tcidade como Sign:ttário, conforme o caso. O Acordo 
Operacionol deixará de \oigorar para o Signalário na dab cm que 
esb Convenção dei.'l:llr de vigorar para a Parte em quesUo, e:-cccto 
com relação às contribuições de capital necessária~ paza cumprir 
~ . compromissos contratuais espec:ific:unente autorizadõs pela Orga
ni1~1ção antes do encerramento, c as rcsponsauilidatlt'.S provenientes 
de· a tos ou omiçsões do encerramento, e exceto com rrlação ao 
Artigo 31 dcsta Cou\·enção e Artigo XVI do Acordo Operacional, 

2) Se um Signatário, t"m sua chpncid:ulc comu tal, deixar de 
cumprir qualquer obrigação segundu 'esta Cunvcnção, ou o Acordo 
Operacillnal além daç obrigações do Artigo lU ( 1) do Acordo Ope .. 
racional c csça falha não tiver sido sanada. tr~s meses após o Signa• 
tário ter 5ido notmcado por escrito sobre uma resolução do Con· 
selho anotando a falha no cumprimento, o Conselho, após consider.tt 
u aleg:~ç.ies feitas pelo Signatário c, se for o caso, a parte cm 
questão poderá suspender os direitos do Signatário. 

· S~ após um pcrío~o adicional de três meses, c após considerar 
as alcga~·ões apic;sentadas pelo Signatário, t;!. se for o caso, pela 
Pa1·tc, o Conselho julgar que a falha no cumprimento não foi sanada, 
a Assembléia poderá decidir, segundo recomendação do Conselho, 
que n participação do Signatário como membro está encerrada. Na 
data desta decisão, o encerramento se tnmará cfctivo e o Acordo 
Operacional deixará de vigorar para esse Signatário. 
- 3) Se um Signntári!J deixar de pagar qualquer quantia de-· 

vida, segundo o Artigo III (1) do Acordo Operacional quatro meses 
após o ~·cncimcnto do pm:to de p:tgamento, os direitos do Sign:thírio 
segundo esta Convenção e o Acordo Operacional serão automatf. 
carnente su~pensos. Se três mese-s após a St!!õpl'nsão, o Signatário 
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não ti\'er p:1go todas as quantias de\·idas, ou a Parte que o tiver 
dcd~nad<"J nfm dcluó!r uma substituição se-gundo o Arti~o 29 ( 4 ), 
o Conse-lho ap6s considr.rar as alcgnções aprcscntaclns pt'lo Signa· 
tário, ou pda Parte que o designou, podt'rá decidir pelo cnccr· 
ramcnto da participação como membro do Signatário. A partir da 
data desta decisão, o Acordo Operacional deixará de vigorar p:tra 
o Sig~atário. 

4) Durante o período de suspensão dos direitos de um Sig· 
Dat:írio segundl) os p:trágrafos ( 2) ou ( 3), o Signatário continuará 
a ter todas as obrigações de um Signatário segundo esta Conv~oção 
e o Acordo Operacional. 

5) Um Signatário não tcr:S. obrigações ap6s o encerramento, 
execlo que será responsável pelo pagamento de sua cota de contri· 
buiçõcs de capital nccessári:ls para cumprir os compromissos con· 
tratuais cspecific:tmcnte autorizados atltes do encerramento, e rcs• 
ponsabilidades provenientes de açC!!!' ou _omissões antes do encer• 
ramcnto, e exceto com rebção ao Artigo 31 desta Convenção e 
Artigo XVI do Acordo Oper~ionaL 

6) Quando terminar a participação de um Signathio, a Parte 
que o designou, tres meses a pcutir da data do eocenamento e com 
vigênc-ia a partir dessa data, dt'sign:u:S. um no\'o Sign:ttário. :tmtmir:i 
a. cnpacid:tdc de um Signatíario dt' acordo con't o Arti~u !:9 ( -1 ). 11u 
se retirará. Caso a P;~rtc não t<'nha lom:ado pro,idl!ndas ate! o final 
dt'ste pt'riodo, scr.í considt'mda afa~tado< a partir d;~ d;lta dl> l'nt't'r· 
ramento, e esta Com·enção deixará de! ,-igorar p:ara ;~ Parte a p.utir 
dessa datll. · 

i) Sempre que esta Convenção dt'inr de vigorar para Umll 

Parte, o acerto entre n Organização e o Signatário di!Signlldo por 
essa hrte, ou a Parte em sua qualidade de Signatário, será leito 
segundo o Artigo XIU do Acordo Operaciooal. 

Artigo 31 

Solução de Controcérsial 

1) As contro,·érsias surgid:as entre as Partes. ou entre a~ P~rtcs 
c a Org:anização, rclati\'as aos tlirdtos <' ohri.~aç~>t'S t'stab,·!~·ca~••S 
por esta Convenção, devem ser solucionadas atra\'t'S de nC'!;"C'l.IÇl•C'S 
entre as p:artes interessadas. St' :após um ;~no a partir d:a .d.1t.1 t'm 
que uma p:arte tcnh;~ solicitado solução. esta não for en('(mtrad.l, 
se as piartt's da contro\·crsia nlo concordarem cm aprt'sent.i-1.! à Cl•~e 
de J ustiç:a lntcmacion:d, ou a algum outro recurso para ;t :olupo 
de control"<~rsias, esta poderá, roso ns p:artcs de contro,·er~m con· 
cordt'm, ser suhmctida à arbitragem de arordo com o Anc:oc:•• d_,·~~3 
Convt'nção. Qualqut'r dt'ci!.iio de nm tribunal numa contmwrsta 
entre Partes, ou entre Pnrt<'s e a Org:ani?.ação. não impedir-i nt'm 
afetará uma dcci~ão d:a AsscmblC:ia st'gundo o Artigo 30 ( 1). clt' que 
a Com·enção deL~:ará de ligorar p:ara uma Parte. 

! ) k menos que seja :acord:ado mutu:amcnte l'TTI contrário. as · 
col)tm\'érsias sur~idas entre a Org:mização e uma ou mais P.1rtcs · 
scgunclo os acordos concluídos entre e!.ts, caso não sejam solucio
n:~das atra\·és de nt'~ociações um ano após a data em que quJiquer 
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parte tenha solicitado a sua solução, ser;\, a pedido de qualquer . 
parte da controvérsia, submetida à arbitragem de acordo com o 
Anexo desta Convc11101io. · 

3) As contro,·érsiõls surgidas entre uma ou mais Partcs e um 
ou mais Sign:~tãrios em sua capacidõlde como tal. relativas a direitos 
e obrigações segundo esta Convenção ou o Acordo Operacional, 
poderão ser submetid:J.S à arbitragem de acordo com o AIIexo dest:l. 
Convenção, caso a Parte ou Partes e o Signatário ou Signatários 
em questão concordarem com essa arbitragem. 

4) Este Artigo continuará a :~plicar-se a uma ~arte ·o? a um 
Signatário que deixar de ser uma Parte ou um S1gnatár1o, com 
respeito a rontrovérsias relativas a direitos c obiiga~ provenientes 
do fato de terem sido wna Parte ou um Signatário. 

Artigo 32 

. As.rinalura e flali(icação 

1) Esta CorJvençlio pennanecer& aberta para assinatura em 
J..ondre~. até a sua entrada em vigor, c a partir ·de então ficará 
aberta para adesão. Todos os Palses podem tomar-se Partes da 
Convenção, por meio de: 

a) Assinatura não sujeita a ratific:tção, aceitação ou aprova• 
ção, ou 

h) Assinatura sujeita a ratificação, aceitação ou aprovação 
seguida de ratificação, aceitação ou aprovação, ou 

c) Adesão. 

2) A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão serão cfetua
das pelo dcpósito do Instrumento adequado junto ao Depositário. 

3) Ao tomar-se uma P:trte desta Conn·nção ou cm qualquer 
data posterior, um Pais pode declarar, através de notificação c5crit~, 
ao Dt·pr>silário, a quais Registras de na\ios operando sob sua auto-· 
ridade, c ii quais estações terrenas cm terra sob sua jurisdição a 
Convenção se aplicará. 

4) Nenhum Pais se tomará uma Parte desta Convenção at4 
que tenha assinado, ou o 6rgão que designou, tenha assinado o 
Acordo OperacionaL 

S) Reservas não podem ser Feitas a esta Conveoçio ou ao 
Acordo Operac!mW. 

Artigo .33 

Entrada cm Vigor 

1) Esta Con'l(cnçãó ~ntrará em vigor sessenta dias ap6s a data 
em que os Países representando 95 por cento das cot:l.s de investi
mento iniciais se tomarem Partes da Convenção • 

.2) Não obstante o parágrafo (1), caso n Convenção não tenha 
entrado em vigor dentro de trmta e seis meses após a data. em 
que foi &berta para assiDatma. lllo mais eatrará em vigor. 

3) Para um Pais que depositar um instrumento de ràtific:aç"o10, 
aeeit:J.ção, apro,·ação ou adesão ap6s a d;ata em que a Conven~ 
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entrar em vigor, n ratificação, aceitação, aprovaçio ou adesã.o teri. 
efeito na data do d~p6sito. 

Artigo 3-1 

Erncnàcu 

1) As emendas efetuadas nesta Com·en~ão podem ser pro
postas por qualquer Parte. As emendas propost:IS scrão submc~idas 
à OirC'toria, que informará à~ demais Partes e Si~matlrios. t:: ncct'S• 
sária umn notificação com tn\s meses de anteC'Cdl\nC'ia at~ srr feita 
a nprt'ci:tção de uma emenda pelo ConseU10, que suhmett-r.i o seu 
pnrt'cer à Asscmhléia cm um pcriodo de sds meses a p:utir da d01ta 

·de circubç-;;o da rmend:~. A Asscmbl~ia não considrrar.i a emC'nda 
ontC's de seis meses a partir desta data, com rclaç;io n qualquer 
p:trC'et'r emitido pdo Conselho. Este período, em qualquer caso 
~nrti.cul:u, poderá St'r rt'dw:ido pela Assembléia atra,·és d.c wna 
Ôt'cisão de substoincin. 

2) Quando adotada pela Assembléia, a cmcnda entf:mi cm 
vigor cento e \inte dias ap6s o Depositário receber o a\;so de 
aceitação de dois tt'rçlis dos Países qut', na data de adoção por 
parte da Assembléia. eram Partl'S e rcprcscnt.wam peb mcnos 
dois terços do total das cotas de investimento totais. Com sua en
trada em vigor, n emenda passará a ser obrigatória 11 todas as Partes 
e SignatáriOs, inclusive aquelt'S que não a aceitaram. 

Artigo 35 

Dcposit4rio 

1) O DC'positário dcsta Con,'t'nção será o Secretário-Gemi da 
Organização ~lnrítima Consulth-a Jntcrgo\'C'mameotal. 

2) O DC'posit:irio informará imcd}atamente a todos os E~t:tdos 
$lgoatários e Estados aderentes e a todos os Signatários o s.eguinte: 

a) Qualquer Assinatura da Con,-eoção. 
b) O depósito de qualquer instrumento de ratificação. aeei· 

taçlio, aprovação ou adesão. 
e) A entrada em vigor ela Convenção. 
d) A adoçlo de qualquer emenda 1 CoDVeDçlo, e sua entrada 

em vigor. 
e) Qu:~lquer notificação de retirada. 
f) Qualquer suspensão ou encerramento. 
g) Outras notiricações e comunicnçües relativas A Convenção. 

3) Com a cntmda cm vigor da Convenção, o Depositário apre-
sentará uma cópia autenticada A Seeretnri:l das Nações Unidas, para 
registro e publicação, de acordo com o Artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas: , 

TESTEMUNHO 

E~l Ft:: DO QUE·os abaixo assinados, drvidamente nutoriz.1dos 
por seus re5pectivos Covernos, assinaram t'Sta Convenção. 
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CELEDRADO E~[ LONDHES, este tercC'iro din de sctrmbro 
mil novcccntos e setenta c seis nns Llnguas Inglesa, Francesa, Russa 
e E~panhob, todos os textos igualmente autl-nticos, em um origin:tl 
único que será depositado com o Depositário, que enviará uma 
cópia certificada ao Governo de cada Estado cnnvidado a participar 
da Conferência Internacional sobre o Estabelecimento de um Sis· 
tema Internacional de Comunicações Maíitimas por Satélite e ao 
governo de qualquer outro Estaci~ que. os assine ou veaha a aderir 
a esta Convenção. 

ANEXO 

PROCEDIMENTOS PARA A SOLUÇAO DE CONTROvtRSIAS 
CITADA NO ARTIGO 31 DA CONVENÇÃO E ARTIGO ~-vi 

DO ACORDO OPERACIONAL 

Artigo 1 

As contro\·érsias da competência de um tribunal, segundo o 
Artigo 31 da Con\·enção, o·.1 Artigo ::'I.OV[ do Acordo Operacion:d. . 
serão julgadz por um tribunal forma~o. por três" membros. 

Artigo 2 

Qualquer pt'ticionirio ou gmpo de pcticionirios que pretenda 
submt'ter uma contro\·érsia à arbitr:tgf:m den•rá fomeccr a c:1da 
replicador c à Oirdori:~ um documento contendo: 

a) Uma descrição completa d:t contro\·érsi~. os mt•ti\"os pdos 
quais cad:t replicador é solicihtdo a p:trticipar da arbitrag~m. e as 
pro\·idC:ncias solicitadas. 

· b) Os moti\"os pelos quais o assunto da controvêr.:i:t é da 
compt'tênci:t de um tribunal, e por que as pro\idências solidt:ulas 
podcm ser concctlit.l.ts se o tribunal delibC'rar a fa\·or do pcticionirio. 

c) Uma explicação por que o peticiomirio não foi capaz de 
chegar a um acordo sobre a contrové-rsi:t através de n('gociaçii~ ou 
outras medidas que dispcnsassem a arbitragem. 

d) Prova de compromisso ou ncnrdo dos lit'igantes, quando 
isto se constütuir cm condiÇão para a arbitr:tgcm. 

c) O nome da pessoa designada pelo peticionário para servir 
como membro do tribunal. . . . . . . 

A Diretoria dis~bu~rá ,imediatamente. uma cópia do docum.euto 
a cada Parte ou Stgnatario. . ' ' 

· · · ·.··Artigo 3 

· 1). :sessenta dias. aPós~ data em. q~e ~ c:ópw do·d~C-ato 
deic:rito no Artigo 2 forem recebid:is. por ·todos os repllc:adore5 estes' 
designarão cm conjunto uma pcs~na que aluar:\ cnmn mrnthro dn 
trihun:~l. Nesse período, os rr.plicadores Jlodcrão, isoladamente ou 
em conjunto, fornecer a cad;J, .litigõtntc. c n · Dlr('torl:. um documento 
decl:~rando ns :mas rt'sposta.~ lndivilluals QU c:flll'livas no documC'nto 
cil:J9g •ntJ Artigo· 2, ·.c· lncluiJido f)!lalcJIIt:r. ~ntc:stação . p~ovcplcnte 
da matéria. da· c:ontrovt.rsla. . . . . . . . ·· . 
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2) 'Nu pr:t7.o dt! trinta dia~ ap{,s n ~~C'~ignaçlio do~ dois mem
bros do tribunal, estes aceitarão um terceiro árbitro. Este não terá 
11 mesma nacionalidade de qunlqucr litigante, nem rt'sidirá cm S(.'U 
t_!!rritório, nt'm estará n seu serviço. 

3) Se um dos lados deilmr de !radicar um árbitro d.•ntro do 
pcrlódll c~pccificado, ou se o tcrt;t'iro árbitro nãQ Jor inclic·ado dentro 
do período cspccific:t'do, o Presidente da Olrtc de· Justiça Interna
clona~ ou, caso este !t'ja impedido de agir ou tiver n mesma nacio
nalidade de 'um. litigante', o \'ic:c:·Prcsidc:ntc nu então, caso ~te 
seja impedido de agir ou tiver a mesma nacionalidade de um liti
gante:, o juiz decano que não tenha 11 mesma r.acionalidnde de 
quai<JIIC!I" litigante, podcrá, mediante solicitnçiio de qunlqyer um dos 
litigantes, inllicar um árbitro ou árbitros, conforme o caso de exigir. 

·4) · O· terceiro Arbitro atuará como presidente do tribunnL 
5)., O tribunal fica eonstituldo assim que o presidente fot 

escoUúdo. 

Artigo 4 

1) Caso OCOITll uma vac1ncia no tribunal por qualquer motivo 
que o presidente ou demais membros do tribunal Julgarem estar 
fora do controle dos litigantes, ou for compatível com a conduta 
adequada dos procedimentos de arbitragem, a vadncia será pre
enchida de acordo com as se$uintes mcdid.-as: 

a) Caso a vacãncia ocorra como resultado de afastamento do 
um membro indicado por uma parte da controvérsia, esta parte 
escolherá um substituto dez dias após a ocorrência da vacànc:ia. 

b) Caso 11 vac:lnc:ia ocorra como resultado do afastamento do 
presidente ou um membro indicado segundo Artigo 3 (3), scri 
escolhido um substituto pela forma désc:rita no parágrafo" (2) ou (3), 
respectivamente, do Artigo (3). 

2) Caso ~ vac:ãncia ocorra por qualquer outro motivo, ou se 
ocorrer uma vac:inc:ia segundo ·o parágrafo ( 1) e não for l're- . 
enchida. os demais membros do tribunal terão o 'I)C)der, Dlo obstaDte 
O Aztlgo 1, mediante soUc:itaçlo de 'UIDa parte, ao COIItinUar O pro
cesso e apreseatar a dec:lsio fiDal do . trlbUDAI. • 

Artigo 5 

1) O tribunal dt'Cidir.\ n data e o local de suas rc:umocs. 
2) 0 prot'CSSO SC'r.\ prl\·ado c tOO;\ (ll.'ç:t aprcsc:nt:l(b ao bi· 

bun:d ser.\ confitll·ncial. Entn·tanto. 3 Or!=•llli13Çdi'J c: lJII.lltJUl'f r arte 
que designar mn Sign:ttário que st•j.i · liliganl\• no pwn·sso tt'rá o 
direito de_ (·st:tr l"\'Scntc, c tc:r.i nct'Sso its (lcças aprcscnt.u.lo~s. Qu.mdo 
ll Org:miz:ação for um liti:;:mtc' no 'procc.'SSO, todas llS .r.trtcs e todos 
os Signat;\rios IC!rão direito· de ~star presentes, e terão a\-csso b 
peças nprcscnt;adas. 

.3). Em. c:-~so ;dc (.'(lll~~~':,:.r~i;tp~hrr =! .~•mpl'l.~ncia do tribunal.: 
O· .tn&bn:al tratará .desta ma ti-ria cm prirnl'iro, lug.tr. 
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4) O proct'sso será conduzido por t'Scrito, e cad.1 partl' terá 
o dirl'ito. de aprt'sentar. p~om.~ e~crit:ts para amparar suas alt'gações 
de fato e de direito. Xo entanto, poder:io ser aprt'Sento1dus dd~'S3S 
e testemunhos orais, caso o tribunal ache.- con\·cniente. 

5) O proct'sso tt'r:i início com 3 apresentação de alt'g.tç.io do 
peticionário contendo sua ddt'sa~ fatos relacionados et>mpro\·ados 
por pro\"115 c princípios lcs•tis cm que se basd:un. .<\ alc:;.tçlo do 
pcticioni'lrio será seguido pl'la contestação do rcpUc:sdor, .e o rtpU
c:ado~ poderá aprcsent:sr um:s n;flica. Outras alegações serão apre
sent:si:las somente se o bibuna determinar que s.io neccss.Ui3S. 

6) O tribunal ouvirá e determinará as contestações originadas 
.dirctamcnte da matéria da contro\·érsla, caso as contestações esli· 

··verem dentro de sua compct~ncia, conforme definido no Artigo 31 
da Convenção e Artigo X\'1 do Acordo Operacional. 

7) Se os litigantl's chegarem n um acordo durante o processo, 
este ncordo será rcgistmdo· sob 3 forma da decisão do tribunal con
cedid:s com a anucincin dos litigantes. 

S) Em qu:slquer momento do processo, o tribuual poderi e~ 
c:érr:S.-lo caso dt'lermine que a coiltro\·érsia está fora de sua com~ 
têncla, conforme definido no Artigo 31 da Con\·enção, ou Artigo XVI 
do Acordo Operacional. 

9) A5 deliberações do tribunal serão secretas. 

10) • .a.s decisões do tribunal ser-lo aprcscntacbs por escrito c 
serfio confirmadas por voto escrito. Suas âetermiD:sções e decisiies 
devem ser apoiadas por pelo menos· dois u:aembros. Um membro 
que discordai- da decisio poderá apresentar um voto esaito ~ 
parado. 

11) . O. tribUDal apreseatará sua decislo. 1 Diretoria,, que a 
distribuirá 11. todas as Partes e Signatários. 

12) O tribunal poder! adotar outras formas de processos, com• 
patlvels com as estabelecidas por este Anexo, quo sejam adequadas 
aos processos. 

Artigo 6 

Caso uma parte deixe de aprcsentnr suas alegnçõcs, a outra 
partt; poqcrá solicitar que o tribunal decida com base cm sua ale
gação. Antes de divulgar sun decisão, o tribunal se certificará ele 
que tem competência e de que o caso se acha Eundnmentado por 
falos e por direito. 

Artigo 7 

1) Qu:slqucr Pnrte cujo Signntário sefn litigante leli direito 
de intervir e tomar-se um outro litigaate. A Intervenção seri feita por 
csaito cm notificação ao tribun:sl e nos demais litigantes. 

2) Qualquer outra parte, qualquer Signatirio. ou a Orgnnlza· 
çio. poderão diriglr·se ao tribnnnl soUcitaado permissão para intervir 
e tomar-se um oubo litigante. O tribuoal ccmcederá pennlsslo caso 
cleterm!De que o peticioJWio tem interesses substaacfals 110 caso. 
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Artigo 8 

O tribunal poderá indicar especialistas para assessorá-lo, me
diante soücit:lção de um litigante ou por iniciativa própria. 

Artigo 9 

Cada Parte, cada Sig~~:~tário e a Organização fornecerão tod:IS 
as informações que o tribunal, a pedido de wn contendor ou por 
bliciativa própria: detenniaar necessárias p:ua o enc:amiDhainento 
e a detcrmioaçlio da contnwéniL 

Artigo lO 

Antes da decisão filial, ó tribUDal poderá indicar qualquer me
dida provisória que considerar necessúia pua preservar os respeo
tivos direitos doS lltigiiDta. 

Artigo 11 

1) A decisão do tribunal estar& de acordo com o direito iA-
temacional, e baseada no Sl'guintt': 

a) A Con,·cnç-:iu l' o Acurdu Opcrncil>nal. 
h) Princípios lc.-gais gcralmcntl' aceitos. 

2) A decisão do tribunal. inclush·l' qualqul'r drcisão obtida 
. atr:nis de acordo do litigante sl'gundo o Artigo 5 (i). ohrig.uá 

todos os litig:mtes. e será cumprida por dl'S cm boa fé. Se a Orga· 
nizaç:io for um dos litigantes, e o tribunal decidir. que a drcisão 
de qualquer órgão da organizaç-ão é nub e sem efeito por não ser 
autoriz:tda ou não ,est:lr de acordo com a Con,·enr.LO e o Acordo 
Operacional, a decisão do tribunal obrigará todas as Parte< e 
Signatários. 

3) Caso surja uma contro,·érsia sobre a int~tação ou 
alcance de sua dedsio, o tribunal o iulerpretari a pedido de qual
quer contendor. 

Artigo 12 

A menos que o tribunal determine em contrário de,·ido às cir
cunstàncias especificas da matéria, as despesas relati\11.5 ao tribunal. 
inclusive a remuneraç-ão dos membros do tribuoal. serão P"::as, em 
partes iguais, por cada parte. Quando uma parte for formad3 por 
mais de um litig;Lnte, o tribunal dividirá a cota dtSSa parte c:ntre 
os litigantes dessa parte. Quando a ~ for um litigante. 
suaS despesas relativas 1 amitrapm sedo CDIISfdcrac!u como custai 
administrativos da Orpslizaçlo. 

. . . ' . -. . ' . '-. . .. 
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ACORDO OPERACIONAL SOBRE· A· ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL _DE TELECOMUNICAÇOES 
MAR.ITIMAS POR SATE:LITE (INMARSAT) 

'PREAMBULO 

Os Signatários deste ACORDO OPERACIONAL: 

CONSIDERANDO que os Estados Partes da Convenção sobre 
a Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por 
Satélite - (INMARSAT) incumbiram-se de assinar, ou designar 
uma entidade competente para assinar este ACORDO OPE. 
RACIONAL. 

ACORDAM O SEGUINTE: 

Artigo I 

Definlçõe8 

1) Para as finalidades deste ACORDO: 

a) ·com·cnção" designa a Convenção sobre a Organl• 
zação Internacional de Tclecomurucações Marítimas por Satélite 
(L'\~IARSAT) inclusive seu Anexo. -

b) ·org:mi~ção" designa a Organização Intemaclon:~.l de 
Telecomunicações Maritim:I.S por Satélite (L~~IARSAT) estabelecida 
pela Convenção. 

t:) •Amortização" compreende a depredação; não abr:mgf' 
comp;ensação pela utilização de capital. 

!} ~ definições conticbs no Artigo l,da Convenção se apU. 
carão a este ACOBDO. 

Artigo II 

Direitos e Obrigações dos Signatário8 

l) ·cada Signatário adquire os direitos cstabclt"ciclos p:ua os 
Si~:1.tários da Com·enção e deste Acordo, e compromete-se a cum
pnr as obrigações que lhe são designadas por estes dois ii;Istrumentos. 

2) Cada Signatário agirá de acordo com todas as disposições 
da Convenção e deste Acordo. 

Artigo III 

Contribuiçõc8 de Capital 

_ 1) Na proporção de sua cota de in\-cstimen~o. c:ada Signatário 
fará contribuições par:!. as exigências de capital da Organizaçlo, 
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e receberá a restituição de capital e a comp<>nsação pelo uso do 
capital, segundo determin:t~ão do Consrllto, de arordo com a 
Convenção e este Arordo. 

2) As e:tigênci:!s de. capital compreenderão: 

n) · Todos os custo~ dirctos e indirrtos do projeto, desfm'tll· 
vimento, aquisição, construção e impbntação do SE'gtnE'nto e~pacial 
da lN!\IAI'\SAT, da aquisição dos dirE'itos contratuais por ml'io de 
aluguel, c de outra propried,tdc d•t Org.u1izm;:-to. 

b) Os fundos ncccssirios 3os custos de c>pl"ração. m~nuten· 
ção e :i.dministração eh Organização scgtmdo a disponil•'lid.ldeo de 
reucbs, para fazer frente a estes custos, e Sl"gtmdo o Artign \'1!1 (3). 

c:) Pagamentos feitos pdos Signat.irios sl"gundo o Artigo XI. 

3) Sc:-rão acrl"Scentados juros, a uma ta:-ca a ser dc-tc-rmin3da 
pelo Conselho, 3 qnalqul"r qu.mtia não p.1ga aptis a p.tt.t progra-
mada p:ua o pagamento dctermin:tdo pelo Conselho. 

4] · Se, durante o período at~ a primc:-ira dc-tcrmin:tç.ão d,• cot<\S 
de iovcstimcmo com base na utili..:aç:io segundo o Arti:;o \ ·. a qu:m· 
tia total ele contribuições de capital que os Signat.irios dcn·m p.lÇ.ll' 
em qualquc:-r ano finanCC"iro for supt'rior a cinqüenta por CC"nto de 
cap!~al m.í:timo estabelecido, ou stógundo o artigo 1\', o Conselho 
considerará a adoção de outros acordos, inclush·e o fin:mcciro tem· 
porá.rio de débito, para permitir que os Signat:írios que assim dese
jarem paguem as contribuições adicionais nos anos seguintes. em 
prestações. O Conselho determinará a taxa de juros a ser aplicada 
nestes casos, refletindo os custos adicionais da Organização. 

Artigo IV 

Tcto de Capital 

· A soma das contribuiçiies de capital líquido dos Signatários, e 
do• <.~nnprnrni~~os c•mtrahmis de capil:1l ela Org:mização CJliC t•sti
vércm · pr.mlentcs deverá limitar-se a um tt'to máximo. Esta soma 
consistiri nas contribuições de capital. cumulativo feitas pelos · Sig
natários segundo o Artigo III, menos o capital cumulativo a eles 
restituído segundo este Acordo, mais· a quantia pendente dos com
promi~sos contr3tuais de capital da Organização. O capitnl miximo 
inicial será de 200 milhões de dólares norte-ameiicanos. O Conselho 
ter:i autorldzde para ,ajustar o capital máximo. 

Artigo V 

Cota de lncestimcnto 

I) 115 cotas de investimento do.~ Signatários St'rão dl'lcrmin3das 
com base na u!ili7.'1Ção do segmento espacial da ~~~1:\RS:\T. Cada 
Signatário terá um3 cota de in\'estimento igual à sua porcentagem 
do total de utili:z.1ção do segmento espacial da IN:\1.-\RS:\ T por 
todos · os Signatári.,s. A utilização do segmento espacial da 
1~!\IARSAT será·- medida cm termos das taxas cobradas pela Orga
ni7.:JÇão pelo um do sP.gmento esp:tcial da 1~!\IAilSAT, segundo o 
Artigo 19 da Com·enção c Artigo \'III deste Arordo. 

2) Com o objcli\'O ele determinar a.~ cotas dt' in\'cstimt'nto, a 
utilização em ambas as dircçõcs será di\idida em duas partes iJ!uais, 
uma parte do na\-;o e outra parte tcncstre. A parte relacionada ao 
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na\ in unrlc se origina ou tt·rmiua o tráft'g•J será atrihuítla ao Stguai:Í· 
ritJ da Parte sob cuja autoridade o na\'io t'~tá opC'mndo. A pari~ ns•o· 
ciada ao território onde se origina ou termina o tráfego será atribuída 
ao Signatário da Parte em cujc;~ território o tráfl'go se origina ou 
te~i'"!a. Entretanto, quando, com relação a .qualqucr Signatário, o 
coefJcJcnte ~mtre a parte do navio e a parte tt'rrcstrc for superior 
a 20: I, es•l" Signatário, P"r meio de solicitação ao Conselho, rcce
bsrá a atribuição de uma. utiliz:~ção .$!quivalente ao dobro da parte 
terrestre, ou uma cota de mvcstJmento de 0.1~. o que.for mais alto, 
& estruturas que operam no mar;-para af quai~ o Cõnselho permitiu 
o acesso ao . segmento espacial da IN~IARSAT, serão consideradas 
como navios, segundo os osbjctivos deste parágrafo. . 

3) Antes da determinação das cotas de investimento com base 
na utilização, segundo os 'parágrafos (1), (2) e (4), a c:ota do 
investimento C.e cada Signatário será estabelecida segundo o Anexo 
deste Ac:otdo. ." · 

4) A primeira drtt'rminação das cot:~s dc in,·cstimcntn C'l:•m 
base na utilização, segundo os par:igr:~fos (1) e (2), st'rá fl"ita no 
mínimo ·dois e no máximo três anos após o inicio d.1 utilir"ção 
operacional do st·gtnC"nto espada) da 1:\ ~!ARS.\ T nas rc!!i\•,·s do 
Oceano Atlointiro, Pacifico c Indico, s!.'ndo a data precisa da dl't,•r· 
minação decidida pelo Consclho. Com \i.~tas a esta primeira d~ter·. 
minação, a utilização será medida durante o pcríodo de um ano 
antcrior a cst.J determinação. .· · 

5) Após a primeira determinação com base na utiUzação, as 
cotas de in\'t'Stimento serão no\-ami.'Dte determinadas, pass.1ndo a 
vigorar: · . . . 

a) 1\pós os intcn-:~los de um ano scgumtcs à pnml.'tra deter
minação das cotas de investimento com base na utilização, de ac:t'~do 
com a utilização de todos os Signatários durante o ano anter.tor. 

b) Após a data de entrada em '\igor dcste Acordo para um 
novo Signatário . 

. c} Após a data '\i gente de retirada ou término de participaç-lo 
de um Signatário. 

6) A cota de inn~stimento de um Signatário que se toma 
Signatário após a primeira dt'terminação da.~ cotas de im·estimcnto 
com ba5c na utilizaçlo será determinada pelo Consellio. 

7) Na mt'dida E"m que uma cota de in,·E'stimt'nto ~ dett'r· 
minada segundo o p:mígrafo (5) (b) ou (c), ou par.igrafo (Sl. :~s 
cotas de in\'t'stimcnto de todos os dt'mais Sit:n:Ltários serão njmtad:tS 
na proporção em que as su:tS respecti\·as t"Otàs de in,·estiml.'nto ma_n
têm entre si, possuid,tS :mtcs dt'Ssc ajuste. Com a retirada ou t~r
mino de participação de um Sigtlat:irio, :tS cotas de in\·estimmto dC" 
0,05~ determinadas segundo o p:migr.úo ( S) não serão aumC'nt:1d.15. 

8) Não obstante qualquer detennin:~ção deste Artij:O, nE''1ltum 
Si~at:írio terá uma cota de in\·estimeoto inferior a 0,05-; cot:lS 
totais de investimento. ' 

9) Em qu:tlquer nil\":1 determinação das cotas de im·t'Sti:nt'nto, 
a cota de qualquer Signatário não seri aumt'ntada dc uma \'cZ cm 
mais de 5<n de sua cota inicial, nem scr.i diminuída cm m~is de 
~ de sua cot.J atual. 

10) Quaisquer cotas de investimento n;io alocq.d:tS, após a apli
cação dos pará~:úos (2) e (9) serão oferecidas e rateadas pelo 
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Conselho entre os Sigoaürios que desej:ucm aumentar suas cot:ts 
de. investimento. Essa distribuição adicioll:ll não aumentará qual
quer cota em mais' de ~ da cota de investimento atual ce um 
Signatário. 
- 11) Quaisquer cotas residuais de invt'stímrnto qut' não forem 
alocadas npós a aplicação do parágrafo· (lO ),scriio ratC'âdas entre 
os Signatários cm proporção às cotas de investimt'nto ·que, em caso 
contrário, seriam aplicadas após qualquer no\·a dl'terminaçr.o, ~ujcito 
aos parágrafos ( 8) e ( 9). 

12) Mediante solicitação de um Signatário, o Consdho podl'rá 
alocar para o mesmo, uma cota de investimento inferior à sua cota 
determinada ·segundo os parágrafos (I) a (i) e (9) a· (li), caso 
a redução seja totalmente absorvida pela :~ccitação voluntária de 
outros Signatários pelo aumento de suas cotas de investimento. O 
Conselho adotará medidas relativas à distribuição equitativa da cota 
ou cotaS liberadas entre os Signatários que desejem aumentar .suas 
cotas. 

• .a.rtigo VI 

Ajustes Financeiros entre os Signatários 

1) Em cada .determinação de .cotas de inn·stimento, ap&s a 
determinação inicial_ ~eguindo-se à entrada cm \igor deste Acordo, 
serão realizados ajustes financeiros entre os Signatários, através da 
Organi7.ação com base em uma a\·aliação cfetuada Sl'gundo o pará
grafo (2). Os valores desses ajustes financeiros serr.o determina4os 
com relação a cada Signatário aplicando-se à avaliação a diferença, 
se houver, entre a nova cota de.investimento de cada Signatário, e 
a sua cota de investimento antes d:J determinação. 

2) A a\·aliação será cfetu:~da 'da seguinte maneira: 

a) Dedução, no custo de aquisição origin:~l de toda proprie
dade segundo registro nas contas da Organi7.ação, na data do ajuste, 
inclusive todo o lucro c:Jpitalizado e despes:IS capitalizadas, da 
soma de: 

i) amortização acumulada segundo reg!stro nas contas dà. Orga-
IIÍZ.:lção, na data do ajuste. · 

ü) Empréstimos e outras contas pagáveis pela Organização na 
data do ajuste. 

b) Ajuste dos resultados obtidos segundo o subparágrafo (a), 
através· do acréscimo ou dedução de uma outra quantia represen
tando qualquer insuficiência O)l excesso, respectivamente, no paga
mento, por parte ela Organização, de compensação pelo uso ele 
capital a partir da entrada em vigor deste Acordo, até a data Vigente 
da avaliação relativa. à quantia acumulada devida segundo este 
Acordo, à ta.u 011 taxas de compensação pelo uso de capital em 
vigor durante os período$ cm que as taxas pertinentes foram apli
c!l\'cis, como t•stabelcce o Conselho St'gundo o Artigo \'UI. Com 
o propósito de a\·:~liar a quantia que reprt'senta qualqut'r insufiei.~n
cia ou excesso de pagamt•nto, a compensação de,·ida scr:í ealcul:lda 
em bases mcmais, rel:tti\':1 à quantia liquid:J dos elementos dt·scritus 
no subp:uágrafo (a). 

~) Os pagamentos de\idos pelos c aos Signatários segundo 
este Artigo serão efetuados em data decidida pelo Conselho. Os 
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juros, a uma b.,;a determinada pelo Conselho, serão acrescentados 
a qualquer quantia não paga. após essa data. 

Artigo \'II 

Pagamento das Taxas .de t"tíli:nçüo 

1) As ta.,;:u; de utillz;tç-:io estabelt'cidas segundo o Artigo 19 da 
Com·t'nção serão pag;h·eis pelos Sign:ttárie>s ou ent!dadrs autorizadas 
de telecornurucaçiit's, de acordo com as mcdídis adotad.\5 pelo 
Const'lho. Essas medidas obcdpct>rão, tanto quanto possi\·rl. ac:'S 
métodos intemacion:üs reconhecidos · de contabilização en1 tele· 
comwúcaçõ.es. 
• ··2) A menos que o ConseTho decida em contrário, os Si;:nat.irios 
e entidadt'S autorizadas de telecomunicações serão respoos.ivds prla 
prestação de informações à Organização, para que esta d.-tcm1ine 
toda a utilização do segmento espacial da IX:.IAHSAT, e determine 
as cotas de im·cstimrnto. O Conselho adotará normas para aprt'seo
tação das informações à Organização. 

3) O Consrlho instituirá qualquer sanção adequada em casos 
onde os pag;tmentos de b.-.:as de utilização estiverem em atraso 
durante quatro meses ou mais, após a data de,ida. 

4) Será deteriJÜ!Uda pelo Conselho wna taxa de juros que i.u
ddirá sobre qualquer quantia não p:~ga após a data de pag:LII'Ien!l:l 
determinada pelo Conselho. 

Artigo \-1ll 

Rcnclas 

1) As rendas obtidas pela Org;mização serão em geral apli· 
cadas na medida em que essas rend.u permitirea}, segundo a 
seguinte ordem de prioridade, a menos que o Conselho decida ·em 
c:ontr'..rloi 

a) :Para pagar os custos relativos 1 operação, manutenção e· 
administnção. 

b) Para proporcionar recursos de operação que ó Conselho 
venha a considerar necessários. · 

c) Para pagar os Signatários, em proporção às suas respectivas 
cotaç de investimento, valores que representem uma restituição de 
capital cm· quantia cquh·alcnte às drtcrminações de amortização 
estabelecidas pelo Conselho, e registradas nas contas da Organização. 

d) · Para pagar um Signatário que se tenha retirado da Orga• 
uização ou cuja participação como membro tenha se encerrado, 
as somas CJUC lhe são de,·idas segundo o Artigo XIII. 

e J Para p:tgar os Signatários, de forma cumulativa em pro
porção às suas respectivas cotas de investimento, o saldo diSpo
nivel para compensação, de~ido ao uso de capitaL 

2) Ao determinar a t:u:a de compensação pelo uso de capital 
aos Signatários, o Con5elhll incluirá uma dotação para os riscos pro
venientes do im·estimento feito na IN~IARSAT e, considerando essa 
dotação, fixará a taxa tão próxima quanto possh-cl do custo do 
dinheiro dós mercados mundiais. 
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3} Visto que as rendas obtidas pela Organização são insu(i
cientt'S para fazer frente aos custos de operação, manuteução e 
admi~istr~ç~? ~a-·O!~anização, o Consellio poderá decidir supcr:ll' 
essa msuflctencm utilizando .os fundos de operação da Organização 
atr~~és de acordos d~ saq!l': a descoberto, ~azeodo um empréstimo: 
soiJc~tan~o que os Stgoatanos façam contrib~çiies de capital pr,o
porctonats Ai suas cotas de in\·estimento dtiWS, ou·atravis de qual· 
quer combinação destas medidas. 

Artigo IX 

Acerto de Conta.t 

1) O acerto de contaç entre os Signatários e a Organização, 
com relação às tr;ansaçües financeiras segundo os Artigos UI, VI, 
VII e VIII, será e!etuado de tal modo, que os fundos transferidos 
entre os Signatários e a Organização, bem como os fundos à dispo
sição da Organização como excesso dos fundos operacionais consi· 
derados necessários pelo Conselho, ser-:ío mantidOs DO nível mais 
reduzjdo possíveL . 

2) Todos os pagamentos entre os Signatbios e a OrganizaÇio, 
segundo este AcoRia, serão. efetuados em JJ1oeda facllmeote COD
versivel e aceita pelo credor. 

Artigo X 

Financiamento de Débitor 

1) A Organização. segundo deci~ão do Consellio, podt•r:i ~ta
bcleccr :u:ordus com s;tque a dt"Scoberto, com o objcti\-o de satis

_fazer as ddicittncias financeiras, até o recebimento de rcnd:u 
apropriad:!s ou contribuições de capital. 

2) Em circunst.indas exct'pcionais, a Organização poder-.i fazer 
empréstimos St'gundo decisão do Cunselho, com o objeth'O d.• fi.n.uJ
ci:ar qu:Uquer atividOJde adotad:a pela Organização, de acordo com 
o Artigo ~ da Con,·enç-lo, ou para s:Udu qualquer compromisso 
financeiro por ela assumido. As quantias pendeutes desses emprés• 
timos .serão consideradas como compromissos contratuais de capital 
segwado o Artigo IV. 

Artigo XI 

Responsabilidade 

1) Se a Org:mização for s.olicitada a p:tg:~r, ntr:l'·és di- um:a 
decisão Obrigatóri:a tomada p<'r um tribun;tl compelt'nte, ou et>mo 
resultado de um acordo feito pelo Con~dho, qu:alqut'r qu.mtia, 
inclush·e custos e despesas a ela rel;tcion:ad.u, pro\·t'oientes de qu:a). 
quer açilo ou obrigaçlo d.1 Org.mi1~tç;io t'Íl'lu;u]a ou amunid.1 sc
~undo a Cun\·1mçlo ou este Acordu, os Signat.irios, desde que a 
aMd.l nlo seja saldOJd:a atra\·t1s de .indeni.caç.io, seguro ou uutra 
fórmula, financeira, dl•\·erão pagar à OrganizOJç-.io a quantil n.io 
S<lldad:a, em proporç-.io às suas respccti\'35 colas de im·estimeuto, ua 
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data em que te\·e início o comprC'misso financeiro, não ob~t;mtc 
qu:1lquer teto cstahcleci~o pelo Artigo 1\', ou segundo SUitS deter
minações. 

2) 5!! um Si~:1tirio, nessa qu:~lidade. for solicitado a p:t;ar, 
atr:l\"IÍS de uma d!!cis:io obrigo~tóri.1 tomad:t por um tribunal com
petente, ou como rt'sultado de um ot'Ordo fdto pelo Const'lho. qu.tl
quer quantia, inclusive custos e despes:IS a de rdacionadJ.s. pr~ 
'\"l'ni!!ntes de qu:llquer oçáo ou obrigaç:io d.J Or;;1niz:lç:io, dctu.tda 
ou :ISsumida segundo a Con\·cooç:io ou este Acordo, a Or:;.mirJ.çiio 
reembolsará o Sign:tt.írio na mcdid:t em que o Sign:tt:irio tin•r sal
d:tda a dhida. 

3} Se esta divida for imputada a um Sign:tt;i.rio, esse Si;n:t
tirio, como condição de pag:tmellto por parte d:t 0:-ganização, de,·er:i 
notifl= imedl.:ttamC'IItc a Orgaaização sobre a divida., e deverá cLtr
lhc a O(IOrtunidadc de assessorar ou conduzir n defesa ou outra 
disposição da reclamaç-Jo e, até onde pennlte a lei de jurisdição 
em que a reivindicação é feita, tornar-se um:1 parte do processo, 
com o Signatário ou· cm sul•stituição a de. 

, 4) Se a Organiz:1ção for solicitada a reembolsar um Sign,ttário 
· segundo este Artigo, os Sign:~tários, desde que o reembolso não seja 
pagável atra\·és de indenização, seguro ou outra fórmula financeira. 
deverão pagar 1 Organização a quantia não saldada do reembolso 
reivindicado, cm proporção as suas respccli\':IS cotas de investimento, 
na data em que o compromisso financeiro foi assumido, não obstante 
qualquer teto estabelécfdo pelo Artigo JV ou segundo sua deter· 
mlnaçia. 

Artigo XII 

Uberação Je ltefPonsabilidack resultante da 
Prestação tle Scrliiços de T elecomunicaçóet 

. Nem a Org:mização, nem qualquer Sign:tt:irio ness:t qualidade, 
nem qualquer funcionário ou empregado de qualquer um deles, 
nem qualquer membro da dirctoria de qualquer· Sign:ttário, nem 
qualquer representante de qualquer 6rgão da Organização no 
cumprimento de suas ·funções, será rcspopsável perante qualquer · 
Signatário ou a Orgauização, por perdas e danos sofridos por mo
tivo de indisponibllidad~ demora ou defeitos nos seniços de tele. 
comunicações pestados ou a serem prestados segundo a Convençio 
ou este Acordo. 

Artigo XIU 

Liquidação apó1 Retira@ ou Enccriamcnto 

I) Três meses apóS a data efcth-a da retirada ou encerramento 
de participação como membro; de um Signat.irlo, segundo os Artigos 
29 ou 30 da •Convenção, o Conselho notificará o Signatário sobre 
a a\·aliação feita, pelo Conselho, de sua condição fiD:mccira quanto 
A Organização, na data efetiva de sua retirada ou encerramento, e 
dos termos propostos para a liquidação, segundo o pãrágrafo (3). A 
notificação comJireeoderá um extrato comi 

a) A ·quantia pagável ao Signatário pela Organização, calco- · 
lada multiplicando-se a sua çota de investimCZ~to, ua data efetiVII 
da retirada ou eacenameuto, pela quantia estabelecida em \:mi 
avaJfaçio efetaacla 111111a data segm:x!O o .Attlgv VL 
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() J Qu:llqucr qu:mlía a ser pnga à Organizac;ão pelo Si~::nnt;írio, 
reprcsrntamlo sua cot~ de contribuições de capital rm compromissos 
contratuais espccificnmentc .autorizados antes do rccebiml'nto dr:t 
aviso da decisão de se retirar ou, conforme o caso, antes da data 
efcth·a do encerramento, juntamente com o plano de pag.tmcnto 
proposto. 

c) Qualqut'l' outra quantia de,ida à Organiz11Ção pdo Sgn:t· 
tário, na data cfcth-a da rctirad.J ou encerramento. 

2) Na sua 3\'aliaç-:ío st"gundu o p:tr.igrnfo (1 ), o Ct'nsrlho 
podrr:i decidir nimir o Signatário, cm p.lrtc ou no total dC' 5113 r~ 
ponsabilidade de Ct'ntribuiç-:io de sua cot:1 de rontribuiçüt-s de 
c:apibl Clll compromissos contratuais e5pedficament!." autc•ri7ados, 
e compromisst's finant't'iros pro,·enientcs de atos ou omi~~iks :mte
riorl'S ao recebimento do 3\iso da drci.ção de retirar-si." ou. conforme 
o caso, da .iat:1 cfetiva do encf."rr.Imt'nlo. 

3) Dependendll do pagamento fl'ilo pdo Si~nat.irio dC'. qual
quer qu~tia por l'le dc\ida segundo os subpar:igrafos ('1) ( b) e · 
(c), a Orpnizaçiio. considerando o Artigo \'III, restituirá :to Signa· 
tá.rio as quantias citad.JS nos subp.u:igr.úos ( 1) (a) !." ( b) dnr;mte 
um período proporcional ao período durante o qual os d~mais 
Signatários receberão a rcstituiç:ío dc suas contribuiçiies, e>ti antes, 
se o Consdho assim decidir. O Conselho detf."rmil13rá a ta.~a de 
furos a 'ser paga pelo ou ao Sign.ttoírio, com relação 3 qualquer 
quantia que, periodic:unente, fique pendente df." liquidaç:ío. 

4) A menos que o Consclho decid.I em contr.írio, ut:1a liqui
cbr;ão se~ndo este Artigo não c:timir:i o Signat.írio de su3 ol>ripção 
de contribuir com su3 cota nos compromissos nJo cont:r:ttuais pro
\-enlmtes df." custos ou omissões da Organização, antes da <lata de 
r~XCbimento do 3\iso da. decisão de rl'limr-sc ou, confom1e o c;lSu, 
antes da data cfl"th-a do enccrr:1mento. 

· . 5) O Signatário não pmlcr:i qualquer direito 3dquirido, na 
sua qualidade como bl, que de out:r:t forma prosseguiria após a 
d.áa efetil'a da retirada ou encerr:Lmento, ·e pelei qual Dão foi CQm-
pemado ua liquidação, segundo -este artigo. · 

Artigo XIV 

Aprooação da Estação TerTena 

1) A fim de utilizar .o Sl"gmcnto espacial da L'-'~L\RSAT, 
todas ns estações terrenas precis:~rão da 3pro\-ação da Organização. 
de acordo com os critérios e norm:zs estabelecidas pelo Comelh~·. 
segundo o Artigo 15 (c:) da Convenção. 

2) Qualquer solicitação de aprovação. scri . ap~cscntada _A 
Organização pelo Signatário da Parte cm CUJO tcrnt6no a cstaçao 
terrena cm terra se looli7.a, ou estará locali7nda, ou pela l'arte 
ou Signõltário da Parte sob cujõl autoridade a cst3)5o tcrrcn~ ~c 
um 113\io ou em uma estrutura funcionando no m3r tem pcrmauao 
ou, com relaç-:io à~, estações tcrrenõls localizadas c:_m um território 
ou 11a\·io ou estrutura funcionõlmlo no m3r que nau se cncontr3m 
sob a Jurisdição de uma P:trte, por umõl entidade autorizada de 
telecomunicações. 

3) Cada solic:it:Í11te citado no parágrafo (2), com relação às 
estações terrenas para as q~ais _ apresentou um~ solicitação, s~ri 
responsável perante a Orgamzaç3o pela adequaçao dessas estaçoes 
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ls 110nnas e padrões especificadas pela Organização, a menos qu!, 
DO caso de um Signatário que tenhà apresentado uma solicltaçlo, a 
Parte que o deslgaou assuma esta respons:~bllld:ade. 

ArtlgoXv 

Utili:açlo do Segmtnto E!pacial da INMARSAT 

1) Qualquer solicila'r-ao d!! .ut,ili;zação do. segmento espacial cb 
IN~f~RSAT será aprcsentadà ·à Organiz:ição por um Signatário ou. 
em caso de território que J!iiO esteja sob a jurisdição de uma Parte, 
por uma entidade autorizada de telecomunicações. -

2) A ulilizaçio sed autorizada pela Organização, srgundo os 
critérios e nonnas estabelecidos pelo Conselho, segundo o Artigo 1$ 
(c:) da Convenção. 

3) Cada Slgnat!rio, ou entidade autorizada de · telccomunl• 
c:açl5es p:ar.a o qual foi autorizada a utilização do segmento espacial 
da JN~fARSAT, será responsável pelo cumprimento de todas as 
eondi~t"" rstabdec:idas · pela Or~;anização com respeito a essa 
ut.ilizaçlo, a menos que, no c::so de um Signatário que tCDha npre
sentado uma soUdtaçio, a Parte que o deSignou :wuma a respon• 
s:abilidaPe pelas autorizaç6es concedidas com respeito • todaS ou 
aJ~ daS estaç6es terrenas que ~ do de propriedade nem do 
apaaclas por - Slpathlo. 

Artigo XVI 

Soluc:dD de Controot!ula.r 

1) As eonbovénlas surgidas entre os Slgnnt6rlos, ou entre os 
Slpadriolo a Oqm!zaçlo, rislativu a direitos o obriga~ &eguDdo 

a Con~nçlio ou este Acordo. de\'t'm ser solucion:~das atr:m:s dr 
negoci:açües entre as partes. Se dentro de um ano, após qu.tlquer 
p:u:tc: em éontro\-ênia ter solicitado sua solução. est:~ não (.,r alcan
çada, c H• 11111.1 dl'lt•mtinad.l m'"n:t dt' s1>luçãn c.lt• amtri>Hr<i.n nlo 
for acordad:t entre as p:trtcs d.t contro,inia, esta scr.l submetida 
l arbitr:a:;:em. de acordo com o Anexo da Con,·cnção, a rediJo de 
qualquer p.u1e em contro,irsia.. . 

!) A menos que sej1 mutuamenlt' llt('rdado em rontr.irio. as 
dln•r,:ênd.u sur~;idis entre a Orsnnizaçlo e um ou m:tis Sil;lut•irios 
regundo arord·~s celcbro~dos entre eles seriio submetid:tS il arbitra· 
gem. de acordo rom o .-\nexo d:t Con\·cnç-Jn. a pedido d~! um1 das 
p:utp da ctmtro,·énia. dentro de um periodo dr um ano a p:artir 
do mt>mento em que a soluç3o foi solicit:u:b por qualquer parte 
da CODtro\-ênia. 

3) Um Signat!rio ((UI.' delT.U de seor Signatário prnn:tn~ 
comprometido, atr:n-ês deste Artigo, com relação a rontro\·mlas 
rebti\-:&S .a direitos e obrig:aç6es piO\·eaimtes do rato de ter sido 
am Sipsatirio deste Acordo. 

Artigo :\."\'II 
EntrDdD em Vigor 

I) Este Acordo entr:uã · m1 ,;gor para um SigJJat!rio na data 
em que a Cnn\:enç-lo rntrar rm \igor par.a a reospectiva Parte, dl' 
acordo eom o Artigo 33 d:t CoaYl'llção. · 
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~) Este Ac:ordo c:ontinu:ná em 'igor pelo tempo em CJ!ie a 
Coo,"mç-lo permanecer em ,;gor. 

Artigo .XTIII 

Emenda.s 

1) lu rmcndlS a este Ac:ordo poderão ser prt"postas por 
qu:1lqucr Parte ou Signatário. As emendas propostas ·ser .iS subm~. 
tid.l.s à Dirctoria. que informar.i às demais Partes e Si~~t.irios. E 
ne~ssãrio um a'iso de três mes!$ qe antecedêncil, antes da ronrl· 
demçllo ·de uma emenda por prute do Conselho. Durante este · 
periodo, ·à Diretoria solicitará e fará circular o parecer de todos os 
Signatários. O Conselho considerará as emendas oo prazo de seis 
meses a p:1rtir de sua circul:~.ç5o. A Assembléia ronsider:mi a emenda 
no miximo seis meses após a apro,-açlio do Conselho. Este período 
pode ser reduzido, em qualquer c::LSO p:articul:u-, pela Asscmblc:la. 
através do wna decisio de subst.bc:ia. 

2) CllSo c:onflrm:tda pr.la A~5cmhiC:i:s, npós :t nprov:.r;ão do . 
Conselho, a emenda entrará em vigor cento c vinte d!as após o 
Depositário ter recebido o c-omunicado de sua aprovaçiio de dois 
terçr1s dos Signatários, que,· por ocasiiio na conCirma~·iio da As~rm• 
bléia, eram Sign:~t{lrios c possuí:.m pelo menos dois tM"ços do tC'tal 
das rot:.s de investimento. A notificação da apro\õ!Çiio da cmendôl 
será transmitida ao Depositário somente pela Parte concernente e 
a transmissão expressará a aCt"itação da emenda pela Parte. Com 
sua entrada em vigor, a eme:1da passará a ser obrigatória a todos 
01 Siguatários, indusi,·e aqueles que não a aceitaram. 

Artigo XIX 

Depositário 

1) O Depositário deste Arordo será o Secret:irio-Cer:J.I da 
Organização .!-larítima Consultiva Intcr_go,·emamental. · 

2.) O Depositário informará· ilnCdiatnmente a todos os Palses 
Signatários e Países participantes e a todos os Signatários o seguln~1 

a) Qualquer assinatura deste Amrdo. 
b) Entrada em \igor deste Arordo. 
c) Adoção de qualquer emenda a este Ac:ordo e sua entruda 

em vigor. 
d) Qualquer notificação de rdimda. 
e) Qualquer suspensão ou en~amento. 
r) Outras notüicações e comunicações relath·as a este Acordo. 
3) Com a e~trada em ,;gor deste Ac:ordo, o Dcposlt&rio 

enviará uma cópia autenticada à Secretaria das Nações Unidas, pana 
registro e publicação de ac:ordo c:om o Artigo 102 da Car~ das 
Nações Unidas. 

TESTEllU'NIIO 

EM FJ:: DO QUE os abaixo assinados, de,idamente autorizados, 
assinntam este Ac:ordo. 

CELEBRADO E!-1 LOXDRES este terceiro dia de setembro 
mil no,·ecentos e setenta e seis nllS línguas Inglesa, Francesa, RtLua 
e ~spanh.,la, sendo todos os textos igualmente autênticos, cm um 
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· único oljginal que será entregue ao Depositário, que enviará uma 
cópia autenticada ao Governo de cada Estado convidado a assistir 
a Conferencia Internacional sobre o estabelecimento de um Sistema 
Internacional de Telecomunicações Marltimas por Satélite, ao 
Governo- de qualquer outro Estado que assine ou venha a aderir 11 
esta Convenção, e a cada Signatário. 

ANEXO 

COTAS DE ll\'\'ESTIMENTO ANTES DA PRI~IEIRA 
DETER~UNAÇAO COM BASE NA UTJUZ.a.ç:,\0 

a) As cotas iniciais de iDvestimento dos Signatários dos Países 
~ relacionados serão as seguintes: 

Estados Unidos 
Reino l!nido 
t:'RSS, RSS da Bielorússia e BSS da Uc:rània 
f'orucga 
Japlo 
Jtãlia 
França . 
Alo:m.mha, República Federal da 
Grécia 
Holanda 
Canadá 
Espanha 
Suécia 
Dinamarca 
Austr.i.lia 
lndia 
BrJ..Sil 
Co\·eite 
Polônia 
A!bentina 
B.:!cica 
Fini.i.ndia . 
R~pública Democrática Alem! 
Sing.1pun. 
:\O\'a ZeUndia 
Bulgária 
Cuba. 
Indonésia 
Irã. 

·Chile 
Peru 
Suíça 
Libéria 
Argélia 
Egito 
Clllla 
Íraque 
Tailà.ndia 
Turquia 
Republica Unida dos Camarões. 

Total: 

li.OO 
12.00 
11.00 
9.50 
5.45 
4.3i 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.20 
2.50 
2.30 
2.10 
2.00 
2.00 
1.50 

·1.45· 
1.45 
O. iS 
0.75 
0.75 
O.í4 
0.6::! 
0.44 
0.33 
0.33 
0.33 
0.~'3 
0.~ 
0.25 
0.25 
0.10 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

101.45 
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b) Qualquer Signatário do Acordo Operacional designado por 
um Estado d:J lista "apresent:~da acima poderá, antes da entrada 
em 'igor da Com·cnção .e do Acordo Operacional, aceitar uma cota 
de in"estimcnto inicial superior à apresentada no parágrafo (a), se: 

i) outros Signatários aceitarem uma cota de investimento 
Inicial m:Jis baixa; ou 

ii) a Com·enção e o Acordo Operacional não tiverem entrado 
em \oigor \inte e· quatro meses após terem sido abertos para 11 
assinaturà. 

Os Signatários Interessados deverão informar o Depositário, cjuo 
prep:1rará e distribWrá uma lista re\·isada das cotas de in\·estimento 
Iniciais a todos os l'aises incluídos na lista de cotas do lu\·cstimento 
Iniciais. 

c) Um Signatário de um País· não incluído na lista do pará· 
grafo (a), ao assinar o Acordo Operacional antes de sua entrada 
em ,·igor, declarará ao Depositário a sua cota de inn·~timcnto inicil1l, 
que dc\·crá c:orresponder à sua utilização proporcional prdendida 
do segmento espacial do IX~IAHSAT. O Depositário acn•scentará 
o no\·o Signatário e sua éot:l de·im·estimeoto inicial, à lista de cotas 
de invt·stimento iniciais do parágrafo (a). A lista revisada sem!. 
cm·iada a todos os Países incluídos na lista. A cnta de iu,·estimento 
inicial do novo Signatário estará sujeita à apro\·ação ou ajuste por 
parte do Conselho. Se o Conselho ajustar a cuta. dc\·crâ ajustar, 
proporcionalmente, as cotas Iniciais de investimento de todos os 
Signatários e, subseqüentemente, as cotas de invesUmeoto de todos 
os Signatários. 

d) Com a entrada em ,;gordo Acordo Opcracion:ll, ns cot~s 
de investimento dos Signatários será dt'tcrminada com ajuste das 
cotas de in~·estimento irücial dos Signatários proporcionàlmcnte, de 
modo que a soma de todas as cotas de in,·estimcnto totõ!-lize IO!n. 
· e) A cota de investimento inicial de qualquer Signatário que 
não esteja incluída na lista do parágrafo (a), e que assinar o Acordo 
Operacional após a sua entrada em vigor, e de qualquer Signatário 
incluido 113 lista de cotas de investimento iniciais para o qual o 
Acordo. Operacioàal uAo tiver ~do em vigor trinta e seis meses 
ap6s ter sido aberto para assinatura. St'rá ddt'rminad:l pelo Conselho 
e St'rá incluída cm uma lista re\isada d:u cotas de inn-stimentu 
iniciais de todos os Signatários. 

n Qu:mdo uma nova P:trtt' in?l"<Sa na Orf!:lllÍ7:tÇJ<l. ou 
qu.mdo uma Partt' se retira d.1 Org.miz.lç.io ou sua p.uticip.l\"·iu romo 
membro se encerra, as rotas de in,·cstimr:nto d,• todos os Si~.lt.irios 
serão determinad.lS ajustando·~e propurdun.tlmcnte as rot.is de in
\:estimento iniciais de lt>dos os Signat:\rius, de modo qut' a soma de 
tOcbs as COt::.S de ÍD\'CStimentO totalize li)(J'<. 

g) As cotas de in,·estimento de 0.05~ detenninad.as de acordo 
com o par.igrafo ( 8) do .Artigo V do Acordo Operacional, nlio 
ledo aumeutadas segundo os parágrafos (e), (d), (e) e (f) deste 
ADem. 
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Aviso n° 320 - SUPAR/C. Civil. 

Brasília, s de março de 1997. 

Senhor Primeiro Secretário, 

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República relativa ao texto das emendas relativas à mudança do nome da Organização Imemacional 

de Telecomunicações Marítimas por Satélite (lNMARSAT) e ao Artigo 13 da Convenção da 

INMARSAT, aprovadas em Londres, em 9 de dezembro de 1994: 

Atenciosamente, 

c -c::~ 
CLOVIS DE BARROS CARVALHO 

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado UBIRATAN AGUIAR 
Primeir.o Secretário da Câmara dos Deputados 
BRASILIA-DF. 

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL 

I- RELATÓRIO 

O Presidente da República, nos termos do artigo 49, in~iso J, da 

Constituição Federal, encaminhou ao exame do Congresso Nacional o texto das Emendas 

relativas à mudança do nome da Organização Internacional de Telecomunicações 

Maritimas por Satélite (INMARSAT) e do art. 13 da Convenção da JNMARSAT, 

aprovadas em Londres, em 9 de dezembro de 1994. 

A Exposição de Motivos do Exmo. Sr. Ministro das Relações 

Exteriores, que acompanha a Mensagem presidencial, esclarece: 

"2. A emenda relativa à mudança do nome da Organização pala 
Organização Internacional de Telecomunicações Móveis por 
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De conformidade ·com o disposto no artigo 49, inciso. I, dà,.Constituiçio federal, 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, aci>mpahhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto das emendas relativas à mr!dança do 
nome da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite (INM •.RSAT) e 

ao Artigo 13 da Convenção da INMARSAT, aprovadas em Londres, em 9 de dezembro câe 1994. 

Brasília. 5 de marçp de 1997. 

EH :1= 70 /DTCS-;:JAI-1./lP.E - ETEL INMARSAT BRAS 

Brasília, 28 de fevereiro de :997. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

A ~o& Assémbléia da Organização Internacional de 

Telecomcnicações Marítimas por Satélite (INMARSAT) ·, realizada 

em Londres, em 9 de dezembro de ~994, aprovou emendas rela~ivas 

à mudança do nome da Organização e ao Artigo 13 da Convenção. 
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2. A emenda relativa à mudança do nome da ·organização· 

para Organização Internacional ·de Telecomunicações Móveis por 

Satélite visa a adequar a INMARSAT à nova realidade advinda da 

in~rcdução de se~Jiços móveis terrestres na maioria dos paises 

·-··Por seu turno, a emenda pertinente ao Artigo l.3 da 

Ccnve::ção diz respeito ao processo de composição do Consel::::o do 

orga:r:ismo. 

4. 

do 
Tendo em conta 

INMARSAT,. 

a disponibilidade comercial no Brasil 

padrão Standard-C, o crescente 

comissionamento de estações móveis terrestres e o franco 

desenvolvimento de novos sistemas, padrões e aplicações para os 

serviços móveis terrestres. a entrada em vigor das emendas e::~ 

pauta vem inteiramente ao encontro dos interesses do País. 

:;, . · ;:;Jessas condições, elevo a ~::msicieração de Vossa 

Exc~:êr:cia ç. anexa minuta àe Mensagem ao Congresso Nacional'· 

para fir.s da necessária aprovação legislativa das emendas 

relativas à mudança do nome da Organização e ao Artigo 13 da 

Ccnvençãc·da INMARSAT-

Respeitosamente, 

~? 
LUIZ FELIPgf~PREIA 

Ministro de Estado das Relações Exteriores .. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Os Projetes de Decreto Legislativo nlls 8 e 9, 
de 1998, lidos anterionnente, terão, perante a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o 
prazo de cinco dias úteis para recebimento de emen
das, findo o qual a referida Comissão terá quinze 

· dias úteis, prorrogáveis por igual. período, para opi
nar sobre as proposições, nos teimes do art. 376, c, 
dq Regimento Interno, combinado com o art. 42 da 
Resolução n2 ~7. de 1998, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência comunica ao Plenário que o Ofício n2 Sf77, 
de 1994 (n2 1.290/94, na origem), do Banco Central 
do Brasil, foi definitivamente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio 
n2 S/11, de 1998 (n2 227/98, na origem), de 29 do 
corrente, encaminhando parecer daquele Órgão so
bre a solicitação do Governo do Estado de Sergipe, 
a respeito do contrato de confissão, assunção, con
solidação e refinanciamento de dívidas, celebrado 
com a União em 27 de novembro de 1997, no âmbi
to do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste FIScal dos Estados, ao amparo dos citados 
nonnativos, no valor de trezentos e oitenta e nove 
milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta 
e sete reais e dez centavos, correspondente ao valor 
da dívida mobiliária e saldos devedores dos contra
tos finnados junto aa BNDES e à Caixa Econômica 
Federal. 

A rriátéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos, que terá o prazo de 15 dias para sua aprecia
ção, nos termos da Resolução n2 70, de 1995; com a 
redação dada pela Resolução n2 12, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n2 228/98, na origem, de 29 do corrente, encami
nhando, nos tennos do art. 32 da Resolução n2 111, 
de 13 de novembro de 1997, do Senado Federal, re
gistres de compra e venda das Letras Financeiràs 
do Tesouro do Estado de Sergipe- LFTSE, durante 
o período de 20 de novembro a 4 de dezembro de 
1997. 

A matéria, anexada ao processado do Projeto 
de Resolução n2 148, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, a Sra. Senadora Emília Fernandes. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.11 24, DE 1998 

AHera a redação dos arts. 71 e 73 da 
Lei n.ll8.213, de 24 de julho de 1991, que 
•Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social, e dá outras provi
dências• estendendo o salário-maternida
de à trabalhadora autônoma 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os arts. 71 e 73 da Lei n.2 8213, de 24 

de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

• Art. 71. O salário-maternidade é devi
do à segurada empregada, à trabalhadora 
awlsa e autônoma, à empregada doméstica 
e à segurada especial, observado o disposto 
no parágrafo único do artigo 39 desta lei, du
rante cento e vinte dias, com início no peno
do entre vinte e oitO dias antes do parto e a 
data da ocorrência deste, observadas as si
tuações e condições previstas na legislação 
no que concerne à proteção à maternidade. 

Parágrafo único. A segurada especial, 
a autônoma e a empregada doméstica po
dem requerer o salário-maternidade até no
venta dias após o parto. 

'Arl 73. O salário-maternidade será 
pago diretamente pela Previdência Social à 
trabalhadora autônoma em valor correspon
dente à média dos últimos doze meses de 
salário-de-contribuição, respeitada carência 
de doze meses; à empregada do~ 
em valor correspondente ao de seu último 
salário-de-contribuição; à segurada especial, 
no valor de um salário mínimo, observado o 
disposto no regulamento desta lei.' 

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias contados de sua publi
cação. 

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

· Art. 42 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação . 

Já em 1919, a Convenção n.2 3, de 1919,.da 
OIT, ressalta, como principais áspectos sobre os. 
quais deve recair a proteção da lei, a licença de seis 
semanas antes e seis semanas depois do parto, a 
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assistência à maternidade, consistente num auxílio 
econõmico destinado a cobrir o acréscimo de despe
sas supervientes, nessas ocasiões, a ser pago pelo 
Poder Público, ou pelas instituições previdenciárias 
de cada país, além de assistência gratuita de médico 
ou parteira e, enfim, facilidades durante a amamen
tação do filho, com direito a dois repousos especiais 
diárias, de meia hora cada um. 

Não resta dúvida qu~ a maternidade merece a: 
proteção da legislação, especialmente no que con
cerne ao benefício do salário-maternidade. Ele é ab
solutamente necessário sob o prisma social e está 
em consonância com as diretrizes internacionais re
lativas à matéria. 

Na verdade, não há como discriminar a mulher 
trabalhadora autônoma e não lhe permitir a tranqüili
dade necessária para o acOmpanhamento e ama
mentaçãcr do recém-nascido. 

Assim como à trabalhadora empregada é asse
gurada a licença-gestante, sem prejuízo do emprego 
e do salário,- com duração de cento e vinte dias, en
tendemos ser de justiça social estender o mesmo 
benefício à autônoma, que, muitas vezes, fica numa 
situação de desamparo ainda maior e, por isso, é 
obrigado a abreviar o tempo que passaria junto ao 
seu filho. 

Ademais, sendo a autônoma segurada obriga
tória da Previdência Social, não há que lhe negar tal 
direito, até porque, recentemente, a trabalhadora ru
ral, que é segurada facuHativa e não é assalariada, 
passou a fazer jus a ~e benéfício. 

Por constituir o presente projeto iniciativa de 
grande alcance social, estamos convencidos que 
contalá. com o apoio de nossos Pares. 

Sala das Sessões, 30 de fevereiro de 1998. -
Senadora Marina Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social e dá outras 
providências. 

SUBSEÇÃO VIl 
Do Salário-Maternidade 

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segu
rada empregada, à trabalhadora avulsa, à emprega
da doméstica e à segurada especial, observado o 
disposto no parágrafo único do art. ·39 desta lei; du
rante 120 (cento e vinte) dias com. início no período 
entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de 

ocorrência deste, observadas as situações e condi:/' 
ções previstas na legislação no que concerne à pro
teção à maternidade. (Redação dada pela Lei ng 
8.861, de 25-3-94.) 

Paràgrafo único. A segurada especial e a em· 
pregada doméstica podem requerer o salário-mater
Qidade até 90 (noventa) dias após o parto. (Parágra
fo acrescentado pela Lei n2 8.851, de 25-3-94.) 

- Art. 12. o·salário-maternidade para·a segurada 
empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa 
renda mensal igual à sua remuneração integrai e 
será pago pela empresa, efetivando-se a compensa
ção quando do recolhimento das contribuicões, so-
bre a fc!ha de salários. · 

Parágrafo único. A empresa deverá ct. •servar 
durante 10 (dez) anos os comprovantes dos paga
mentos e os atestados correspondentes para exame 
pl:!la fiscalização da Previdência Social. 

Art. 73. O salário-maternidade será pago dire
tamente pe!a Previdência Social à el'!'.pregada do
méstica, em valor correspondente ao do seu ultimo 
salário-de-contribuição, e à segurada especial, no 
valor de 1 (um) salário mínimo, observado o disposto 
no regulamento desta lei. (Redaçii.o dada pela Lei n2 

8.861, de 25-3-94.) 

(À Comissão de Assunto~ Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O proje
to será remetido à Comissão competente, devendo a 
sua tramitação ser iniciada rio dia 16 de fevereiro do 
corrente. 

Sobre a mesa, requerimento que será l!::!o ;,.:.;" 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sra. Senadora Emiiia 
Fernandes. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 66, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno, a tramitação conjunta dos Projetes de Lei da 
Câmara nºs 42, de 1994, que "dispõe sobre a jorna
da de trabalho dos gráficos, programadores e opera
dores que operem computadores ou outros equipa
mentos com terminal de vídeo", e 101, de 1995, que 
"dispõe sobre a jornada de trabalho e outros aspec
tos referentes à organização do trabalho e d;;iS 
condições ambientais, dos trabalhadores que reali
zam suas atividades continuamente em terminais de 
vídeo". 
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Justificação 

Os dois projetos estão aguardando. parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais e sua tramitação 
,-nnjunta se faz necessária sob pena de criar-se 
duas legislações concomitantes, regulamentando de 
formas diferentes a mesma atividade. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1998. -
Sanador Ademir Andrade, Presidente da Comissão 
áe Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE "(Geraido Melo} -O re
'~i.lerimenío lido será incluído em Ordem do Dia, 
-oportunamente, a partir do dia 16 de fevereiro do 
~orrente. . 

· Sobre a mesa, requenmento que S9rá lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sra. Senadora Emilia 
Fernandes. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 õl, DE .1998 
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro:! - o desapensamento 
dos PLC nil50, de 1994; PLC n2 154, de 1993; PLC 
n2 118, de 1993; PLC n2 25, de 1993; PLC n2 38, de 
1993; PLC n2 9, de 1995; PLC n2 75, de 1992; PLC 
n" 12, de 1995; PLC n• 6, de 1995; PLC n2 19, de 
·:995; PLC n2 93, de 1993; PLC n2 31, de 1995; PLC 
n" 151, de 1993; PLC n2 211, de 1993; PLC n" 22, 
de 1995; PLS n2 60, de 1995; PLC n2 206, de 1993; 
PLC n2 63, de 1994; PLC n2 108, de 1994; PLS n2 

16, de 1995; PLC !12 94, de 1994; PLC n2 134, de 
i994; PLC n2 74, de 1994; PLC n2 B, de 1995; PLC 
;;u 41, de 1993; PLC n2 142, de 1994; PLC n2 10, de 
i 993; PLC n2 36, de 1993; PLC n2 71, de 1993; PLC 
n~ 135, de 1994; PLC n2 208, de 1993; PLC n2 7, de 
iS95; PLC n2 97, de 1992; PLC n2 101,- de 1994; 
PLC n" 32, de 1994; PLC n2 62, de 1994 e PLC n2 

73, de 1996; 
11 - o _apensamento dos seguintes projetas, 

de acordo com os grupos abaixo discriminados: 
1. PLC n2 118, de 1993; PLC n2 25, de 1993; 

PLC n2 38; de 1993, e PLC n2 9, de 1995; 
2. PLC n2 75, de 1992; PLC n2 12, de 1995; 

PLC n2 6, de 1995; PLC n2 19, de 1995, e PLC n2 

93, de 1993; 
3. PLC n2 211, de 1993, e PLC n2 22, de 1995; 
4. PLC n2 206, de 1993; PLC n2 63, de 1994 e 

PLC n2 108, de 1994; 
5. PLS n2 76, de 1995; PLC n2 94, de 1994; 

PLC n2 134, de 1994; PLC nº 74, de 1994; PLC n2 8, 
de 1995; PLC n2 41, ·de 1993, e PLC n2 142, de 
1994. 

Justificação 

Ainda que tenham por objetivo alterar dispositi
vos da Consolidação das Leis dÓ Trabalho, o desa
pensamento desses projetas de lei se faz necessá
rio· fendo· em vista a diversidade de temas que 
abordam. 

- Por outro iado, Já que algumas das proposições 
são passíveis de tramitarem em conjunto, estamos 
requerendo o apensamento dessas matérias que, 
efetivamente, trata~n de assuntos correlatas. 

Entendemos, assim, que a análise sobre os re
feridos projetas pelas comissões técnicas desta 
Casa, na forma como estamos agrupando, será fac
tível, devendo se processar de forma racional e ade
quada, em consonância com a diversidade de trata
mento exigida para a avaliação de matéria da com
plexidade da legislação trabalhista. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1998. -
Senador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - À se
melhança do anterior, o requerimento será incluído 
em Ordem do Dia, oportunamente, após 16 de feve
reiro do corrente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sra Senadora Emília 
Fernandes. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 68, DE 1998 

Sr. Presidente AntoniQ Carlos Magalhães 
Com fundamento no disposto no inciso I, do 

art. 172 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro a Vossa Excelência submeta à deliberação 
do Plenário o pedido de inclusão, em Ordem do Dia, 
do Projeto de lei do Senado n.• 209, de 1995, que 
"Institui o Programa de Geração de Moradia Popular 
e cria o Fundo de Incentivo à Construção de Habita
ções Populares- FUNDOCASA- BR". 

Justificação 

O Projeto em apreço prevê dotação orçamen-
, tária específica, resultado operacional próprio, recur

sos provindos dos setores público e privado, além, 
de organismos internacionais, para aplicação no 
Programa de Moradia Popular. 

A proposição em causa, segundo consta dos 
sistemas de controle, se encontra na ComissãÇ> de 
Assuntos Sociais, tendo como Relator o Senador 
Antonio Carlos Valadares. Consta, ainda que o Se
nador Lúdio Coelho encaminhou minuta de Parecer 
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favorável, na forma de Substitutivo que apresenta, 
desde 13-547. 

Sala das Sessões 30 de janeiro de 19g8. - Se
nador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento será incluído em Ordem do Dia, oP<>rtu- · 
namente, à partir de 16 de fevereiro próximo e após 
receber a manifestação do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, de acordo com a disposição re
gimental. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - So
bre a mesa, ofíciõs que serão lidos pelo Sr •. 12 

Secretário em exercício, Sra. Senadora Emilia 
Fernandes. 

São lidos os seguintes: 

OF. PSDB/I/N.2 340/98 
Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Senhores Deputados Anivaldo Vale, como 
membro titular, e Renato Johnsson, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Mista destina
da a analisar a Medida Provisória n.2 1.637/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
derdoPSDB. 

OF. PSDB/IIN.2 341/98 
Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Salomão Cruz, como 
membro titular, e Wilson Braga, como membro su
plente, para integrarem a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Prqvisória n.2 1.587-5/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente;- Deputado Aécio Neve&, Lí
der do PSDB. 

OF. PSDB/IIN.2 342/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Ex

celência os Senhores Deputados Moisés Bennes
by, como membro titular, e Nicias Ribeiro, como 
membro suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a analisar a Medida Provisória n.2 
1.588-4/98, em substituição aos anteriormente in
dicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí-
der do PSDB. 

OF. PSDB/1/N.º 343/98 

Bras ma, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indicq, a Vos.sa Exce~ 

lências os Senhores Deputados ~.~tônio Feijão, 
como membro titular, e Carlos Alberto, como mem
bro suplente, para integrarem a Comissão Mista des
tinada a analisar a Medida Provisória n.• 1.580-6/98, 
em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
derdo PSDB. 

OF. PSDB/1/N.2 344/98 

Brasma, 30 de janeiro de 1998 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Ex

celência os Senhores Deputados Max Rosen
mann, como membro titular, e Tuga Angerami, 
como membro suplente, para integrarem a Comis
são Mista destinada a analisar a Medida Provisória 
n. 2 1.593-3/98, em substituição aos anteriormente 
il)dicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB. 

OF. PSDBIIIN.2 345/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 
Senhor Presidente, . 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Nicias Ribeiro, como 
membro titular, e Antônio Feijâo, cerno membro su
plente, para integrarem a Comissão· Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n.º 1.605-19/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do PSDB. 

OF. PSDB/IIN.2 346/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Danilo de Castro, 
como membro titular, e Edson Silva, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Mista destina
da a analisar a Medida Provisória n.2 1.606-16/98,. 
em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB. 
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OF. PSOE!'!IN.g 347/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tP:mcs regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Nelson Marchezan, 
como membro titular, e Alexandre Santos, como . 
membro suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a analisar a Medida Provisória n.9 1.607-
13198, em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves -
líder do PSDB. 

OF. PSDB/1/N.g 348/98 
Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Roberto Rocha, 
como membro titular, e Welson Gasparini, como 
membro suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a analisar a Medida Provisória 
n.9 1.608-10/98, em substituição aos anteriormente 
indicados. 

Ãtenciosamente, - Deputado Aécio Neves -
Líder do PSDB. 

OF. PSDBIIIN.• 349/98 
Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Jovair Arantes, como 
membro titular, e Luciano Castro, como membro su
plente, para integrarem a Comissão Mista destinada 
a analisar a t:...Jdida Provisória n.2 1.609-9/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder 
doPSDB. 

OF. PSDB/IJN.2 350/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Eduardo Coelho, 
como membro titular, e Elias Murad, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Mista destina
da a analisar a Medida Provisória n.2 1.611-4/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder 
do PSDB. 

OF. PSDB/IIN2 351/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, il)dico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados José Aníba~ como 
membro titular, e João Faustino, como membro su
plente, para integrarem a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n• 1.612-19/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
derdo PSDB. 

OF. PSDB/I/N2 352/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Max Rosenrliann, 
como membro titular, e Ademir Lucas, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Mista destina
da a analisar a Medida Provisória n• 1.613-3/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
derdoPSDB. 

OF. PSDBIIJN.R 353/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1 &98 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Arnaldo Madeira, 
como membro titular e Veda Crusius, como membro 
suplente, para integrarem a Comissão Mista destina
da a analisar a Medida Provisória n.• 1579-16/98, 
em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
derdoPSDB. 

OF. PSDBIIJN.2 354198 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Rommel Feijó, como 
membro titular, e Fátima Pelaes, como membro su
plente para integrarem a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n.• 1.599-40/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
derdo PSDB. 

OF. PSDB/I/N.2 355/98 

Brasília, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, irídico a"Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, 
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como membro titular, e Veda Crusius, como membro 
suplente para integrarem a Comissão Mista destina
da a analisar a Medida Provisória n.2 1,615-24/98, 
em substituição aos anteriormente indicados. 

Atencipsamente, Deputado Aércio Neves, Lí
derdoPSDB. 

OF. PSDBNN.2 356/98 

Brasnia, 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Veda Crusius, como 
membro titular, e snvio Torres, como membro su
plente, para integrarem a Comissã.o Mista destinada 
a analisar a medida Provisória n.2 1.604-28/98, em 
substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aércio Neves, 
Líder do PSDB. 

OF. PSDB/l/N.2 357/98 
Brasma 30 de janeiro de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Luiz Piauylino, como 
membro titular, e Flávio Palmier da Veiga, como 
membro suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a analisar a Medida Provisória n2 

1.569-10/98, em substituição aos anteriormente 
indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

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

des Amorim. {Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si

mon. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel 

Paiva (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 

Tuma, por cessão do Senador Ronaldo Cunha Uma. 
S. Ex- dispõe de vinte minutos. 

O ROMEU TUMA (PFL- SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~. e Srs. Senadores, venho a esta tribuna 
comentar a escalada da violência nas principais ci
dades brasileiras, conseqüência direta do crescente 
poder do crime organizado, o que começa a mere
cer, por parte do Governo, a atenção há muito recla
mada pela população. 

A entrevista que o General Alberto Cardoso, 
Ministro-Chefe da Casa Militar da Presidência da 
República - com quem conversei por um longo pe
ríodo anteontem -, concedeu à reconhecida jornalis
ta Dora Kramer é um marco importante na luta con
tra o crime organizado, por se tratar de uma autori
dade de reconhecida competência e que priva da in
timidade do poder. 

A renomada jornalista, sempre atenta aos 
grandes temas nacionais e aos interesses dos leito
res do Jornal do Brasil, deixou de lado, por um ins
tante, as coisas da política para abordar corajosa
mente na sua coluna de domingo, dia 26, a ousadia 
dos narcotraficantes, especialmente na cidáde do 
Rio de Janeiro, onde já se instalou um "Estado para
lelo", conforme constatação feita pelo General Alber
to Cardoso. 

Com base nas declarações do General Cardo
so, a jornalista Dora observa que "este é o momento 
de o Brasil tomar plena consciência do problema e 
de o Goverrio Federal, com a ajuda dos governos 
estaduais, iniciar uma ofensiva definitiva para estan
car a escalada de uma situação que poderá resultar 
no surgimento de outros estados paralelos por todo 
o País" - chamo a atenção para a angústia que os 
Srs. Senadores do Estado de Alagoas têm manifes
tado, em razão da quadrilha criminosa organizada 
dentro da própria instituição policial. 

Essa é uma questão importante pela simples 
constatação de que nenhum governo sozinho é ca
paz de combater o Crii'T1J3 organizado. As autoridades 
locais começam a se sentir impotentes ante o poder 
dos narcotraficantes, que estão cada vez mais pre
parados para a aÇão criminosa. O arsenal que exi
bem, cada vez mais moderno e poderoso, é de dar 
inveja aos policiais civis e militares. 

Sr's e Srs. Senadores, a entrevista do General 
Alberto Cardoso talvez seja o indício de que o Go
verno Federal resolveu, de fato, despertar para o 
problema e colocou o General Alberto Cardoso à 
frente "de um grupo de estudos que começa a ela
borar um grande plano para a criação de uma políti
ca de segurança que terá como instrumento uma es
tratégia de combate ao tráfico, da produção à comer
cialização e à demanda", conforme relata a jornalista 
Dora Kramer. 

O Sr. Gerson Camata {PMDB --ES)-. 'i-
te-me V. EJt!! um aparte, Senador Romel' ·-

O SR. ROMEU TUMA (PFL - s, 
mente, Senador, com muita honra. 
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O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Sena
dor Rome• Tuma, quem acompanha a sl:fa trajetória, 
tanto aqr.... dentro do Parlamento, onde brilha como 
representante do grande Estado de São Paulo, 
como ao longo dos serviços prestados ao Brasil na 
área de segurança, sabe da preocupação constante 
que V. Ex& tem manifestado em relação ao problema 
que aborda neste momento. O General Alberto Car
doso é um dos militares de escol do Exército brasi
leiro. Por meio da preocupação da jornalista Dora 
Kramer - que, com sua reportagem, prestou um 
grande serviço ao Rio de Janeiro e ao Brasil -, esta
mos tomando COI)hecimento do trabalho que S. Ex" 
começa a fazer. Isso faz com que essa preocupação 
se estenda pelos Estaáos de Alagoas, de São Paulo 
e principalmente pelo nosso, o Espíritó Santo, vizi
nho do Rio de Janeiro. Temos um complexo portuá
rio - composto por seis portos - maior do que o do 
Rio de Janeiro, e três traficantes desse Estado já fo
ram presos em território capixSba nos últimos seis 
meses. Eles trabalham no Rio e, nonnalmente, têm 
uma casa nas praias do Espírito Santo. Ali, apare
cem como cidadãos honestos, com as suas famnias, 
e utilizam nome falso. Um deles tinha uma outrá 
identidade, era querido, ninguém sabia que era o tra
ficante ·que dominava um morro do Rio de Janeiro. A 
polícia do Rio foi investigando e acabou prendendo
o lá. Antes desses fatos começarem a ocorrer, o Es
pírito Santo era um Estado pacífico e tranqüilo. Vitó
ria era uma cidade em que ninç,uém tinha preocupa
ção em sair à noite e voltar para casa de madrugE· 
da, ou de trabalhar à noite. No entanto, no fim ae se
mana passado, foram assassinadas 26 pessoas, e 
esse é um acontecimento que vem se repetindo. No 
jornal, lemos: "Quadrilha de tráfiCO enfrenta outra 
quadrilha"; "Luta pelo domfnio do bairro". Aquelas 
coisas que aconteciam no Rio - e que nós, capixa
bas, achávamos distantes - começam a acontecer 
no nosso quintal. Essa preocupação, que já é do Go
verno Federal, tem que ser também de todas as au
toridades e do povo brasileiro. Um dia, aparteando a 
Senadora Benedita da Silva, que demonstrava essa 
mesma preocupação, disse-lhe que enquanto todos 
os cariocas e aqueles que moram no Rio de Janeiro 
não passassem a ter a mesma preocupação, dificil
mente o Rio conseguiria dominar os trafiC8ntes. E o 
mesmo se dá com o Espírito Santo e com Alagoas. 
Na verdade, quem alimenta os traficantes, que, 
como disse V. Ex&, têm melhores armamentos, me
lhores veículos e mais dinheiro do que a polícia? 
Não são os pobres do Rio de Janeiro. É da classe 
média, da classe média alta que·saem os fregueses, 

os clientes que compram a droga e lhes fomecem.dl· ... 
nheiro. Acho que se deve criar esse movimento a 
partir das altas camadas, daqueles que têm mais re
cursos, que são quem, comprando as drogas, dão 
dinheiro para a compra de armas, tomando esses 
homens do tráfico tão poderosos, a ponto de se tor
narem um segundo governo. Essa preocupação que 
V. Ex& manifesta. deve ser uma preocupação nossa. 
O controle de armas do Exército brasileiro também 
deve começar a ser feito. Como o problema ainda 
está mais localizado no Rio, talvez se conseguísse
mos erradicá-lo ele não se 'irradiasse. É como um 
câncer, que, depois de instalado no organismo, 
cria metástase. Temos que evitar essa metástase, 
que já começa a se irradiar por outros pontos do 
território nacional, e extirpar o problema. Mais uma 
vez, cumprimento V. Ex" pela constante preocupa
ção que tem manifestado com a segurança, com o 
futuro dos nossos filhos e netos, que poderão, 
um dia - queira Deus que isso não aconteçal -, 
tornar-se também vítimas desses traficantes e 
criminosos. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) -Agradeço 
a V. Ex&, Senador Gerson Camata, e aproveito para 
homenageá-lo: quando foi Governador do seu Esta
do, eu me encontrava na diretoria da Polícia Federal, 
e V. ExB nunca deixou de nos apoiar nos trabalhos 
que tinham como base o Espírito Santo, preocupado 
realmente com esse avanço do crime do Rio de Ja
neiro para o seil Estado. V. Ex& mantinha a seguran
ça prestigiando a polícia local, estimulando-a e equi
pando-a dentro da possibilid&OO econômica do Esta
do. V. Ex& sempre manteve -o que foi uma tranqüili
dade para nós, responsáveis pelo combate ao tráfico 
- a certeza de que qualquer fato detectado no Espf
rito Santo encontraria uma pronta resposta, para que 
o pudéssemos combater e evitar _.que crescesse no 
seu Estado. -

Nesta Casa tramita o projeto de lei que ãJSpÕe 
sobre •a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o 
controle e a repressão à produção, ao uso indevido 
e· ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e de 
drogas que causem dependência ffsica ou- psfquica". 

· Essa é a ementa do projeto. 
Como Relator da matéria, tenho consultado os 

maiores especialistas no assunto,· para que o texto 
legal, se transformado em lei, venha de fato dar às 
autoridades os instrumentos legais que permitirão 
um efetivo combate ao crime organizado. 

. Depois que o vício se instala, depois·qúê a dro
ga se entranha no sistema nervoso central, transfor
maridc:i os indivrduós em dependentes da· ação dos 
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traficantes, corno se fossem verdadeiros mortos-vi
vos, fica extremamente difícil recuperar os jovens 
viciados. 

Ressalto aqui, Senador Gerson Camata, algo 
a que V. Exll se referiu em seu aparte: o consumo 
pressiona a produção e o tráfico. Lembro-me de 
que, há menos de uma década, dentro desse qua
dro que a visão e a inteligência de v. Exll trouxeram 
ao nosso conhecimento em seu aparte, o governo 
americano acusava os pafses produtores e os de 
trânsito corno os grandes responsáveis por eles se
rem vítimas do tráfico de drogas, até que fatos 
corno a morte de policiais do DEA e o crescimento 
do sistema financeiro do tráfico do crime organizado 
fizeram com que os Estados Unidos se incorporas
sem também corno responsáveis. São, então, tri
partites os resp~nsáveis pelo tráfico de drogas, e 
ficou claro que a pressão consumidora é o grande 
estimulante da produção. Se não há quem consu
ma, não há produção e não haverá aqueles que 
carregam as drogas para os palses que têm gran
des encomendas. 

Hoje, esse fato muito tem ajudado o equillbrio 
no combate ao tráfiCo internacional, e ternos que nos 
preocupar, porque o Brasil é um país de ocultação 
da droga para exportação. Os nossos produtos ln 
natura, tais corno minério e madeira, facilitam muito 
a criação de firmas fantasmas com filiais em outros 
pafses, principalmente nos Estados Unidos, porque 
a droga pode ser ocultada nesses produtos sem 
despertar desconfiança. O pagamento desse trans
porte poderá ser feito em droga, em cocafna princi
palmente, que terá que ser distribufda para ser 
transformada em dólar, porque o trafiCante não é um 
viciado, o que ele quer é estimular o uso da dro
ga, mas ele próprio não é usuário, porque senão 
ele ~e comprometeria com a quadrilha. Então, a 
droga que aqui fica tem que ser transformada 
em dinheiro. 

Portanto, não poderemos ter um programa de 
combate às drogas sem pensarmos em estimular a 
participação da sociedade para evitarmos o cresci
mento do consumo e a recuperação do usuário de 
drogas. 

O Sr. Geraon camata {PMDB - ES) - V. ExA 
me permite um novo aparte? 

O SR. ROMEU TUMA {PFL - SP) - Concedo 
· um aparte ao nobre Senador Gerson Camata. 

O .Sr. Gerson C8mata {PMDB - ES) - Nobre 
Senador Romeu Tuma, V. ExA tem total conhecimen

·. to e razão a respeito dessa matéria Por isso, quero 

dar um testemunho do que ocorreu no Espírito S~ 
to. Há uns dois anos, não sei se V. Ex& se recorda, 
havia uma empresa de propriedade de um norte
americano que exportava blocos de mármore - V. 
Ex- sabe que o Espírito Santo é o maior produtor de 
mármore do Brasil. Essa empresa comprava os blo
cos de mármores, que pesavam aproximadamente 
40 toneladas, e fazia um orifício na pedra para que 
coubesse uma tonelada de cocafna. Depcii$, cobria o 
orifício, e até sujava aquela área para disfarçar o 
contrabando, e a exportava. A polícia- americana 
desconfiou que ali poderia estar ocorrendo tráfiCO, 
porque o mármore era vendido no mercado america
no mais barato do que no Espírito Santo. AI a policia 
americana, que não é ingênua, resolveu furar as pe
dras e, evidentemente, encontrou três toneladas de 
cocafna. E eram americanos que as compravam. In
clusive conheço uma pessoa, honesta, que havia 
vendido blocos de pedra, porque tem um estabeleci
mento que vende mármore, que também teve de de
PQr. Nobre Senador Romeu Tuma, esse mármore 
era transportado de VItória para Belo Horizonte, local 
onde se efetuava o trabalho de perfuração da pedra, 
enfim, o contrabando. De Belo Horizonte, o mármore 
era transportado para o Rio de janeiro, onde seria 
embarcado no porto como mármore mineiro. Tudo 
isso para disfarçar o tráfico. Caso a polícia america
na não houvesse desconfiado, certamente a nossa 
polícia iria demorar bastante para perceber que 
aqueles blocós de mármore continham toneladas de 
cocafna Um outro caso, passado no Espfrito Sánto, 
ocorreu com um holandês que comprava pimenta
do-reino e a colocava em contêineres, juntamente 
com a droga, pois sabemos que a pimenta tem um 
odor forte, o que disfarçava qualquer outro cheiro. 
Esse fato foi descoberto por acaso por uma fu[ICio
nária do Ministério da Agricultura - aliás, ela vive 
apavorada por haver descoberto esse tráfiCO -, ao 
examinar o conteúdo de um desses contêineres para 
fazer a classificação do grão, viu que havia alguma 
coisa estranha misturada à pimenta. Quando a Po-

. lfcia Federal examinou, ~ertificou-se de que era 
cocaína. O holandês foi preso, mas fugiu - sabe
mos que esse pessoal tem condições de fugir facil
mente. Um terceiro caso, ainda ocorrido no Porto 
de Vitória, teve como personagem um italiano, que 
foi preso com duzentos mil dólares no porta-mala 
do carro e mais duzentos quilos de cocafna Veja 
V. Ex.•, três casos que corroboram com o que diz v. Ex.• .... ' .. 

. · O. SR. ROMEU TUMA {PFL- SP)- Nobre. Se
nador Gerson Camata, esses relatos são· muito im-
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portantes. Participei de uma operação em Nova Ior
que, em decorrência de uma investigação em que, 
infelizmente, o responsável era irmão 'de um Parla
mentar, que depois foi afastado, mas eles ocultaram 
a droga dentro de uma barra de minério de ferro. Em 
duas remessas, eles traficaram uma tonelada da 
droga. Essa operação de apreensão foi realizada no 
porto de Nova Iorque. Nobre Senador, há essa facili
dade porque expo~mos produtos ln natura, o que 
facilita imensamente a ocultação de drogas. V. ExA 
disse, com muita propriedade, que a iniciativa da 
ocultação da droga é sempre do traficante. Quando 
a polícia descobre o tráfico, imediatamente eles in
ventam outro método. O mais importante, dentro do 
sistema do tráfico, é s ocultação. Atua hoje no Brasil, 
infelizmente, a conexão nigeriana, que tem importa
do a droga por intermédio de produtos brasileiros já 
confeccionados. 

Prosseguindo, Sr. Presidente: 
Alguns países eurcipe_us, que, na tentativa de li

vrar os viciados da ação maligna dos traficantes per
mitiram o consumo sob determinadas condições, já 
experimentaram um sem número de tratamentos 
que acabaram fracassando. · · 

Terapias tradicionais e mais conhecidas regis
tram uma evasão de 80% entre os pacientes. Ou 
seja, só 20% dos viciados chegam ao final do trata-
mento. . 

O Juiz criminal Walter Fanganiello. Mierovitch, 
que também é professor universitário, um amigo que 
temos em São Paulo, sempre preocupado com o cri
me transacional - inclusive, por várias vezes trouxe 
ao Brasil juízes italianos para falarem sobre a opera
ção "Mãos Umpas• -, é o Presidente e fundador do 
Instituto Brasileiro Giovani Falconi, e não esconde o 
seu entusiasmo com os resultados de uma nova te
rapia que vem sendo desenvoMda, ainda em fase ex
perimental, pela Universidade de Zurique, conhecida 
como "Prove". Para o experimenta da nova terapia fo
ram selecionados mais de mil usuários de drogas. 

Sabemos que o nosso trabalho é nos anteci
parmos aos trafiCantes, adotando todos os mecanis
mos possíveis e ao nosso alcance para inibir suas 
atividades criminosas. Entretanto, o combate ao nar
cotráfico não pode ficar limitado à ação policial, pois 
exige um conjunto de medidas que envolvem as di
versas áreas governamentais, como educação, saú
de e até desportos, pois nada mais eficiente do que 
a atividade esportiva para afastar os jovens da in
fluência dos traficantes de drogas. 

As autoridades fazendárias poderão oferecer 
também uma efetiva contribuição através do ras-

treamento de contas bancárias e aplicações finan
ceiras, desde que possuam os instrumentos legãis e 
tecnológicos necessários para combater a lavagem 
de dinheiro. 

Ontem, na CAE, Senador Ramez Tebet, discu
tiu-se acerca de um projeto de lei que tramita nesta 
Casa que dispõe "sobre os crimes de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos e valores" e autoriza a 
criação do Conselho de Controle de Atividades Fi
nanceiras - Coaf. Esse projeto provavelmente virá a 
plenário - não sei se passará pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, ou se, pela urgen
te necessidade de sua aprovação, o Senador Elcio 
Alvares pedirá urgência e a relataria da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania virá a plenário -
tendo em vista a importância e a necessidade que 
temos de um sistema capaz de realmente atacar o 
sistema financeiro do crime organizado. No momen
to, não há nada que possa vencê-lo, a não ser atra
vés do sistema financeiro. A apreensão de uma, dez 
ou vinte toneladas de drogas traz um efeito muito 
pequeno aos produtores e aos traficantes, porque a 
possibilidade de mandar essa droga é imensa, che
gando a 90%. O consumidor precisa da droga e vai 
comprá-la de quem a traz. Aquele que teve a droga 
perdida certamente vai comprá-la de outro e aguar
dar nova remessa. Mas o grande problema é o siste
ma financeiro. É angustiante o Brasil ainda não ter 
esse sistema. E a criação desse centra, que o pró
prio projeto prevê, é o que temos pregado há mais 
de cinco anos. Os Estados Unidos criaram o Fincen, 
que é um sistema idêntico a esse que o Governo 
brasileiro, em boa hora, propõe a esta Casa, e esta 
Casa está lutando para urgenciar essa aprovação. 
Acho que as autoridades do Tesouro, da Receita, da 
Polícia, do Ministério Público vão .ter um instrumento 
importante a ser discutido e aprovado. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB- MS) -V. Exl' me 
permite um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Ouço V. 
Exl', nobre Senador Ramez Tebet 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Romeu Tuma, sempre tenho afirmado que. ningu~m 
nesta Casa tem mais autoridade do que .V.- Exl' para 
falar sobre esse assunto. Com referência· ao segun
do tópico do pronunciamento de V. Exll, a lavagem 
de dinheiro, entendo tratar-se de um dos projetes 
mais importantes em tramitação no Congresso Na
cional. Realmente, é· preciso colocar·.um· freiO nessa 
situação e dar uma-respostaà ·opinião pública. Por
que, via de regra, o que acontece .é que,Jla aputa-
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ção dos fatos- fatos que são ilícitos mais do que . em .que V. Ex'! veio como Senador pelo Estado de_ 
comprovados- fiCa a indagação: onde foi parar o di- São Paulo, considero já um laurel antecipado do Se-
nheiro? Não acontece nada com a pessoa que está nador que, como V. Ex'!, aqui, granjeou a admiração 
sendo acusada. Ela responde ao processo em liber- da Casa. Mas vou mais além. Quero fazer um regis-
dade. Dir-se-á: "Mas há lei que coloca os seus béns·• ·tro que é do meu dever: V. EJcll foi, realmente, um 
em disponibilidade!" No entanto, via de regra, o que ·- ' dos~Senadores que mais se empenharam para que 
a sociedade percebe nãct é isso. Com relação à fa:: tivéssemos êxito nesta Convocação Extraordinária. 
mosa CPI dos Precatóríos, ainda se faz a seguinte Várias matérias foram relatadas por V. Ex'l todas 
indagação: "Onde está o dinheiro?" Toda a socieda- elas com brilhantismo, e aprovadas no plenárÍo. Por-
de brasileira ouve depoimentos de titulares de insti- tanto, Senador Romeu Tuma, no momento em que 
tuições financeiras que chegaram a dizer que ganha- V. Ex'! aborda o problema da· lavagem do dinheiro, 
ram no jogo para justificar altas quantias que foram que é uma preocupação de todos nós, sinto-me mui-
depositadas em bancos. Quero cumprimentar to feliz em levantar uma moldura de relevo e colocar 
V. Ex• e dizer que esse projeto é realmente de muita V. Ex'! como um Senador que colaborou decisiva-
importância mente para o êxito que, não tenho dúvida alguma, 

O Sr. Elcio Alvares (PFL- ES)- Senador Ro
meu Tuma, V. Ex'l me concede um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP)- Com prazer 
concedo o aparte ao Nobre SenadOr Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares (PFL ~ ES)- Senador Ro
meu Tuma, V. Ex' ocupa a tnbuna e faz a aborda
gem de um dos projetas mais importantes a serem 
votados na Convocação Extraordinária. Ontem, o 
Senador Levy Dias, Relator do projeto na Comissão 
de Assuntos Econômicos, nos deu um belíssimo pa
recer. Quero também fazer o registro de que a Co
missão de Assuntos Econômitos, ontem, reunindo
se praticamente ao meio-dia e meia e estendendo
se até as 14h30min, contou com o quorum de 29 
Senadores, na Convocação Extraordinária, quando 
precisa de apenas 14 membros para votar matéria 
de tal importância. Foi aprovado o parecer, cujo mé
rito foi todo examinado, pois a competência quanto 
ao tema é da Comissão de Assuntos Econômicos, e, 
logicamente, fica a pergunta a respeito da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Estamos ainda 
com um tempo razoável até a data que foi prefixada 
pelo Presidente Antonio Canos Magalhães para vo
tarmos. Se a matéria for, na semana que vem, à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, tenho o 
sentimento pessoal - e, aqui, quero lhe render ho
menagem- de que ninguém melhor do que V. EJcll 
para ser o Relator da matéria naquela Comissão. 
Digo isso porque V. EJcll tem uma história de vida de
dicada à sociedade; V. ExB marcou no Pafs a ima
gem do homem sério, do funcionário .dedicado num 
dos setores mais difíceis, que era o .. c!a Polfcia Fede
ral; e aqui, no Senado Federal, V. Ex'l repete com 
muito brilhantismo uma trajetória que lhe deu com 
méritos a senatória por São Paulo. V. Ex& é um ho
mem do povo, um homem humilde e, no momento 

virá ao Senado, em razão do magnífico trabalho feito 
na Convocação Extraordinária. Tenho certeza de 
que, se V. EJcll, por indicação do Senador Bernardo 
Cabral, for o Relator do projeto que cuida da lava
gem do dinheiro, vamos ter aqui, a exemplo do que 
aconteceu com o Senador Levy Dias, um trabalho 
também magnffico, com um parecer bem elaborado. 
Portanto, felicito V. EJcll na manhã de hoje por esse 
pronunciamento, de um homem que teve. a sua vida 
dedicada exatamente ao combate ao crime organi
zado, quando funcionário exemplar que era, e, hoje, 
como Senador da República, orgulha São Paulo e, 
muito mais ainda, seus amigos e admiradores que, 
como eu, aqui, no plenário, compreendem a sua se
riedade e, acima de tudo, a sua lealdade e o seu 
companheirismo. Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) - Agradeço 
a V. Ex'l, Senador Elcio Alvares, o carinho e a sim
patia com que V. ExA me tratou desde o primeiro mi
nuto em que ascendi ao Senado. Talvez suas pala
vras de carinho sejam imerecidas. Mas este entu
siasmo, esta garra são decorrentes da liderança. O 
comportamento de V. ExB, sempré presente, sempre 
pronto a mostrar os caminhos, sem exigir nenhum 
comportamento que pudesse ferir os princípios de 
cada um de nós, sempre procurando convencer, ex
plicar e sempre pronto a qualquer resposta, nos dá o 
entusiasmo nas relatarias, nas discussões dos pro
blemas. E isso atinge todos os Senadores desta 
Casa, que cqntam também com o aval permanente 
da presença do Presidente Antonio Carlos Magalhã
es ao dirigir estas sessões da Convocação Extraor
dinária. Anteontem, 80 Senadores, ontem, 77, e 
acredito que isso demonstra à população que há ho-. 
mens sérios, devotados à causa pública e que estão 
lutando .para melhorar o estado jurídico deste País 
no combate àqueles que se aproveitam das situa-
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ções de falhas, às vezes, da lei, para tirar proveito 
próprio. 

O Senador Ramez Tebet levantou bem a ques
tão do combate à lavag~m de dinheiro. E quero fazer 
também uma referência forte ao projeto da quebra 
de sigilo, porque entendo que eles praticamente se 
completam. Parece-me que o projeto deverá ser vo
tado na próxima reunião da 'CAE. Não sou membro 
dessa Comissão, mas estava presente ontem e 
acompanhei de perto o relatório do Senador Levy 
Dias. Inclusive, trouxe-o comigo e o li durante a noite 
de ontem. Se a relatoria vier às minhas mãos, nada 
haverá para ser alterado. Antes de iniciar a sessão, 
estava conversando um pouco com o Senador Jef
ferson Péres, que é um Senador bastante preocupa
do com os aspectos dos crimes financeiros, um estu
dioso do assunto. Trocamos algumas idéias sobre 
os dois projetos em andamento. Não há hoje instru
mentos que permitam à Policia Federal, à Receita 
Federal, ao Ministério Público ou à Justiça alcança
rem a lavagem de dinheiro. Quanto a esse aspecto, 
o Senador Jefferson Péres falava sobre os crimes 
contra a ordem tributária. É claro que o crime organi
zado tem que ter um combate diferenciado em rela
ção a outros tipos de fraudes ao sistema tributário. 
Mas tanto um quanto o outro ofendem diretamente a 
situação social daqueles menos favorecidos pela 
sorte, porque o dinheiro, ao invés de ser obtido atra
vés dos impostos regulares para servir à saúde, à 
educação, vai para o bolso de canalhas, de ladrões 
e assaltantes que t~m a capacidade de usar a cane
ta como uma metralhadora, que mata muito mais 
provavelmente do que uma bomba. •• 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)(Faz soar 
a campainha) 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr. Presi
dente, vou concluir, dizendo que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, em recente pronuncia
mento, nos deixou tranqüilos ao defender a impor
tância dessas leis e manifestar o desej-:. de vê-las 
aprovadas. 

Agradeço a tolerância da Mesa, permitindo que 
recebesse os apartes aqui. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante'· c discurso do Sr. Romeu 
Tuma, 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 Garlos Magalhães} 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Alves. ,. · 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S..-s. e Srs. Se
nadores, a tônica da imprensa mundial, na semana 
passada, especialmente na América latina, referiu
se à visita do Papa a Cuba, um dos poucos palses 
do mundo que ainda não havia visitado em seu rotei
ro de quase cem viagens já realizadas. 

Como característica marcante desses eventos, 
de grande conteúdo cristão e participação popular, 
vimos, pela contagiante emoção do acolhimento ao 
ilustre visitante àquele país, a ânsia de grandeza do 
ser humano em sua busca incessante de liberdade e 
elevação espiritual. 

Acompanhando, com muito interesse esse 
acontecimento, especialmente em se tratando de 
uma nação cujo povo há quase quarenta anos foi in
duzido a uma opção de desenvolvimento social sem 
liberdade religiosa, embora tenha alcançado consi
deráveis avanços nesse setor, apesar dos embargos 
económicos, o que vimos das repercussões dessa 
visita foi a comprovação da tese de que o homem 
tem sede de Deus, única essência que preenche os 
vazios insondáveis da alma. Fenômeno semelhante 
vimos no retomo dos russos às suas igrejas depois 
de quase 70 anos. 

Na questão social c·ubana, ressalte-se que, 
apesar desse odiento bloqueio económico, já sem 
razão de existir e que vem limitando o seu PIB e a 
renda per capita a níveis irrisórios, Cuba alcançou 
admiráveis indicadores sociais em qualidade de 
vida, como, por exemplo: a taxa de mortalidade in
fantil posicionada em 9 por 1.000; um índice de anal
fabetismo de apenas 5%; a expectativa de vida si
tuada em 75 anos e o acesso a saneamento básico 
alcançando 100% da população. 

Mesmo não demonstrando mais aquele vigor 
físico que se via quando iniciou o seu pontificado, há 
uns 20 anos, hoje um tanto alquebrado pelo peso 
dos anos, das enfermidades e dos revezes da inten
sidade de sua luta incansável pela paz, pela justiça e 
pelos direitos humanos, fortalecido em sua autorida
de pelo consenso mundial a seu favor, ele não retro-

. cede em sua coragem moral de dizer a verdade em 
qualquer circunstância, uma verdade solidificada 
pela experiência milenar da Igreja e da humanida
de, que cala fundo no coração humano e na cons· 
ciência fntima das pessoas,. dos povos e doa 
governos. 
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t .• 
Entre outras declarações, afirmou em Cuba: 

·um Estado moderno não poae fazer 
do ateísmo ou da religião um de seus orde
namentos políticos. • 

•o Estado deve promover um sereno 
clima social e uma legislação adequada que 
permita a cada um e a cada religião viver li
vremente a sua fé." 

E sobre a sua-reserva ao excessivo liberalismo 
e ao entusiasmo do capitalismo e dos governos pela 
globalização, subordinados às forças cegas do mer
cado, disse ele: "Dessa forma, assiste-se, no con
certo das nações, ao enriquecimento exagerado de 
uns poucos à custa do empobrecimento crescente 
de muitos, de forma que os ricos são cada vez mais 
ricos e os pobres cada vez mais pobres•. 

Disse ainda: "Todos os embargos são conde
náveis'. 

O povo cubano, tanto os residentes na ilha, 
quanto os milhares de exilados, religiosos ou 
ateus de qualquer convicção, delirou com a men
sagem do Papa, plena de sabedoria, verdade e 
esperança. 

Creio, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
que a realidade de Cuba não será a mesma depois 
desse acontecimento histórico, pelo menos no cora
ção dos cubanos, e esse aspecto ele predisse, 
quando afirmou que "essa é a grande mudança que 
a sociedade precisa e espera e só poderá ser alcan
çada se houver primeiro a conversão no coração de 
cada um, como condição para as necessárias modi
ficações nas estruturas sociais." 

Foi muito edificante a generosa hospitalidade 
do povo cubano ao sumo pontífice, pois eles esque
ceram as suas diferenças internas, calaram os seus 
protestos e ouviram, como família disciplinada e co
munidade civilizada, a palavra do seu visitante. O 
mesmo se diga dos dirigentes de Cuba, cujo maior 
destaque foi a reverência respeitosa e hospitaleira 
de Fidel Castro ao seu convidado, que acompanhou, 
espontaneamente, em todos os momentos, deixan
do aquele sopro de promessa e esperança de liber
dade, independência e reconciliação da Igreja com o 
Estado, do povo com o Governo, da Nação dividida 
com a unidade nacional. 

O que senti, Sr. Presidente, do alcance dessa 
visita histórica de João Paulo 11 às Antilhas, foi uma 
surpreendente abertura do mundo para Cuba e de 
Cuba para o mundo, fortalecendo, em especial, esse 
sentimento fraterno e telúrico do povo americano, 
que, durante esse evento, confraternizou-se espiri-

tualmente com seus irmãos cubanos e fortaleceu a
sua posição de solidariedade aos seus legítimos an
seios, especialmente no que se refere ao término 
desse abominável bloqueio econõmico, tão vee
mentemente condenado pelas nações livres do 
mundo. 

Acredito, Sr. Presidente, que Cuba acordou 
mais livre nessa última segunda-feira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, hoje retomo 
a esta tribuna tão-somente para reforçar e explicar 
melhor as considerações que ontem fiz sobre impor
tante matéria debatida nesta Casa, que é a proposta 
de Reforma Administrativa. 

Sr. Presidente, deixo claro que tenho posicio
namento favorável ao servidor público, no que con
cerne à sua estabilidade. Entendo que o homem que 
presta serviços ao Estado não pode estar sujeito ao 
humor de alguns governantes, deve ter plena garan
tia para exercer o múnus público de que foi investido 
mediante cóncurso público. 

Deixei claro, apesar de muitos não terem en
tendido dessa forma, o meu posicionamento favorá
vel à estabilidade do servidor público. Sustentei ape
nas o que vou repetir agora: mediante o texto da Re
forma Administrativa enviado "pela Câmara dos De
putados ao Senado da República, em absoluto, que
bra-se a estabilidade. Esse texto modifica dispositi
vos, mas mantém o instituto da estabilidade no Direi
to brasileiro. Tanto isso é verdade, que são palavras 
textuais da proposta: "são estáveis, após três anos 
de efetivo exercício, os servidores nomeados para 
cargos de provimento efetivo, em virtude de concur
so público'. Foi feita uma única alteração no texto: o 
art. 41 da atual Reforma Administrativa altera o tem
po do estágio probatório, que passa de dois para 
três anos. 

Ainda segundo a proposta, o servidor público 
só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado - isso não é nenhuma inova
ção - ou mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa. É o contraditório· 
que também está previsto na Constituição de 1988. 
Assim, esse texto só repete e consagra o que é tra
dicional no Direito Constitucional brasileiro. 
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Hé. uma inovação nesse teido. Segundo o inci
so III do art. 41, o servidor poderá ser d1:1mitido, me
diante procedimento de aw.liação periódica, por in
suficiência de desempenho na forma da lei comple
mentar, assegurada a sua ampla defesa. Sr. Presi
dente, Sr!'s. e Srs. Senadores, essa proposição· tam
bém não quebra o instiMo da estabilidade, porque, 
como afirmei ontem e sustento hoje, a estabilidade 
nunca foi absoluta no Direito brasileiro. Não existe 
estabilidade absoluta, mas sim estabilidade com 
base no que preceitua a lei. Apenas é inserida no 
Texto Constitucional a avaliação periódica por insufi
ciência de desempenho, que a lei brasileira sempre 
consagrou, sob a forma de desídia ou de negligên
cia, como justa causa capaz de fazer com que o ser
vidor estável, mediante o princípio do contraditório e 
do inquérito administrativo, pudesse perder o seu 
cargo. 

Dessa forma, a insufiCiência de desempenho 
tão-somente foi retirada da lei ordinária e passou a 
figurar no patamar constitucional. Mas há um erro 
gravíssimo nessa proposição: é dito que isso depen
de de lei complementar. A lei complementar vai re
gular a insuficiência de desempenho e vai explicar 
como será feita a avaliação periódica? Isso significa 
que, pelo menos p()r um período, que prevejo que 
não será curto, vai existir o chamado buraco negro, 
porque, enquanto não for aprovada a lei complemen
tar, ninguém poderá perder o cargo ou ser exonera
do depois que aprovarmos a reforma administrativa. 
Portanto, felizmente; haverá até uma maior seguran
ça para o servidor público. 

Há uma outra regra da estabilidade, que, repi
to, merece estudo acurado por parte desta Casa -
comprometo-me a analisar emendas que sei que já 
foram apresentadas -: trata-se daquela regra segun
do a qual pode haver demissão, para que o quadro 
dos servidores seja ajustado aos SOOk da receita lí
quida, previstos na legislação ordinária. Mas a Re
forma Administrativa que estamos votando estabele
ce alguns critérios para que isso aconteça. Primeiro: 
necessidade de que o Poder Público extinga 20% 
dos cargos comissionados, ou dos cargos de con
fiança; segundo, a demissão de todos os funcioná
rios não estáveis, por exemplo, os contratados sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

No entanto, o que a prática tem demonstrado? 
Que Estados e Municípios não têm condições de fa
zer face aos débitos trabalhistas. Tanto isso é verda
de, que se criou a figura do Plano de Demissão Vo
luntária, implementado com recursos que os Estados 

estão obtendo da Caixa Eeonômica Faderal, mt;.. .. 
diante empréstimo, para poder fazer a redução dos 
seus quadros. 

Por outro lado, Sr. Presidente, S~. e Srs. Se
nadores, como disse ontem, se estabelecermos a 
média de pagamento para um servidor público de 
R$500 ao mês, seria necessário demitir 1.350 fun
cionários para atingir a economia de R$9 bilhões, 
como pretende o Ministro Bresser Pereira. Se isso 
ocorrer, será lamentável, porque não se deve pro
mover uma reforma em que apenas o servidor seja 
apenado. Deve-se fazê-la também sobre os gastos 
públicos, os gastos desnecessários, exagerados. 
Em suma, economia se faz mediante um processo 
de operacionalização, de bom gerenciamento. Num 
clima de recessão, quando estamos a adotar até a 
flexibilização do contrato de trabalho para minimizar 
o desemprego, como vamos compreender a demis
são de mais um milhão de funcionários neste País? 
Isso seria, a meu ver, uma insanidade. Portanto, não 
acredito aconteça. 

Se lembrarmos que as legislações se combi
nam, se lembrarmos que estamos em janeiro, por
tanto, que daqui a alguns meses o Poder Público 
não vai poder exonerar ninguém, afirmo com sere
nidade que o servidor público, aquele que há três 
anos não recebe aumento por parte do Governo 
Federal, pode ficar tranqüilo, porque essa Reforma 
Administrativa, antes do ano 2000, não lhe será apli
cada 

Venho à tribuna para colaborar, mas não acre
dito que a Reforma Administrativa seja solução mila
grosa para resolver o problema da Federação brasi
leira, corno fazem questão de apontar. Não se resol
verão, mediante a implantação da Reforma, as õrfi
culdades e problemas financeiros das administraçõ
es públicas estaduais e municipais. Positivamente 
não acredito nisso. Votarei favoravelmente a essa 
Reforma Administrativa, apesar dessas consideraçõ
es. Poderão perguntar: não é estranho que V. Ex
esteja fazendo críticas? Não, não é, porque há 
emendas em tramitação nesta Casa por intermédio 
das quais se pode corrigir a Reforma Administrativa. 
Votarei favoravelmente a essas •• 

Citei um caso que ontem classifiquei como 
curioso, mas hoje digo que se trata de algo extra
vagante: a fixação da remuneração dos Ministros 
do Supremo Tribun~l Federal por quatro autorida
des. Isso não existe no Direito brasileiro. Será me
lhor suprimir esse dispositivo e manter o texto da 
atual Constituição. Dessa forma, não haveria cho-
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ques de Poderes, não haveria diminÚição do Poder 
Judiciário e não estaríamos aquiescendo com algo 
que, como eu disse, não existe no Direito brasileiro, 
a iniciativa de uma lei assinada por quatro autorida
des. 

Sr. Presidente Si'"s e Srs. Senadores, tenho 
críticas e restrições à Proposta de Emenda Constitu
cional que estamos examinando. Estou convencido 
de que a Administração Pública brasileira padece de 
sérias deformações e necessita de alterações, mas, 
a meu juízo, muito mais de ordem cultural do que le
gal. Para promover esse verdadeiro choque cultural, 
diversos instrumentos sãó necessários, inclusive a 
Proposta de Emenda Constitucional ora em debate. 
A discussão é didática; a discussão orienta os ad
ministradores públicos; a discussão esclarece a 
sociedade. A polêmica pode atuar - tenho certeza 
de que o fará - como fator positivo. Isso aconte
ceu em relação ao Código Nacional de Trânsito, 
ainda em debate, mas já atuando como fator altamen
te positivo para termos um trânsito mais adequado, 
mais urbanizado. 

Ao lado disso, a Proposta de Emenda Constitu
cional contém dispositivos importantes mediante os 
quais se busca a eficiência no serviço público. A so
ciedade quer que o servidor público tenha efiCiência 
e cumpra o seu dever, e esse debate ajuda sua 
conscientização. Por intermédio da Proposta, prati
camente se impede a criação, por parte dos adminis-

. tradores, de cargos comissionados. Há também - e 
isso é muito importante - o estabelecimento de um 
teto. É preciso acabar com o termo "marajá" no ser
viço público brasileiro. Isso é uma deformação que 
existe pela criação de leis elaboradas nos Municí
pios, nos Estados e na União, leis que permitem a 
acumulação de determinadas vantagens. Dessa for
ma, permite-se que servidores públicos possam per
ceber mais de R$20 ou R$30 mil. É o caso do servi
dor de carreira que ocupa a chefia dé um gabinete e 
acrescenta esse vencimento àquele que já percebia 
na qualidade de titular. Após algum tempo, vai ser 
secretário de Estado, fiCa dois anos e acumula olJtn:l 
vez. Há essas aberrações. Isso é uma festa, um fes
tival. Como conseqíiêriCia, passamos a ter este con
traste terrível, injusto, profundamente injusto, que 
choca, que nos deixa indignados: uns ganhando 
R$25, R$30 mil, e outros ganhando R$1.200, 
R$1.500. Se comparado ao salário mínimo, o absur
do fica muito mais gritante. Assim, hã pontos alta
mente positivos. Por tudo isso, Sr. Presidente, Srls. 
e Srs. Senadores, deixo claro o posicionamento que 

vou adotar com relação à Proposta de Reforma Ad
ministrativa em debate. 

Para finalizar, Sr. Presidente, o importante é 
que de tudo isso, sem dúvida alguma, vai resultando 
o aperfeiçoamento. O processo é didático, a discus
são traz luz para todos nós, que, conscientizados, 
sabemos que temos um dever a cumprir. Temos que 
contribuir e mudar o Brasil, mas devemos fazê-lo 
sem cometer algumas excrescências. Vamos tirar os 
absurdos que existem nas leis. Vamos procurar 
aperfeiçoar tudo o que for possível. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item Único: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n2 41, de 1997 {n2 173195, na 
Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que modifica o re
gime e dispõe sobre princípios e normas da 
Administração Pública, servidores e agentes 
políticos, controle de despesas e finanças 
públicas, e custeio de atividades a cargo do 
Distrito Federal, e dá outras providências, 
tendo 

Parecer sob n2 24, de.1998, da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romero Jucá, favorável à 
Proposta, com votos contrárii:Ís dos Senado
res Josaphat Marinho, Antonio Carlos Vala-
dares e José Eduardo Outra.· · · 

Declaradas prejudicadé!S pelo Plenário 
as alterações, promovidas pelos arts. 13 e 
14 da Proposta, ao § 32 do ai( 73 e ao inci
so VI do art. 93 da Constituição. 

À proposta foram oferecidas 23 emendas. 

Sobre a Mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr 12 Secretário em exercício, a SrA Senadora Emília_ 
Fernandes. 

São lidas as seguintes: 
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EMENDA N° 24-PLEN 

1. Suprima-se, na Prqposta de Emenpa à Constituição n° 41, de 

1998, no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, a expressão "público" 

logo após a palavra •concurso', passar~ do a vigorar com a seguinte redação: 

-
"Art. 37 ................................. , .................... . 

11 - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei, ressalvados as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração;' 

587 
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JUSTIFICATIVA 

A presente Emenda visa restabelecer a proposta oriunda do Poder 

Executivo, que originalmente previa a realização de· processo seletivo interno 

com o objetivo de incentivar o crescimento profissional do-servidor dentro da 

administração pública. 

A supressão da expressão "público" logo após a palavra 

"concurso" retira do comando constituc:ional um engessamento inconveniente 

para a administração - contrário, portanto, ao interesse público. 

Com esta proposta de Emenda Supressiva, caberá à lei, ao fixar 

os critérios para investidura em cargo público, regulamentar se o concurso de 

provas ou de provas e títulos poderá ser público ou público e interno, nos 

percentuais que a lei definir, de acordo com a conjuntura vivida · pela 

administração pública. 

A proposta não deve ser encarada como privilégio aos atuais 

ocupantes dé cargo ou emprego público em relação aos demais candidatos. 

: Longe dessa utopia, o que se propõe é o reconhecimento da desigualdade 

entre desiguais. Não há como se comparar a economia para a administração 

pública no aproveitamento de servidor preparado e treinado ao longo dos 

anos, .com o dispêndio financeiro para recomeçar todo esse· investimento em 

um novo candidato, sem nenhuma experiência na gestão pública. 

Ressalte-se que o novo texto aprovado pela Comissão de 

Constituição e Justiça, proposto para o § 3° do artigo 39, já prevê que a lei 

poderá "estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza 

do cargo exigif', fazendo-se presumir que, conforme a natureza do cargo, o 

processo seletivo interno poderá ser um dos requisitos diferenciados de 

admissão, ficando a vaga originada do processo seletivo interno a ser 
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preenchida exclusivamente por concurso público se a lei assim dispuser. 

É sob esse aspecto que a proposta ora apresentada se preocupa 

em remeter a regulamentação da matéria para a lei, quando o legislador 

poderá discutir e aperfeiçoar especificamente esse importante instrumento 

gerencial da administração pública - e não no bojo de uma reforma muito 

mais ampla. 

EMENDA N° 25-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal, alterando-se a redação proposta pelo art. 3° da presente PEC. 

"Art. 37 ...... ...................................................................................... . 
II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou.de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. " 

JUSTIFICAÇÃO 

A nova redação inclui disposição que o cpncurso público será de 
acordo com a complexidade e natureza do cargo na forma estipulada na lei. 

Ora, é evidente que o concurso tem complexidade compatível com sua 
natureza. Trata-sé de brecha que certamente será utilizada para mitigar a 
obrigatoriedade de concurso público, daí a necessidade de aprovação da presente 
emenda. 

Sala das Sessões, em 3 o de~~ de 1998 

-du<~Ul 
Senadora EMÍLIA FERNANDES 

PDTJRS 
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EMENDA No 26-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao § 8° do art. 37 da Constituição 
Federal, acrescentado pelo art. 3° da presente PEC. 

"art. 37 ...................................................................................... . 

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e financeira das 
entidades da administraçãq indireià põderá ser ampliada mediante 
contrato, a ser.firmado entre seus administratores e o Poder Público, que 
tenha por objeto a fiXação de metas de desempenho para a entidade, 
cabendo à lei dispor sobre: 

I- o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, 
direitos, obrigações e responsabilidade -dos dirigentes. " 

JUSTIFICA CÃO 

Este parágrafo é um dos maiores equívocos . do projeto. É a 
constitucionalização da possibilidade de adoção de contrato de gestão na 
aclmii)istração direta. 

Instrumento gerencial tipicamente e internacionalmente aplicado 
às estatais, o contrato de gestão é conceitualmente incompatível com a 
administração direta. Flexibiliza a remuneração do pessoal de deteinünado 
órg[o que adote o contrato de gestão. 

Assim, num mesmo ministério, uma secretaria pode adotar o 
contrato de gestão remunerando seus servidores de forma diferente da 
realizada · para todos os demais servidores públicos, enquanto outra 

secretaria, que não o adote, tem que adotar a norma geral de remuneração 
aplicada a todos os servidores públicos. 

É uma ·~avenida" que está sendo aberta, que vai permitir, uma 
remuneração diferenciada para cada órgão da administração pública. É 0 
retomo do caos, que tem como objetivo minimizar os controles sobre a 
utilização dos recursos públicos. 
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Para sanar este vício estamos apresentando esta emenda. 

Sala das Sessões, e~, '30 de~ de 1.998. 

0/~~M 
Senadora EMILIA FERNANDES 

PDT/RS 

.~ 

r-...:. .. .,-_ < .. 't':' 

r 
·.._ .-. '.• ;._ .... i· 

. ' ~ . , 
---4=--~~~f::j~-----'•J' . '? 



594 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 



--------------------------------------------------------------

JANEIRO DE !998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 595 

O SR. P~I?IDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-As emendas lidas vão à publicação. 

Passa-se à discussão, em conjuntO; da propos
ta e das emendas. 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res, para discutir. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. 
Para discutir.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senado
res, pelo que tenho ouvido nos últimos dias, a Refor
ma Administrativa é um assunto mais ou menos con
sensual nesta Casa. O ponto polêmico, no qual se 
centra a discussão, seí'ã a quebra da estabilidade do 
servidor público, a que se referia hã pouco o emi
nente Senador Ramez Tebet. 

Eu pouco teria a acrescentar ao que disse o 
meu antecessor na tribuna Realmente, preocupa
nos demais o rompimento dessa tradição - a estabi
lidade - de mais de 60 anos, porque, insculpida na 
Constituição de 34, foi erigida à categoria de garan
tia constitucional. E, como têm dito os doutrinadores, 
"mais que uma garantia do servidor, ela é de interes
se do serviço público•, uma vez que foi instituída 
para assegurar a independência funcional do servi
dor diante de agentes públicos temporários - quê 
são os governantes - e contra· perseguições e hu
.mores dos chefes. Dir-se-á que a estabilidade não 
está sendo quebrada, mas flexibilizada, como prefe
re o Ministro Bresser Pereira. Data venia de S. Exl, 
a flexibilização vai implicar, na prática, quebra da es
tabilidade mesmo. 

Quais são as .inovações instituídas pela PEC? 
Como sabemos, será a demissão por insuficiência 
de desempenho e por excesso de quadro. No pri
meiro caso, até que seria aceitável, Sr"s. e Srs. Se
nadores, como uma das causas de demissão entre 
outras já previstas no Estatuto do Servidor Público, e 
nem precisaria ser inserida na Constituição, mas sim 
em normas infraconstitucioilais; desde que aferida 
em processo administrativo e assegurada a ampla 
defesa Mas, da forma como está, ou seja, para os 
servidores que não exerçam funções exclusivas de 
Estado, Senador Ramez Tebet- e dirijo-me a V. ExA 
especialmente porque, ontem e hoje, se ocupou do 
tema, mostrando, portanto, o seu interesse no as
sunto e seu conhecimento a respeito -, há uma refe
rência, a meu ver, esperta à ampla defesa, para fin
gir que o servidor estará garantido contra arbitrarie
dades. 

Ora, fala-se em ampla defesa, mas omite-se o 
processo administrativo, o que toma a ampla defesa 
uma ficção e uma farsa, porque está sendo suprimi
da uma garantia fundamental da Constituição, que é 

o princípio do devido processo legal, o due process · 
of law, do direito anglo-saxônico. Trata-se de um 
instituto supra-legal, Senador Geraldo Melo, que 
mexe com uma garantia fundamental do cidadão 
contra o arbítrio, que é a de ele ser punido apenas 
mediante o devido processo legal, ou seja, com obe
diência a normas, a regras rígidas que não deixem. 
dúvidas quanto a seu direito de defesa.-Ma.s, ·âmpla· 
defesa sem o devido processo legal - tenham pa
ciência - é brincar com a inteligência dos Congres
sistas. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) -V. E:xll me 
concede um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Ouço V. Ex!! com prazer, Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Jefferson Péres, sem dúvida alguma, a acuidade de 
V. Ex" é maior do que a minha Não tinha observado 
que falta no texto da Reforma Administrativa a ex
pressão "mediante processo administrativo", tal qual, 
aliás, está referido no inciso 11. No meu entendimen
to, não vejo como se possa assegurar ampla defesa, 
a não ser mediante um processo administrativo. 
Creio que V. Ex!! tem razão; deveria ser explicitado, 
mas não vejo como oferecer amplo direito de defesa 
seni um processo regular. Parece-me que isso pres
supõe o contraditório, mas já é outra questão. Mas, 
respeitando o tempo de V. Ex", digo que o projeto 
que estamos .discutindo está positivamente eivado 
de imperfeições de técnica legislativa. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Senador Ramez Tebet, não se trata de um descuido, 
não; isso foi cojocado com esperteza, tanto que, 
para os servidores .os servidores. das funções consi
deradas de Estado, se fala em processo administra
tivo com direito a contraditório e ampla defesa. Mas 
para as funções que não são exclusivas de Estado, 
fala-se apenas em ampla defesa, omitiu-se delibera
damente o processo administrativo. 

De forma que, então, esperteza por esperteza, 
vamos incluir o processo administrativo também 
apenas como emenda de redação. Af, então, eu 
aceitaria a demissão por insuficiência de desempe
nho como mais uma das causas de demissão, mas 
assegurado esse direito impostergável que a Consti
tuição confere não apenas aos servidores, mas a to
dos os cidadãos. 

A segunda modalidade de quebra da estabili
dade é por excesso de quadros, a fim de adequar o 
orçamento dos Estados e dos Municípios à Lei ·Ca
mata, que, como todos sabem, limita em 60% da re
ceita líquida os gastos com a folha de pagamento. 
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Srs. Senadores, a P.EC em discussão estabele
ce que, antes de serem demitidos os servidores es
táveis, o Poder Público - municipal, federaleou esta
dual - deve reduzir em até 20% os gastos com os 
cargos comissionados e demitir os servidores não 
estáveis. Só depois disso poderão ser demitidos os 
estáveis. Mas ainda assini pergunto: sob quais crité
rios? Como se pode admitir que o servidor que in
gressou no serviço público mediante concurso públi
co de títulos e provas - e ao fazer .o concurso, fê-lo 
com essa garantia de que, aprovado, após dois anos 
de estágio probatório, seria estável -, seja demitido, 
só porque governos não querem fazer austeridade 
admin1strativa com corte de 'gastos supérfluos? E 
quais serão os critérios? A lei complementar vai es
tabelecer? 

Rnalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
como o tempo se escoa, desejo chamar a atenção 
do Senado para a quebra disfarçada da estabilidade, 
que ainda não foi levantada aqui: a coiocação em 
disponibilidade do servidor, com vencimentos pro
porcionais. É uma fonna inteligente, disfarçada, es
perta de quebrar a estabilidade. Se isso passar aqui 
e entrar em vigor, vai ser muito fácil para governos, 
em todos os níveis, mas principalmente estaduais e 
municipais, atingirem adversários políticos indesejá
veis, incõmodos, e praticamente demiti-los. Um fun
cionário com três anos de serviço público, já estável, 
concursado, vai ser praticamente demitido, Senador 
Laura Campos, porque se extingue o seu cargo, ele 
é colocado em disponibilidade com 10% dos seus 
vencimentos. É uma fôrma esperta de, praticamente, 
demiti-lo. Creio que essa quebra oblíqua da estabili
dade deve ser considerada com muito cuidado por 
esta Casa. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco!PT- DF) -Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o nobre Senador Laura Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS {Bioco!PT- DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SrWs. e Srs. Senadores, quando os 
historiadores do Direito se.debruçarem sobre os fa
tos desse momento e especificamente sobre as pro
postas contidas nas medidas que o Poder Executivo, 
perdido, lança sobre a coletividade brasileira por in
termédio do Congresso Nacional; quando forem in
dagar a respeito do espírito do legislador, não há dú
vida alguma de que não será aqui, no Congresso 
Nacional, que poderão encontrar o espírito que nor
teia a desconstitucionalização, a perda de direitos de 

·praticamente todos os segmentos da sociedade bra- .. 
sileira, de toda a força trabalhadora no Brasil, dos
mais modestos assalariados que· perderam, através 
dessas medidas, as suas poucas conquistas sociais 
- inclusive algumas categorias perderam até mesmo 
o décimo terceiro e a indenização por dispensa sem 
justa cauSa.. 

Agora, não contentes, realmente para retirar 
uma parte dos recursos para entregar aos banquei
ros nacionais e estran_geiros, vêm enxugar os venci
mentos dos funcionários públicos que há mais de 30 
meses estão acumulando perdas salariais não re
postas. Mais de 60% já nos levaram. E agora, como 
salientaram os oradores que me precederam, vêm 
também acabar com outras garantias dos funcioná
rios, que são essenciais, imprescindíveis para que o 
serviço público possa realmente ser independente e 
não subservo ao Poder Executivo. Os servidores es
tão temerosos de perderem os cargos, temerosos de 
serem considerados ineficientes e colocados no olho 
da rua. 

Portanto, não há dúvida alguma de que é por 
meio desse espírito despótico que se pretende, 
como eu disse no ano passado, desviar recursos 
para outros fins. Para os bancos estaduais, os jor
nais de hoje anunciam R$50 bilhões; para o Banes
pa R$30 bilhões. O Presidente Fernando Henriqué 
Cardoso afinna, olhando para o espelho, em vez de 
olhar para o Brasil, que ficou muito barato o progra
ma de auxílio aos bancos e que o Brasil está imune 
a qualquer novo ataque especulativo - ataque espe
culativo que é pago através de um aumento de 
100% sobre os impostos e, agora, da redução de 
funcionários públicos. 

O Ministro Bresser Pereira ameaçou demitir 
107 mil funcionários. O Estado de São Paulo já de
mitiu mais de 100 mil funcionários. E o Senador Ra
mez Tebet mostrou que é completamente impossível 
retirar da folha de pagamento dos funcionários públi
cos o montante necessário para tapar os grandes 
buracos que apresenta a Administração Pública 
brasileira. 

De modo que esse espírito despótico se mani
festa na deselegância a que o Senador Josaphat 
Marinho se referiu ontem, quando retira o Supremo 
Tnbunal Federal e coloca-o em último lugar entre 
aqueles Poderes que, reunidos, determinaram o 
teto dos vencimentos e os vencimentos do Poder 
Judiciário. 

Já se disse que a emenda constitucional não 
pode atingir certas cláusulas pétreas, que só podem 
ser modificadas quando o Poder Constituinte está 
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estabelecido. É também sinal desse despotismo o 
fato de que se pretende retirar as garantias e os di
reitos assegurados pela Constituição por~ntermédio 
de uma mera emenda constitucional. 

A doutrina a esse respeito consegue reunir os 
mais doutos juristas que tratam das chamadas limi-. 
tações materiais do poder de emendar a Constitui
ção. Anteriormente, na nossa tradição constitucional,
essas limitações materiais restringiam-se à Federa
ção e à República. O Constituinte de 1988 retirou a 
República do rol das cláusulas pétreas, mas acres
centou a separação dos Poderes, o direito de voto e 
os direitos e garantias individuais. 

Eu, por exemplo, que estou há tanto tempo no 
serviço púbrrco, fui vitalício no início da minha carrei
ra- inamovível e vitalício- e, hoje, passei a ser regi
do pela CLT. Agora, estou sujeito a essas arbitrarie
dades que, como lembrou o nobre Senador Jeffer
son Péres, são capazes de reduzir os vencimentos a 
10%, extinguir-cargos e tomar impraticável a carreira 
do servidor público. A modema administração, como 
dizia Max Weber, deve ser distinta daquela que pre
valecia nos tempos do velho regime, ·da aristocracia, 
da monarquia, onde o acesso aos cargos públicos 
se fazia mediante as qualificações do sangue, do pa
rentesco e da proximidade com o poder. Agora é a 
impessoalidade que deve gerir o serviço público, e a 
administração pública deve ser respeitada integral
mente. 

Imagine-se que um servidor admitido em 1983, 
se foi admitido sem concurso, pode ser colocado na 
rua depois de 16 anos de prestação de serviço públi
co. Obviamente esse servidor está desqualificado 
para outras atividades, a não ser aquela que exer
ceu durante 16 anos. 

Para terminar, gostaria de salientar que, em 
nome da efiCiência, se retira a impessoalidade, em 
nome da eficiência e do enxugamento neoliberais, 
em nome do desprezo aos funcionários públicos, 
que não têm a produtividade física, que é um dos va
lores paulistanos do capitalismo brasileiro - só vale 
quem produz coisas, parafusos, porcas, rodas, mas 
quem produz serviços e materiais, quem mora em 
Brasnia pertence a uma outra categoria, que deve 
ser sacrificada violentamente, de acordo com essa 
mentalidade que vemos prevalecer no Brasil. · 

Nós, que preferimos a vida à eficiência; a esta
bilidade e a tranqüilidade à retirada dos direitos, à 
instabilidade, à insegurança que hoje- faz parte do 
quotidiano da maioria das famílias dos funcionários 
públicos, não podemos, obviamente, concordar com 
essa forma de modernização dos serviços públicos, 

que tem por objetivo, em nome da efiCiência e da. 
modernidade, recuar o serviço público brasileiro -a 
formas. anteriores à própria modernidade, a formas 
coetâneas da· monarquia e de outras organizações, 
quando o serviço público tinha um outro significado, 
sem a impessoalidade, sem as características de in
detiendência e de crítica que hoje os servidores pú
blieos,:uma vez que tenham garantia, podem exercer 
contra o próprio Poder Executivo e os Poderes cons
tituintes. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Continua em discussão a ProP<>sta de Emenda à 
Constituição. (Pausa:) 

Não havendo quem peça a palavra, esta maté
ria tem a sua discussão encerrada em primeiro tur
no, com apresentação de 26 emendas, e voltará à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
o exame das referidas emendas •• 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Edison lobão, 

por cessão do Senador leomar Quintanilha. 
O SR. !=DISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sres. e Srs. 
Senadores, presenciamos, hoje em dia, o notável fe
nômeno da crescente fusão dos mercados econõmi· 
cos nacionais em um único mercado mundial. É a 
globalização que traz consigo ·repercussões marcan
tes na vida de todos os povos, tanto positivas quanto 
negativas. Da globalização não há como escapar: 
ela é objetiva, ocorre independentemente da vonta
de de quaisquer agentes, é resultado de uma evolu
ção histórica de profundas raízes. Estamos nesse 
processo, nesse fluxo, quer queiramos, quer não. É 
preciso integrar-se criativamente à globalização, ten
tar usufruir de suas vantagens inegáveis, aproveitar 
as oportunidades que ela oferece; e há que estar 
atento às difiCuldades que ela causa, entendê-las e 
saber atenuá-las. 

Esse processo histórico, função da movimenta
ção de produtos comerciais e de capitais entre par
ses, cidades e regiões, integrando continentes, vem 
de longe: já os antigos fenícios, com suas rotas e 
entrepostos comerciais, promoviam a interconexão 
de mercados distantes. Mas é no final da Idade Mé
dia que detectamos as raízes primeiras de um siste
ma que, desde então, vem tendo evolução contínua: 
Florença promovendo comércio e investimentos t!m
tre o Sul e o Norte da Europa, e Veneza integrando 
os mercados do Oriente e do Ocidente. 
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Depois, vieram os descobrimentos portugueses 
e espanhóis; a colonização de vários pontos do Pla
neta por potências européias; a liderança do comér
cio mundial do século XIX pela Inglaterra, criadora 
da indústria modema; a liderança econômica dos 
Estados Unidos em nosso século, com o surgimentó 
das empresas multinacionais. Essas etapas e movi-· 
mentos implicaram crescenfe integração global. Nas 
últimas décadas, o mundo assistiu ao exemplo do 
Mercado Comum Europeu, hoje União Européia, tra
zendo uma onda sem precedentes de prosperidade 
e progresso social aos seus países-membros, por 
obra da integração de seus mercados, e o surgimen
to do Japão como grande potência econõmica. 

Nos anos recentes, dois· fatores aceleraram a 
marcha da 9lobalização: a adesão dos países socia
listas à economia de mercado e as novas tecnolo
gias das telecomunicações e da informática, facili
tando enormemente fluxos planetários de comércio e 
capitais. Se os pafses praticantes do livre mercado 
de produtos e de capitais abrangiam, há 20 anos, 
20% da população mundial, hoje. elés incluem 90"/o 
dos habitantes do globo. 

Para se ter uma idéia de como o fluxo interna
cional do comércio é a marca de nossa época, basta 
ver que, nos últimos 50 anos, a produção mundial de 
mercadorias, em volume, sextuplicou, enquanto o 
comércio exportador mundial de mercadorias multi
plicou-se por 17, isto é, cresceu a um ritmo três ve
zes mais acelerado. Só nos últimos 10 anos, en
quanto essa produção cresceu 20%, as exportações 
aumel$ram 50%. · 

Ademais, tomou-se cada vez mais claro que 
uma economia integrada internacionalmente prospe
ra mais rapidamente do que se permanecesse fe
chada autarquicamente ou se ignorasse a efiCácia 
dos mecanismos de mercado. 

O Brasil, pais emergente de peso no cenário 
mundial, está corretamente participando desse pro
cesso de globalização. Ao optar por integrar-se à 
economia internacional, ao escolher o caminho da 
prosperidade e rejeitar a estagnação e a pobreza, o 
Brasil teve de empreender reformas profundas. O 
Governo, com a colaboração do Congresso Nacio
nal, vem promovendo a reforma do Estado, a flexibi
lização dos monopólios, a abertura da economia e a 
desestatização. 

Entretanto, o caminho da globalização traz 
consigo também dificuldades, e é preciso tomar as 
medidas necessárias para enfrentá-las. A redução 
de barreiras comerciais, ao mesmo tempo que esti
mula a economia, pode provocar a redução dos qua-

dros de empregados nos setores que se modem-f, 
izam. O problema da perda de postos de trabalhO 
exige políticas compensatórias que propiciem a cria
ção de novos empregos. Por exemplo: a flexibiliza
ção das modalidades de contrato de trabalho que o 
COngresso acaba de aprovar; a reforma agrária, ab
sotVedora de mão-de-obra no campo, que· o Gover
no vem realizando intensamente com o apoio do Le
gislativo na atualização das leis relevantes; os estí
mulos à construção civil e à microempresa, que vêm 
sendo promovidos de várias maneiras, tendo em vis
ta grande potencial de criação de emprego que ai se 
encerra. 

Ainda no capitulo da politica de promoção do 
emprego, cabe um esforço sistemático de elevação 
da qualificação de nossa mão-de-obra. A grande ên
fas!! que o Governo Federal e alguns Governos Es
taduais vêm dando à educação ~ no caminho cer
to para isso. ·Mas necessitamos de um esforço na
cional maior no âmbito do treinamento e retreina
mento de nossos trabalhadores. Nada melhor, para 
isso, do que estimular as próprias empresas a fazê
lo.· 

O processo de dinamização econõmica trazido 
pela globalização cria novos empregos, ao mesmo 
tempo em que destrói outros, e o saldo final é favo
rável à sociedade. Mas não podemos deixar d~.M~res
tar auxílio aos segmentos atingidos e prejudicados; 
nisso, os governos têm um importante papel a cum
prir. Vale notar que, nessa questão do emprego, o 
mais aceso debate sobre os maleffcios da globaliza
ção, frente a seus benefícios, está se dando nos pai
ses mais industrializados, que perdem postos de tra
~ho para os países emergentes. 

O Sr. Lauro campos (Bioco/PT- DF)- V. Ex& 
me permite um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Com 
todo prazer, Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro campos (Bioco/PT- DF)- Nobre 
Senador Edison Lobão, no que diz respeito à conse
qüência da modernização sobre o volume de empre
go, eu gostaria de lembrar a V. Ex& que dados ofi
ciais de organismos internacionais mostram que o 
desemprego atingiu um bilhão de trabalhadores em 
escala mundial. A meu ver, a demissão de funcioná
rios pelo Esta.do keynesiano e a nova tecnologia la
bor saving, que dispensa trabalhadores - como 
sempre ocorreu - sãõõutras fontes de desemprego. 
Uma vez que o Governo deixa de fornecer lucro e 
subsfdios para banqueiros e industriais para equili
brar o orçamento, é óbvio que os empresários têm 
de adotar novas tecnologias para aumentar a produ-
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furiciaae· e, assim, procurar recuperar o lucro que per
deram quando secou a fonte governamental. O pró
prio desemprego cria conflitos e acirra a competição 
entre os trabalhadores. Além disso, as mercadorias 
importadas, que têm um custo salarial muito baixo, 
obrigam as empresas que· querem sobreviver nos 
países importadores a arrochar ainda mais os 'salá
rios e a demitir funcionários. Portanto, há um bilhão 
de trabalhadores desempregados.eomo conseqüên
cia dessa globalização, principalmente tecnológica. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Senador 
Lauro Campos, na gênese do aparte de V. J:xll, há 
uma preocupação com o desemprego, que é minha 
também. 

Em verdade, o desemprego vem aumentando 
no mundo de forma preocupante para todos nós. A 
meu ver, ele decorre basicamente da informatização 
cresceRte, da tecnologia que se emprega cada vez 
mais na fabricação dos produtos. Não sou.adepto às 
demissões, sou até contrário a elas. Nos Estados 
Unidos, houve um momento em que o Governo re
solveu admitir funcionários mesmo desnecessaria
mente, exatamente para impedir, para elidir a corro
são da família pelo ralo ~o desemprego. 

Entretanto, Senador Laura Campos, creio que 
não se trata de aceitarmos ou não a globalização: 
ela chega e se impõe. Sobretudo um país como o 
nosso, que é hoje a sétima economia do mundo, não 
pode ficar afastado desse processo, intenso a ele, 
corno se fosse uma ilha de independência. Não o 
somos! 

Concordo basicamente com a posição de 
V. Ex• no que diz respeito às preocupações com o 
desemprego. Mas quanto à globalização, creio que 
ela é inevitável, e é o tema do meu discurso. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Permite
me V. J:xll um ~arte, Senador Edison Lobão? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Com 
todo o prazer, Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Trata-se 
de uma breve intervenção em um assunto tão rele
vante, pois quero abordar apenas dois pontos. Con
cordo inteiramente com V. ex- quando afirma que a 
nossa inserção no processo de globalização não é 
um ato da vontade de um povo, de uma sociedade 
ou de um governo. A sociedade humana está assis
tindo à propagação de uma tendência globalizante, 
que obedece a padrões e a paradigmas que estão 
totalmente fora do controle, inclusive das sociedades 
e dos Estados mais poderosos do mundo. Voltando
me agora mais para a questão do desemprego, há 
necessidade de todos nós repensarmos alguns pos-

tulados que inspiraram generosamente muitas medi- , 
das no passado, mas que, de certa forma, consti: 
tuem hoje fatores de agravamento do problema do 
desemprego. Citaria apenas um exemplo. No caso 
da Previdência, nós todos sabemos que há um custo 
bastante alto para qualquer agente produtivo que de
seje criar um novo emprego ou manter um emprego 
que já exista. O custo de criar ou manter um empre
go está muito acima do desembolso com a remune
ração propriamente ditá do trabalhador. Entre esses 
custos está a contribuição para a Previdência. Essa 
contribuição, na medida em que é feita por trabalha
dor, por contribuinte, isto é, associando o emprega
dor ao vínculo que existe entre o segurado e a Previ
dência, está ensejando algo perverso. Embora seja 
generosa a idéia de se fazer com que o empregador 
esteja associado à criação e manutenção do vínculo 
do seu empregado com o sistema que, presumível
mente, deveria protegê-lo do ponto de vista social, 
na realidade hoje ocorre o contrário. O avanço tec
nológico está fazendo com que as empresas dimi
nuam, para cada unidade de produto, o componente 
de mão-de-obra que ali está. Então, as empresas 
crescem, o faturamento cresce, e a quantidade de 
empregos diminui. Assim, enquanto cresce o !atura
menta da empresa, diminui a sua contribuição para a 
Previdência, porquanto isso é feito em função do sa
lário de cada trabalhador. Diminuem-se o número de 
empregados e a contribuição para a Previdência, 
mesmo que a empresa esteja crescendo e o seu fa
turamento esteja se expandindo expqnencialmente. 
Acredito, por exemplo, que algunS postulados que 
foram rejeitados severamente no passado e que já 
estão sinalizados claramente na Constituição de 88 
precisavam agora ser encarados com seriedade. A 
contribuição dos agentes produtivos, do emprega
dor, dever-se-ia fazer em função do seu faturamento 
e não da folha de trabalhadores. Isso teria ainda a 
vantagem, do ponto de vista do produtor, de que ele 
recolheria para a Previdência quando produzisse, e 
aquelas empresas, por exemplo, que são sazonais e 
que têm faturamento intermitente ao longo do ano 
contribuiriam quando faturassem. Mas a Previdência 
sairia ganhando, na medida em que a diminuição do 
número de empregos não implicaria diminuição da 
sua receita. Relativamente à questão do desempre
go propriamente dita, o mecanismo existente hoje fa
vorece e estimula a diminuição do emprego e não a 
sua ampliação. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Hoje, 
neste plenário, o eminente Senador Geraldo Melo 
disserta sobre uma equação demoníaca, que nos 
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conduz, mais ainda, ao desemprego. É claro que 
precisamos ser cuidadosos com essas situações, 
porque se há uma coisa no Brasil que não podemos 
mais admitir é o estímulo ao desemprego. Já o te
mos em gra11de escala. Para usar uma expressão 
talvez imprópria, já estamos muito bem servidos de 
desempregados. Precisamos de imaginação criado
ra para a geração de novos empregos, isto sim. 

Sr. Presidente, temos duas atividades neste 
País que são altamente geradoras de emprego e 
que parecem estar sendo negligenciadas pelo Go
verno. Uma delas é a construção civil, que nos con-· 
duz à construção da casa própria e à criação em 
massa de empregos. A outra é o Proálcool, uma 
grande iniciativa de governos passados e que, ago
ra, está sendo abandonada. O Proálcool foi respon
sável por milhões de empregos, mas, à medida em 
que definha, os trabalhadores dos canaviais vão 
sendo despedidos e transformam-se eni legiões de 
desempregados, andando como judeus errantes pe
las distâncias do Brasil, à procura de um novo em
prego que não encontram. 

O Proálcool, além de ser uma atividade aita
mente geradora de empregos, também é condutor 
de uma situação nova para o problema da poluição 
em nosso País. 

A s..- Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO {PFL- MA) -Ouço V. 
Ex" com todo prazer. 

A s..- Marina Silva (Bioco/PT - AC) - V. Ex" 
trouxe à tribuna um tema que está despertando o in
teresse dos Senadores presentes ao debate, que é 
a questão do desemprego. Eu comentava, ainda há 
pouco, com o Senador Lauro Campos que o proble
ma da modernidade técniC!l ocupando as vagas do 
homem no processo produtivo é algo que ocorre 
desde a Revolução Industrial, e as formas de reação 
ainda são semelhantes: algumas se voltam contra a 
técnica, enquanto outras fazem uma crítica, sob o 
ponto de vista da ética, sobre como se trata a mo
dernidade técnica. Nesse sentido, o que é produzido 
em termos de avanço científico, que se traduz em 
melhoria das condições de produção, é um patrimõ
nio da Humanidade. Mas dentro do sistema no qual 
vivemos, esse património que foi construído pela Hu
manidade no decorrer dos anos de sua História é 
apropriado indevidamente por determinados seg
mentos que nô.::; fazem uma distribuição social do re
suitado. Não seria problema se uma parte das pes
soas não tivesse condições de competir com as má
quinas ou com os sistemas de informatização para 

conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O pro
blema é que essas pessoas não têm como se bene
ficiar daquilo que é um património da Humanidade 
como um todo. Então, é lamentável que com tanta 
técnica, com tanta produção de grão, com tanta pro
dução de roupas, existam pessoas que ainda vivam. 
praticamente nuas, que não consigam se alimentar e 
que não tenham uma casa para morar. Essa é a raiz 
do problema. Todas as outras saídas, principalmente 
nos países em desenvolvimento, são de emergên
cia, pois não respondem à questão de fundo. Mesmo 
as alternativas que V. Exª apresentou, como a cons
trução civil, são recursos para uma atividade de 
emergência e são respostas finitas. Mas o problema 
é estrutural, diz respeito à apropriação que faz um 
determinado segmento, hoje mundialmente favoreci
do, em detrimento dos interesses dos excluídos. Em 
razão dessa preocupação com o grande índice de 
desemprego, principalmente brasileiro, apresentei 
um projeto ampliando as parcelas do seguro-desem
prego, pois está cada vez mais difícil conseguir uma 
vaga no mercado de trabalho. Hoje, o seguro é for
mado por três a cinco parcelas e proponho sua am
pliação para seis a dez parcelas, em função da gran
de quantidade de meses que as pessoas gastam na 
busca de uma vaga para garantir a sua sobrevivência 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Está 
exatamente af, Senadora Marina Silva, o grande de
safio da humanidade neste momento: encontrar al
ternativa para essa crise que estamos vivendo. De 
um lado, a riqueza mundial se elevando, se amplian
do, atravessando fronteiras e, de outro, legiões de 
pessoas de todos os países mergulhadas na mais 
profunda e desesperadora miséria Er)tão, é preciso 
encontrar um meio-termo, fazer com que a socieda
de possa dividir com todos os benefícios das gran
des conquistas. O que não é possível é continuar a 
existir, num mundo moderno, aqueles que tudo po
dem financeiramente, enquanto que quantidades 
crescentes de pessoas continuam a ter cada vez 
menos, a viver na mais total necessidade. É esse 
caminho, esse leito, que temos que encontrar. E, 
quando V. Ex" toma a iniciativa de ampliar os be
nefícios do salário-desemprego, penso que está 
trilhando na direção correta. É mais ou menos 
por aí que devemos encontrar uma solução, um 
caminho. 

Ouço, aqui, permanentemente, o Senador Lau
ra Campos discorrer sobre esses problemas. S. Ex&, 
que é um estudioso profundo das questões de natu
reza económica, das relações entre o capital e o tra
balho, e vejo que nós todos, juntos, tentamos contri-
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bui'r, mas não encontramos ainda o caminho certo 
para servir à Humanidade. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Como a globalização implica não só liberdade 

de comércio como também liberdade de investimen
tos, enfrentamos também a preocupação com a des
nacionalização de nossa indústria, ou de alguns de 
nossos setores de serviços. O investimento estran
geiro em novas instalações industriais é, obviamente 
bem-vindo. Também pode ser muito positivo o inves
timento em ativos existentes, isto é, a compra de 
empresas nacionais por empresas estrangeiras: isso 
traz ao País novas tecnologias de produção e co
mercialização, toma nossa economia mais competiti
va. É natural que as empresas de países há mais 
tempo industrializados detenham maior experiência 
e conhecimento. Por outro lado, não gostaríamos 
que se registrasse no Brasil uma desnacionalização 
devastadora, até mesmo pelo desperdício da expe
riência empresarial brasileira já acumulada que isso 
implicaria. O conjunto do empresariado brasileiro 
não deixa de ser um património nacional estratégico: 
ele pode sofrer mudanças modemizadoras, mas não 
deve simplesmente ser destroçado. 

Um recente estudo encomendado pela Federa
ção das Indústrias do Estado de São Paulo- FIESP, 
indica que se aceleraram, nos últimos anos, as aqui
sições de empresas nacionais por empresas estran
geiras. O mesmo estudo conclui que o fenômeno, 
por ora, é moderado não se justificando ainda um 
alarme exagerado. Essas aquisições e participaçõ
es, nos anos recentes, têm se dado em números 
elevados: são centenas de casos de 1992 até agora. 
Alguns envolvendo indústrias nacionais bem conhe
cidas: é o caso da compra da Brasmotor por um gru
po americano; da compra da Freios Varga por um 
grupo inglês; da compra da Ceval Alimentos por um 
grupo argentino; da compra da Cofap por um grupo 
italiano. 

No entanto, apenas um terço do investimento 
estrangeiro direito que entra no País vai para a com
pra de ativos existentes. O restante é de novas em
presas que se instalam. ou de multinacionais já insta
ladas que ampliam suas operações. No caso dos flu
xos de investimentos dos países mais desenvolvidos 
entre si, essa proporção é inversa: dois terços dos 
investimentos são para a compra de empresas, uns 
dos outros. 

É claro que esse fenômeno, no Brasil, deve ser 
acompanhado e observado, para que nos assegure
mos de que ele permaneça dentro de margens ra
zoáveis. Assim como· o Governo adota políticas para 

a preservação e criação de empregos, deve também· 
formular linhas de ação para a defesa do caráter 
predominantemente nacional em nossos diversos 
setores económicos. A empresa nacional não neces
sita daquele tipo de proteção artificiosa que faz proli
ferar a ineficiência e a acomodação. Mas merece re
ceber apoio para que seu confronto com o mercado 
não ocorra em condições desleais que a inviabilizem 
de antemão. 

As políticas que devemos seguir para fortaleci
mento da empresa nacional são de natureza estimu
lativa: facilitar o acesso à tecnologia e ao financia
mento, por exemplo. Não se pode, uma vez que in
gressamos para valer no curso da integração inter
nacional, barrar o fluxo de capitais, que é fator vital 
para nosso sucesso económico. Cabe, sim, monito
rar, estimular onde couber e mitigar onde necessá
rio, no âmbito de uma estratégia de inserção autóno
ma no processo de globalização, evitando assim a 
desnacionalização excessiva de nossa economia. 

Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, a globa
lização, na qual estamos engajados, representa uma 
esperança para o Brasil. É um processo capaz até 
mesmo de favorecer a integraÇão nacional, haja vis
ta o recente crescimento económico de alguns Esta
dos mais pobres, acima da média nacional. Por ou
tro lado, é uma nova situação, onde é preciso adap
tabilidade, criatividade, atenção e agilidade para su
perar dificuldades, seqüelas, novas situações. É Ull'\' 
desafio que vale a pena enfrentar e que saberemos 
vencer. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi

. dente, deixa a cadeira da presidencia, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 111 V"~ee-Pre
siderite. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Con
cedo a palavra à Senadora Marina Silva para uma 
comunicação inadiável. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Para 
uma comunicação inadiável.) Sr. Presidente, 
Sf!s. e Srs. Senadores, o que estávamos comentan
do no pronunciamento do Senador Edison Lobão 
está muito relacionado com os problemas que en
frentamos, de um modo geral, nos mais diferentes 
segmentos da nossa sociedade. 

Lamentavelmente, tenho em mãos uma nota, 
que me foi enviada pelo CIMI - Conselho lndigenis
ta Missionário, que relata o alto índice de mortalida
de infantil registrado entre os índios ianomâmis. 
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Diz a nota: 

"Em 1997, o índice de mortalidade in
fantil entre os ianomâmis atingiu o Índice de 
13%. A taxa entre os não- índios gira em 
tomo de 1,5%. A denúncia é dos Sindicatos 
dos Servidores da Saúde e dos Servidores 
Públicos Federais, com base em dados do 
Distrito.Sanitário Yanomami (DSY), órgão da 
Fundação Nacional de Saúde e do Ministério 
da Saúde. De acordo com esses dados, so
mente no ano passado, 45 bebês ianomã
mis morreram antes de completar um ano 
de idade. A taxa de natalidade é de 4,4%. O 
Distrito Sanitário registrou 3.122 casos de 
malária, 39% da população ianomâmis do 
lado brasileiro. A denúncia faz parte do dos
siê de duas mil páginas entregue ao Procu
rador da República do Estado de Roraima, 
Ageu Aorêncio, e ao Deputado Federal Gil
ney Viana (PT- MT), que encaminhou toda 
a documentação à Comissão dos Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados e à 
Procuradoria - Geral da República, em 
Brasília. 

A Fundação Nacional de Saúde dispõe 
de sete médicos para trabalhar em quinze 
pólos - base, 45 auxiliares de enfermagem, 
mas apenas 13 trabalham em aldeias, e dos 
21 enfermeiros, apenas cinco viajam regu
larmente pelas comunidades. Os sindicatos, 
entretanto, denunciam que o número de ser
vidores não é maior devido às péssimas 
condições de trabalho. Os servidores são 
obrigados a passar 45 dias na selva, atuan
do 24 horas, recebendo diárias de R$17 (de
zassete reais), enquanto qualquer outro ór
gão paga R$68 (sessenta e oito reais). Os ser
vidores reclamam que faltam desde o soro anti 
- ofídico contra picadas de cobras até coletes 
salva- vidas e botes infláveís para tráfego nos 
rios e igarapés_ Segundo os sindicatos, os tra
~hadores estão sendo contaminados por 
oncocercose, doença transmitida pelo mos
quito puim, além de serem acometidos por 
sucessivos surtos de malária, também trans
mitida por mosquito." 

Essa denúncia, Sr. Presidente, Sr'ls. e Srs. Se
nadores, é muito grave e dá conta do descaso que o 
Estado brasileiro tem tido para com as populações 
indígenas no sentido de atender às suas necessida
des essenciais de saúde, educação, inclusive de in-

centivo adequado às melhorias das condições de.:.' 
vida através de um processo produtivo que respeite 
a cultura das comunidades indígenas. Boa parte das 
atividades praticadas hoje estão sendo realizadas 
por algumas Igrejas, que têm responsabilidade e 
respeito para com os índios, e por ONGs - e nesse 
sentido posso citar alguns nomes como o Instituto 
Socioambiental, o Cimi, a Comissão Pró - {ndio - , 
enfim, vários seguimentos que atuam junto às comu
nidades indígenas e que, mesmo assim, não são su
ficientes para enfrentar problemas que somente uma 
estrutura de Estado, com compromisso e respeito a 
essas populações, poderia fazer. 

Os dados que temos são alarmantes É uma 
verdadeira chacina à população ianomãmi e ·,topo
demos estender a outras populações indígenas que 
também padecem dos mesmos males, sem as míni
mas condições de atenção por parte do Estado bra
sileiro. Não se pode admitir que, às vésperas da 
passagem do milênio, tenhamos dados dessa natu
reza. Já causamos muitos danos às nossas popula
ções indígenas que hoje estão reduzidas - de um 
total de cinco milhões para apenas duzentos mil fn
·dios - , em função da aÇão de extermínio junto a es
sas populações, que continua, pelo descaso, pelo 
contato e pela presença de garimpeiros. Como está 
demonstrado nesse documento, há uma grande in
vasão de garimpeiros dentro do território ianomãmi, 
do lado brasileiro. Sabemos que houve urna opera
ção para a retirada dos ianomãmis que custou R$1 ;7· 
milhões e que retirou apenas 750 garimpeiros, dos 
cerca de 3 mil, dentro da área ianomâmi. Esses. ga
rimpeiros atiram mercúrio nos rios e igarapés, conta
minando - os e causando um dano praticamente ir
reversível, em função daquilo que causa uma conta
minação por mercúrio não apenas à população mas, 
inclusive, nas águas, nos peixes, enfim, em t~as 
as formas de sobrevivência que os índios podem 
utilizar. 

Faço questão de fazer esse registro até porque 
está tramitando o Projeto de Lei n~ 1.610/96, quere
gulamenta o garimpo em terras indígenas. Do P9nto 
de vista das entidades de apoio às comunidadeS in
dígenas, das suas próprias organizações e de vários 
segmentos da sociedade esse: projeto ainda vai 
agravar, vamos dizer, num nível muito ,naior, a situa
ção hoje da contaminação e da distorção da ativida-. 
de garimpeira dentro dessas comunidades. 

Entendo que o Governo brasileiro tem a obriga
ção de dar respostas para casos dessa natureza ...: 
enquanto na população branca há uma taxa de mor
talidade infantil de 1 ,5%, na população indígena dos 
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ianorr,ãmis a taxa é de 13%, em função dessa situa
ção de penúria, que acarreta doenças co'!lo a malá
ria, a desnutrição e uma série de outros problemas 
que podem ser diagnosticados e comprovados me
diante uma ação do Governo no sentido de procurar, 
pelo menos, melhorar essa situação dessas comuni
dades. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vtee- Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Con
cedo a palavra ao Senador lauro Campos. 

O SR, LAURO CAMPOS (Bloco/PT- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso encontra- se em 
Bema, surça; e se reunirá com o mega especulador 
George Soros e com outras personalidades que co
nhece bem os problemas da crise atual. 

Enquanto Sú~ Excelência 'afirma, em Berna, 
que tudo vai bem no melhor dos mundos, centrado 
no Brasil, cuja situação, de acordo com Sua Exce
lência, é de absoluta tranqüilidade, Sua Excelência 
esqueceu - se de que, hã poucos dias, reunido em 
Brasflia com a cúpula da burocracia, o Governo re
correu à elevação da taxa de ju_ros, que pagávamos 
e sofríamos no Brasil, em 100% - a mais alta taxa 
do mundo. E, segundo a conclusão que transpare
ceu na imprensa, o Governo está de acordo pelo 
menos numa ponto: de que não é possível mais au
mentar a taxa de juros para ver se consegue manter, 
no Brasil, o capital volátil, o capital especulativo que 
penetrou nas Bolsas, que alimentou as reservas in
ternacionais e a dfvida pública brasileira. 

De modo que, nesta globalização, não encon
tramos um ponto de tranqUilidade, porque o próprio 
Presidente do Banco Central dos Estados Unidos, 
Alan Greenspan, acaba de reconhecer que a econo
mia norte - americana encontra - se ameaçada 
ãl8nte do que ocorre no sudeste asiático. O Partido 
Republicano se reúne, tentando pôr cobro, um limite 
ao FMI, para aquilo que consideram como socorro 
do FMI às falências, à quebra das bolsas e, agora, 
ao pedido de moratória feito pela Indonésia. 

O Presidente do Banco Central brasileiro afir
ma que aquele país não está pedindo moratória. TaJ
vez S. EJcl! tenha razão, porque moratória, no seu 
sentido real e jurídico, significa um auxílio, um favor 
que o credor fornece aos devedores que têm inten
ção e condições de pagar pelo menos parte de sua 

dívida. É um favor do credor ao devedor. De modJ)' 
que o·devl3dor, como foi assoalhado no Brasil erra
damente, nos anos 80, não pode decretar moratória 
nem pedir moratória. Quem oferece moratória são os 
banqueiros mundiais, somente eles. Então, 
_mais _ll,ma _vez, il')verteram a posição e o signfficado do 
termo. 

Mas isso não tem importância. O fato é que en
quanto, no' Brasil, percebemos que só os bancos es
taduais vão levar, para tentar equacionar sua situa
ção, R$50 bilhões, um Tigre, um país, como a Co
réia do Sul, pretende US$60 bilhões de empréstimos 
externos, com o FMI e Japão, pelo menos, consor
ciados. De modo que, então, vemos o absurdo, per
demos a noção desses números astronómicos e 
consideramos que nada acontecerá com o Brasil, 
depois de já ter acontecido. 

Obviamente, o Governo 11rasileiro afirma que 
não vai alterar a taxa de câmbio e que a taxa de juro 
já esbarrou no teto. No Brasil, a taxa de juro é de 
38% ao ano, enquanto que, no Japão, essa taxa é 
de 0,5% ao ano. 

Estamos vivendo no •país dos absurdos"! Ao 
invés de Sua Excelência, o Presidente da República, 
olhar para o espelho, deveria olhar para õ País. Ao 
invés de alimentar o seu narcisismo, deveria alimen
tar os brasileiros ou, pelo menos, alimentar a sua ca
beça, sequiosa da verdade. dos fatos que estão 
ameaçando o Pafs. 

Sabemos muito bem que, por exemplo, a Tai
lândia desvalorizou a sua moeda em 80% e que ou
tros países, como a Coréia do Sul, desvalorizaram 
as suas moedas em cerca de 50%. Todos esses 
países desvalorizaram intensamente as suas moe
das. Com isso, a capacidade de exportação desses 
países toma - se tão grande, que é impossível um 
país que não tenha desvalorizado a sua moeda com
petir com os Tigres Asiáticos, desrryaiados na UTI. 

Há aqueles que pregam as virtudes da globali
zação e da inserção do Brasil no contexto internacio
nal, como se nele não fôssemos inseridos, como se 
a inserção não partisse do centro do capitalismo, 
principalmente das necessidades dos Estados Unidos. 

Mais uma vez. está havendo o que aconteceu 
nos anos 50, quando os Estados Unidos, ao produzi· 
rem sete milhões de unidades de carros, tiveram que 
transplantar parte de sua capacidade produtiva, glo
balizando essas indústrias e transplantando - as 
para a Argentina, para o Brasil, para o México e para 
a Coréia do Sul. Não foi Juscelino Kubitschek -
porque, nesses países, não havia Juscelino - nem 
foram alguns técnicos da Cepa! que, através de 
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mágicas cambiais, fizeram isso! Foram os Estados 
Unidos que globalizaram em cima de nós, transplan
tando a sua capacidade produtiva excessiva, que 
ameaçava trazer de volta a crise de 1929. 

Agora, no mundo, estão sendo produzidos não 
mais 7 milhões de carros; mas 50 milhões, sendo 
que a CaPacidade produtiva instalada é de 67 milhõ
es. É obvio que esse capital·excedente - tanto o 
volátil especulativo quanto o ·pródutivo, que se en
contra com grande capacidade produtiva ociosa ins
talada - tem que procurar os nichos, tem que pro
curar ,penetrar na Argentina E! no Brasil, para encon
trar aqueles mercados ainda sobreviventes. 

Nos anos 50, essas indústrias, ao serem trans
plantadas, acumularam - se; de forma selvagem, na 
periferia. Essas indústrias cresceram e ocuparam os 
mercados brasileiros, concentrando renda, criando, 
por meio da força e do despotismo, um mercado pri
vilegiado de 10% da população e excluindo a sua 
grande parcela 

Como poderemos ampliar novamente o merca
do, uma vez que este já foi ocupado não por empre
sas nacionais, mas por empresas transplantadas a 
partir de 1957, as quais cresceram e se desenvolve
ram na periferia do Brasil e em todos os países a 
que fiz menção? 

Portanto, o Governo não está sendo conscien
te ao permitir que sejam transplantadas essas indús
trias para o Brasil, novamente - como aconteceu 
nos anos 50 - por meio de doação de terrenos, de 
recursos emprestados ,com juro até negativo e, inclusi
ve, por meio de doação de mão - de - obra, que foi 
aviltada em seus salários para bem servir a esse ca
pital que para aqui veio e viria de qualquer maneira. 

Nos anos 50, eu dizia aos meus alunos: esse 
capital já está com a passagem no bolso; ele virá 
para cá; é um movimento centrípeto que está empur
rando esse capital para fora dos centros produtores 
avançados, c;ios países avançados. Desse modo, 
não precisávamos fornecer esses estímulos e incen
tivos para que esse capital para aqui viesse. E veio e 
aí está, exigindo uma Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar o que está acontecendo. 

Não vamos falar sobre o que está ocorrendo 
no Estado do Paraná, onde o escândalo é tão gran
de que ultrapassaria o nosso tempo. Vamos falar so
bre •a pequena Ásia•, que pretendeu se implantar na 
Bahia e que está falida na Coréia do Sul. Fizeram 
um acordo em que essa Ásia se comprometia, entre 
outras coisas, a investir, na sua indústria, uma im
portância correspondente aos carros que fossem im
portados da Coréia do Sul pela Kia. Não investiram 

um tostão, apesar de terem importado milhares de;. 
automóveis. Não fizeram nada até agora. Só receOO: 
ram os favores e as benesses do Governo brasileiro 
e desse BNDES·irresponsável. 

Imaginem se isso desse certo? A GM do Rio 
Grande do Sul, pór exemplo, que não se obriga a 
criar um emprego sequer, será, obviamente, uma im
portadora favorecida e beneficiada por tudo o que 
aconteceu até agora .. Esse será um verdadeiro es
cândalo, em escala mundial, repetindo os absurdos 
que aconteceram nos anos 50, em escala ampliada! 
Não aprendemos a lição! 

Nos anos 60, três indústrias estrangeiras de 
carro - a DKV, a Sinca e uma outra - saíram do 
Brasil. Agora, está ocupado o nosso espaço, as ruas 
estão cheias de automóveis e as garagens dos ricos 
estão abastecidas com três, quatro, cinco ou seis 
carros. A classe média foi beneficiada com esses 
empréstimos feitos em dinheiro estrangeiro e com 
taxas de juros baratíssimas na compra desses arti
gos de luxo. 

Se essas indústrias fossem inauguradas, no 
Brasil haveria um número maior de montadoras do 
que o dos Estados Unidos! Estamos loucos! Se isso 
acontecesse, é óbvio que à produção nacional de 
carros, de cerca de dois milhões por ano, somar- se 
- iam esses milhares de carros que seriam produzi
dos, fazendo com que aumentasse ainda mais o pro
blema do mundo de ter atingido 50 milhões de car
ros por ano em sua produção. 

Pois bem, gastei algumas· dééadas de minha 
vida tentando entender um pouco de economia 
Cheguei à conclusão de que a coisa mais difícil do 
mundo é entender aquilo que é quase óbvio. Por 
exemplo, durante 250 anos, os mercantilistas, Mis
selden Melynes e os donos das grandes companhias 
de navegação, quase todas inglesas, convenceram 
o governo inglês de que não havia nada melhor do 
que exportar. Vamos exportar! Como o Banco do 
Brasil fez a propaganda até há pouco tempo: •o que 
importa é exportar". Isso os ingleses afirmaram du
rante 250 anos. 

Imagine se o mundo não fosse mais inteligente 
do que os economistas? Porque é! A sorte nossa é 
que existe uma inteligência do sistema e este resiste 
ao ataque dos economistas e dos técnicos. Então, 
se a Inglaterra tivesse caído nessa conversa e não 
estivesse importando de suas colónias, trazendo 
ouro dos quatro cantos do mundo, saqueando os 
Estados Unidos e assim por diante, é óbvio. que se·a 
Inglaterra tivesse exportado mais do que importado, 
tivesse um saldo de exportações, ela estaria alimen-
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tandó as suas colónias, transferindo riqueza para a 
Índia, para e. Amé ica, se empobrecendo por ser a 
r,..inha do mundo, exportando e, portanto, retirando 
riqueza real da Ilha e a entregando, por saldo de ex
portações, por superávits de exportações, para suas 
colônias. 

Este absurdo perdurou 250 anos e, aqui no 
Brasil agora, vem essa história, porque os Estados 
Unidos precisaram recuperar uma parte de sua pro
dução. Os Estados Unidos tinham sido achatados 
em sua produção. 

Lester Thurow mostra rapidamente como isso 
aconteceu, como a produção norte - americana defi
nhou e, entre outras coisas, diz ele, a última indús
tria~de robôs abandonou os Estados Unidos. E para 
que isso? Para que os Estados Unidos, valorizando 
o seu dólar, pudessem importar barato o excedente 
do mundo: os carros que estavam sobra_ndo no Ja
pão, as mini - máquinas que o Japão produzia, as 
máquinas que a Alemanha produzia e que não con
seguia colocar, a não ser no grande mercado norte -
americano, onde 5% da população do mundo conso
mem 40% das matérias - primas mundiais. Os Esta
dos Unidos garantiram a reprodução do capitalismo 
mundial tomando - se o grande mercado. Mas ago
ra, quando o governo norte - americano se enxuga e 
consegue reduzir de US$320 bilhões para US$28 bi
lhões, no ano passado, o seu déficit, ele pára de 
comprar. Se o governo parou de comprar US$320 
bilhões por ano, deveria haver um desemprego enor
me nos Estados Unidos. Mas isso não aconteceu, 
porque os Estados Unidos inverteram a sua posição: 
de grande importador e mercado, eles tiveram que 
se transformar em exportadores, para a Argentina 
e para o Brasil. Por isso temos déficit comercial, 
por importar o excedente americano e o excedente 
mundial. 

Estamos vendo que essa globalização é o re
sultado principal das necessidades de um reajuste 
enorme da economia dos Estados Unidos, que co
meçou com Reagan e Bush. Eles adotaram o neoli
beralismo de exportação. Os Estados Unidos conse
guem manter apenas 4% de desemprego, porque 
estão recuperando a sua capacidade produtiva e 
têm que encontrar mercado no mundo para exportar. 
Logo, temos que valorizar o nosso real; a Argentina 
tem que valorizar a sua moeda, e o México também, 
para que importemos agora aquilo que os Estados 
Unidos deixaram de importar e de consumir. 

A situação de sobreacumulação, de excesso 
de produção nós não enxergamos. Está lá o nosso 
Presidente querendo atrair mais capital. Acumular, 

acumular - isto é Moisés, nos Profetas - já d~a 
quem sabia o que estava dizendo. Vamos acumular 
mais, mais indústrias automobilísticas, quando as 
vendas nesse setor caíram 9% em relação ao ano 
passado. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - Per-
mite- me V. Ex" um aparte? • 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - Se
nador Lauro Campos, vejo muitas vezes V. Ex" re
cordando e, aliás, não só recordando, mas trazendo 
a nós a sua cátedra, a sua função de grande profes
sor. Além de Senador, V. Ex!' recorda os tempos de 
sala de aula e nos dá uma verdadeira aula também 
aqui no plenário. Chamou- me a atenção quando V. 
Ex" disse que grandes países, como os Estados Uni
dos agora, procuram exportar excedentes e encon
trar nichos para seus produtos. V. Ex" fala em expor
tar indústrias automobilísticas. Na verdade, se anali
sarmos bem de perto, somos um nicho ••• 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) 
Nicho com •n•, não com "1"1 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - É 
verdade. No fundo, faz - se um grande marketing 
para fazer com que nós aqui discutamos essa tese, 
principalmente entre os Estados da Federação. A in
tenção é que cada um seja um nicho - com •n• é 
bem claro - , um receptor dessas indústrias. E aqui 
formamos uma verdadeira concorrência entre nós. 
Cria- se um ambiente que faz com que os governos 
estaduais comprometam, para angariar certas indús
trias, até futuras administrações, concedendo incen
tivos, muitas vezes, incalculáveis, e que a população 
do seu Estado vai ter que pagar. Acontece que es
ses governos, muitas vezes, são pressionados pelo 
meio em que se encontram, porque, se não fizer 
isso, vai para outro Estado, onde fazem pressão da 
mesma forma. E se não oferecer isto ou aquilo, não 
é um grande governo. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
Vai para a Argentina. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - Isso; 
vai para outro país, fazendo, assim, pressão sobre o 
Governo Federal. E isso provoca a concorrência in
terna, muitas vezes desleal, trazendo prejuízos para 
o futuro, sem dúvida alguma. No fundo, elas virão, 
com ou sem incentivo, se houver mercado, é claro; 
ainda mais agora, com grandes incentivos, quando 
são montadas praticamente de graça. E quem paga 
é o conjunto da sociedade, para benefício de uma 
pequena parcela. Por isso, gostaria, de coração, de 
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cumprimentá -lo, porque v. ~traz esta preocupa
ção, que devemos ter, nós, o Governo Federal, os 
governos estaduais, no sentido dt;! encontrarmos um 
denominador comum para este problema dos incen
tivos, da concorrência, criando meios para que não 
haja tantas pressões sobre os governos, a ponto de 
chegarem a tais comprometimentos. Meus cumpri
mentos a V. ~-

O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT - DF) -
Agradeço muito o aparte de V. ~.que muito enri
quece o meu pronunciamento e com.g qual estou de 
pleno acordo. 

Para terminar, gostaria apenas de lembrar que 
esse neoliberalismo apareceu em 1 873. E todo mun
do que estuda essa questão sabe que ele se desmo
ralizou. Todas as suas teses de que o mercado é ra
cional, de que o mercado é o melhor alocador de re
cursos, de que o mercado tem uma inteligência fan
tástica, divina, tudo isso foi desmoralizado em 1929. 
Ao invés do pleno emprego que os neoliberais di
ziam que o mercado sozinho ia fornecer, ia atingir, 
vemos 44% de desemprego na Alemanha, 25% de 
desemprego nos Estados Unidos, nos anos 30. En
tão, essa idéia de que o mercado auto - ajusta tudo 
ficou completamente desmoralizada. O que houve 
foi, pelo contrário, como. acontece hoje, um excesso 
de produção, aquecimento demais, ai:umulação de
mais, o que tomou os capitais pouco rentáveis na 
produção. Então, eles fugiram para a especulação. A 
Bolsa de Nova Iorque esquentou enormemente. Os 
especuladores iam à Bc;>lsa comprar ações da Ford, 
da General Motors, depois, iam ao Banco, cauciona
vam US$1mil de ação e recebiam US$800; voltavam 
à Bolsa e compravam US$800; voitavam ao Banco, 
caucionavam e pegavam US$640;. voltavam à Bol
sa, e assim por diante. Então, foi essa alavanca que 
estourou em outubro de 29. Agora, estamos assistin
do a situações idênticas, muito parecidas, em escala 
global, no sudeste asiático. O que me parece é que, 
em vez de ser apenas dinheiro de fundos norte -
americanos, agora são fundos do mundo inteiro; re
curso ocioso do mundo inteiro, que se transformou 
em capital volátil, dada essa tecnologia modema de 
comunicação. 

Como esse dinheiro, cerca de 41 trilhões - e 
só nos Estados Unidos calculam- se 17 trilhões -, 
vai poder encontrar lucro, a não ser quando entra 
mais dinheiro na Bolsa para comprar ações, fazendo 
- as subirem especulativamente. Mas, esse dinheiro 
distanciou - se do mundo real e é resuitado de uma 
autonomização em relação ao mundo real. O traba
lho humano, ainda que recebesse zero de salário, 

não conseguiria irrigar esse capital todo, dar lucro _ 
suficiente para esse capital enorme que se acumu" 
lou dessa maneira, capital fictício, imaginário e espe
culativo. 

A meu ver, estamos numa situação em que 
não adianta a tranqüilidade do Presidente da Repú
blica, porque há um prognóstico hoje nos jornais, fei
to por um técnico renomado, de que; dentro de seis 
meses, o Brasil precisará, tal como aconteceu com 
os Tigres Asiáticos, desvalorizar o ReaL Isso está 
publicado na primeira página da Folha de S. Paulo 
de hoje. Esse é o óbvio a que o Governo não quer 
se render. Não é possível, portanto, encontrar saí
das, porque todas já se esgotaram. A última é esta 
que estamos aqui aprovando, ou seja, a retirada de 
R$20 bilhões para tapar o buraco provocado pelo 
aumento da taxa de juro em relação à nossa dívida 

-pública. 
- E, com certeza, nesta situação em que nos en-

contramos, seria muito mais adequado, muito mais 
eficiente, muito mais honesto perceber a dimensão 
desse problema, em vez de ditar medidas despóti
cas para os funcionários públicos, pois essa migalha 
que tirarão desses é a expressão única e exclusiva 
da desumanidade, da indiferença em relação aos 
destinos da nossa geração. 

Parece-me que não há como evitar o inevitável. 
No dia 19 de junho, o Presidente da República, 

declarou, às páginas 09 e 10 da Gazeta Mercantil, 
quando perguntado se não tinha medo de nada, o 
seguinte: "Só tenho medo do que pode acontecer no 
mundo, sobre o qual não tenho o menor controle'. 
Ou seja, Sua Excelência disse que temos medo da
quilo que não podemos controlar. Na verdade, tem 
medo desse dinheiro incontrolável; tem medo des
sas condições incontroláveis, dessa crise internacio
nal incontrolável. E disse que, no avião, temos medo 
porque não o sabemos controlar, não entendemos o 
seu mecanismo. Mas, esse avião já entrou em pane 
e Sua Excelência continua com aparente tranqüilida
de para ver se consegue empurrar o desastre até 
depois das eleições. 

Os funcionários públicos que esperem; o Minis
tro Bresser Pereira havia prometido demitir 107 mil . 
funcionários, agora, douraram a pílula um pouco, mi
noraram: 33 mil serão demitidos. Mas o que adianta 
isso diante desses problemas que obrigam o Gover
no brasileiro a socorrer, com 30 bilhões, o Banespa; com 
50 bilhões, os bancos estaduais, e assim por diante. 

Sr. Presidente, devo encerrar, pois vejo que· 
meu tempo está esgotado, e este assunto é inesgo
tável. 
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Desejo ·realmente estar equivocado. Desejo 
que os equilibristas, os panglossianos - que diziam 
que tudo ia bem no melhor dos mundos enquanto 
Lisboa se acabava - , e todos esses que não vêem 
problemas, mas apenas equilíbrios e soluções à vis
ta, estejam certos. 

Quem viver verá. 
Durante o discurso do Sr. Laura Cam

pos, o Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Emitia 
Femades. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao Senador João Rocha. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srl!s. e Srs. Senadores, intensiva em 
mão -de -obra, a indústria de calçados assume es
pecial importância no atual quadro do nosso País, 
em que o desemprego constitui a maior preocupa
ção do Governo, desta Casa e de todos os brasilei
ros. Removidas as causas que vêm impedindo sua 
expansão no mercado exterior, contribuirá significati
vamente para o equilíbrio das nossas contas exter
nas, uma vez que tem grande potencial de cresci
mento. Trata - se de indústria tradicional, que con
quistou importante parcela do mercado americano, 
trazendo divisas para o Brasil. 

Desde a implantação do Plano Real, no entan
to, esse dinâmico setor de nossa economia entrou 
em forte crise, fechando - se mais de 1 00 fábricas 
somente no Rio Grande do Sul e em São Paulo, 
com demissão de mais de 40 mil empregados, preci
samente no instante em que a questão do desem
prego adquire excepcional gravidade no País, con
forme atestam todos os dados estatísticos. 

É, assim, setor que merece a máxima atenção, 
por parte do Governo, considerando - se, sobretudo, 
que a crise em que permanece constitui empecilho à 
expansão de uma indústria de grande potencialida
de, capaz de angariar amplos recursos à nossa pau
ta de exportações. Isso, sem aludir a sua evidente 
importância para o mercado interno, um dos maiores 
consumidores de calçados do mundo. 

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, Estu
dos da Gerência Setorial de Bens de Consumo Não 
- Duráveis do Banco Nacional e Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES sobre o Complexo 
Coureiro - Calçadista, em linguagem clara e objeti
va, fornecem um quadro minucioso sobre a situação 
brasileira no setor, com indicação de rumos e medi
das a serem adotados ou estimuladas pelo Governo, 

a fim de que as indústrias de couro e calçado se ~e
cuperem rapidamente, gerando novos empregos, 
necessários à nossa estabilidade social, bem como 
expandindo suas vendas no exterior, propiciando -
nos divisas tão necessárias. 

'A balança comercial do segmento de 
calçados é ·positiva, apesar do crescimento 
das importações nos últimos anos, assim 
como a do segmento do couro, com exporta
ções crescentes bem superiores às importa
ções. Ambos os setores destinam apenas 
30% da sua produção para o mercado exter
no', afirmam técnicos do BNDES, acrescen
tando: 'Fatores como a isenção de taxa para 
ex;>ortação do couro wet - blue até a pouca 
atenção dada a atividades importantes na 
definição do preço final, diminuem as chan
ces de maior competitividade no setor, em
bora o Brasil esteja, ainda, entre os grandes 
exportadores mundiais'. 

O estudo a que aludimos não deixa dúvidas so
bre as possibilidades de o Brasil não apenas manter 
a sua posição atual como, sobretudo, expandi - la 
fortemente, desde que ocorra lúcida colaboração go
vernamental visando ao incremento do setor. As 
grandes empresas localizam - se, quase todas, no 
Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e em Franca, 
Jaú e Birigui, no Estado de São Paulo. Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Paraíba também se destacam na 
produção, por meio de pequenas ·empresas voltadas 
pàra o mercado interno. Atualmente, há um desloca
mento de fábricas para o Nordeste, especialmente 
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, à busca de 
mão - de -obra mais barata, o que resultará em im
portante contribuição para o d!=!senvolvimento da
quela região desfavorecida do nosso País - mais 
um ponto para a importância do setor para o Brasil. 

O Sr. Otoniel Machado (PMOB - GO) - Per
mite-me V. Ex&. um aparte, Senador? 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL.,..:TO).- Concedo, 
com muito prazer, o aparte a V. J:x,A. 

O Sr. Otoniel Machado (PMOB - GO) - Gos
taria de parabenizá - lo por essa idéia oportuna, por
que o Estado do Tocantins, com mais de 12 milhões 
de cabeças de gado, não poderia jamais vender a 
pele desses animais. O próprio Estado poderia fazer 
indústrias calçadistas e de outros gêneros aprovei
tando sua matéria - prima. O Estadp :de Goiás teve 
uma experiência muito boa nesse sentido. Hoje, o 
Estado tem mais de vinte indústrias de calçados, o 
que propicia trabalho a muitas pessoas e deixa o lu-
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cro no próprio Estado. V. Ex- está no caminho certo. 
Tocantins será um Estado feliz, porque vai segurar 
divisas com esse subproduto do gado, que é uma 
das primeiras economias do seu Estado. O mercado 
calçadista é muito importante para o seu Estado, de 
maneira que V. EJcl' está prestando um grande servi
ço ao nosso Estado vizinbo, Muito obrigado. 

O SR. JOÃO ROCHA (PLF -TO) - Muito ob
rigado, Senador Otoniel Machado. O seu aparte será 
incorporado ao nosso pronunciamento. 

Em reportagem publicada em .17 de julho de 
1996, a revista Exame deu a seus leitores rápido 
quadro da crise em que foi lançado o setor após o 
real, enfatizando o êxito com que Franca enfrentou a 
gravíssima. situação, via terceirização de serviços, 
com abertura de oficinas caseiras que proporciona
ram melhor remuneração ao trabalho do que nos 
empregos extintos. Disso resultou acentuada perda 
de arrecadação para o Município, mas, de outro tur
no, ocorreu importante expansão de vendas no comér
cio local, superada que foi, a crise do desemprego. 

Sr. Presidente, S..-s e Srs. ·Senadores, o seg
mento de calçados, indústria intensiva em mão - de 
- obra, caracteriza - se por três setores em que se 
dMdem màis de quatro mil empresas existentes no 
Pais, o que, por si só, o toma merecedor de toda a 
atenção por parte do Governo, quando o emprego 
se transforma em problema qu~;~ alarma os brasilei
ros. São eles: grandes empresas que atuam, basica
mente, no mercado interno, com forte presença na 
produção de tênis, tecnologia mais sofisticada e ele
vado gasto de marketing; médias empresas, em ge
ral ligadas ao setor de couro, atuando em mercado 
muito competitivo e voltadas para o mercado exter
no; e micro e pequenas empresas, tipicamente arte
sanais. Estudos do BNDES nos dão, ainda, impor
tante visão da amplitude do mercado de tênis, aqui 
podendo o Governo adotar medidas que permitam 
veloz expansão no fabrico da mercadoria de grande 
consumo, atraindo - se para o Brasil as grandes mar
cas americanas, o que, aliás, jã começa a ocorrer. 

Sr. Presidente, a crise que quase sufocou o se
tor de calçados no Brasil teve como causa funda
mental o problema cambial surgido com a criação do 
real supervalorizado e, assim, anulando nossa capa
cidade de concorrer mesmo em mercado onde já 
éramos tradicionais fornecedores, como o america
no. Moeda supervalorizada e abertúra comercial 
constituíram dois golpes profundos;· sobretudo nos 
setores de grande competitividade como o de calça
dos e tecidos. Dar a crise em que mergulharam nos
sas ·empresas, grande número indo à falência, inca-

pazes de enfrentar a concorrência das indústriaS' 
àsiãtii::as ~. especialmente, da chinesa. 

A revista Veja, em reportagem publicada em 
sua edição da 18 de maio, deu- nos ligeira noção 
da gravidade da crise que assolou a indústria"brasi
le_ira. _Q diretor da Associação Brasileira das Indús
trias de Calçados, Sr. Heitor Klein, enfatiza a impor
tância da urgentes medidas governamentais para a 
preservação do setor tão dinâmico e importante para 
o Brasil, perfeitamente apto a superar a crise e, so
bretudo, captar novos mercados no Exterior, caso 
adotadas pelo Governo as medidas tão reclamadas 
pelas indústrias. · 

O Estado de Tocantins, criado por determina
ção da Assembléia Nacional Constituinte, em 1988, 
com uma área da quase 300 mil quilômatros quadra
dos, é, hoje, um dos maiores produtores de gado do 
Brasil. O rebanho bovino, com mais de seis milhões 
de cabeças, pode e deve ser aproveitado na indús
tria coureira do Pafs. O principal produto exportado 
pela nossa indústria é o clássico calçado de couro. 

Seria simples, com a utilização de uma linha 
especial de crédito do BNDES, a instalação de in
dústrias de couro na região, que teriam ur:na dimen
são estrutural de custo e tecnologia altamente com
pensadora. Como jã dissemos anteriormente, a in
dústria coureira é intensiva em mão - de - obra, e 
dessa atividade somente vantagens adviriam para o 
setor e para o Estado da Tocantins, que tem todas 
as características necessárias para esse tipo de 
indústria. 

Uma das dificuldades encontradas no sator é o 
fornecimento de matéria - prima. A pecuária, alta
mente desenvolvida do Tocantins, serva de base 

1 para a instalação da um pólo coureiro na região, be
neficiando a indústria coureiro - calçadista em geral 
a a população local, com a oferta da novos empre
gos, tão difíceis nos dias atuais. 

Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, há 
abundância de estudos realizados por técnicos com
petentes do Governo, BNDES e órgãos das classes 
produtoras, unânimes em apontar o setor de calça
dos e couros como um dos mais importantes da eco
nomia brasileira, não só pelo volume de produção ou 
exportação, como também pela geração de empre
gos, cada dia mais necessários à estabilidade social 
em nosso País. É sabido que os problemas atuais 
são de ordem conjuntural, pois frutos da polrtica eco
nômica em vigor, o que não impede o pessimismo, 
sobretudo por parte de médios e pequenos prodUto
res, ora desamparados e sufocados pelos juros ele
vados, que reduzem nossa capacidade competitiva 
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em face de concorrentes asiáticos, especialmente 
chineses. 

Bem conhecida a evolução da indústria de cal
çados e couro no mundo: pafses antes grandes pro
dutores - Estados Unidos, Alemanha, França -
deslocando suas fábricas .para a Ásia e, especial
mente, para China, Tailândia, Filipinas e outros par
ses. Deles nos vem concorrência c:apaz de esmagar 
a produção brasileira, caso produtores e Govemo 
não somem esforços para preservar setor em que 
temos condições não apenas de sobreviver, mas de 
alcançar notável expansão;· angariando divisas a 
cada dia mais necessárias e gerando empregos tão 
essenciais aos brasileiros. 

O Mercosul, até o momento, tem sido prejudi
cial em determinados setores ao Brasil, principal
mente nesse ramo de atividade, em deçorrência da 
proteção amp!a dada pelo govemo argentino às 
suas indústrias. No auge da crise, quando os indus
triais brasileiros se desesperavam, o Governo tomou 
medidas de socorro, via impostos e abertura de cré
dito pelo BNDES. Mas não é o bastante. A crise 
prossegue e é sobremodo conhecida dos técnicos 
governamentais e da iniciativa privada. Os transtor
nos nos vêm do Mercosul, sobretudo em decorrência 
do protecionismo governamental ao setor industrial 
argentino, cuja integração seria altamente positiva 
para ambas as partes. 

Dispõe o Governo brasileiro, pela abundância 
de estudos ofertados por seus técnicos, de todos os 
dados necessários à uma reviravolta na crise que 
ainda assola o setor coureiro - cafçadista, propician
do- lhe condições de expansão não apenas em pro
veito brasileiro, mas do Continente e, sobretudo, do 
Brasil e da Argentina, via ação diplomática a ser 
executada, conforme expõe de modo feliz artigo pu
blicado na ReVista de Negócios n2 31, que corrobo
ra a posição por nós adotada neste discurso, de de
fesa do seton:oureiro - cafçadista, cujas potenciali
dades nós abrem perspectivas excepcionais, sobre
tudo após a integração de seus vários segmentos 
em nosso Pafs, seguindo - se igual processo entre 
Brasil e Argentina, para proveito de ambas as partes 
e, especialmente, maior amprrtude do Mercosul. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. João Rocha, 
a Sra; Emília Femades, Suplente de Secre
tário, deixa a ·cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Otoniel Machado. 

O SR. PRESIDENTE (otoniel Machado) .:.""" 
Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT -
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- · 
te, Srs. Senadores, veiiho à tribuna do Senado Fe
deral, neste dia, para reafirmar o meu apoio e a mi
·nha solidariedade aos aposentados e pensionistas 
do Pafs pelo transcurso do Dia do Aposentado, ocor
rido em 24 de janeiro, e manifestar meu reconheci
mento à luta que travam em defesa dos seus legfti
mos e históricos direitos. 

Tendo à frente a Confederação .Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas - a Cobap, presidida 
por uma mulher, a Srl Maria Machado, milhares de 
pessoas, recentemente, foram às ruas, inclusive em 
Brasnia, expressar a sua justa indignação com a for
ma autoritária e desrespeitosa com que estão sendo 
tratados pelo Poder Executivo, que chega ao ponto 
de não recebê-los em audiência, apesar das reitera
das solicitações da entidade. 

O descaso para com esses brasileiros, alvo de 
promessas não cumpridas, injustiçados e sofridos, 
tem sido grande, mas chegou às raias da crueldade 
no fim do ano passado, com o anúncio da suspen
são do pagamento de pensões e aposentadorias, 
feito por meio da imprensa no dia 24 de dezembro, 
véspera do Natal. 

A iniciativa, decorrente de medida provisória, 
inclufda no pacote do Governo, sob .a alegação de 
um suposto recadastramento;· maS com o objetivo de 
fazer caixa, retirou, de uma hora para outra, da folha 
salarial, milhares de aposentados e pensionistas, 
que passaram a enfrentar ainda mais dificuldades e 
privações em suas vidas. 

Hoje, 14 milhões de aposentados e pensionis
tas, homens e mulheres, que ganham apenas um 
salário mínimo, são vitimas, ao lado dos demais, de 
medidas provisórias injustificadas de arrocho sala
rial, de falta de hospitais e de medicamentos, entre 
outros direitos cortados ou sob ameaça de serem 
retirados. 

Srs. Senadores, é importante destacar que, a 
despeito da situação vivida e das investidas constan
tes contra eles, os aposentados e pensionistas deste 
Pafs têm leVI:!J1tado sua voz com dignidade, conheci
mento de causa, equíllbrio coragem e, acima de 
tudo, com um sentimento de profundo patriotismo e 
cidadania. 

Em manifesto distribuído, a Confederação BraSilei
ra de Aposentados e PeciSÍOIIislas, em nome elos mllões 
de aposentados do nosso País, advertiu: 
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"Continuamos com nossas bandeiras 
que combatem a tentativa de privatização da 
Previdência Social. Ninguém mais do que 
nós· quer a melhoria da Previdência Social, 
sua reforma, para melhorar e ampliar o aten
dimento aos segurados. Por isso mesmo, 
somos contra as propostas do Governo Fe
deral, que, fingindo apresentar correções, 
visa sua liq~ação. • 

Ainda no manifesto recentemente divulgado: 

"Também incluímos em nossos pleitos 
a saúde como direito de todos e dever do 
Estado. Denunciamos o favorecimento ofi
cial ao comércio da medicina, mascarado na 
regulamentação dos "planos de saúde.• 
Execramos a tentativa de privatização do 
seguro-acidente de trabalho, por haver ex
periência histórica de sua ineficiência e rep
resentar claro beneficiamento das segurado
ras e empresas de crédito, financiadoras de 
candidatos. • 

Ainda nesse documento oficial da Cobap, que 
solicitamos seja publicado na íntegra e faça parte 
deste nosso pronunciamento, são apresentadas su
gestões, como: 

•- gestão tripartite; 

- a universalização da previdência so
cial básica sem exclusões ou privilégios; 

- piso de um salário mínimo e teta de 
dez vezes este valor; 

- previdência complementar pública 
facultativa, para garantir o atendimento não 
comercial àqueles que ganham provento aci
ma do teta, respeito aos direitos adquiridos e 
às expect3tivas de direitos; 

... -:- a~ntadoria por tempo de serviço 
independe~e da idade, para não discriminar 
os que iniciam mais cedo no trabalho; 

.. - aPQsentadoria especial para os que 
trabàlliam em· Cóndi(:ões prejudiciais ·à saú
de; e 

.· ." . - garantia de preservação do poder 
aquisitiVo dos penefícios. • 

Isso é o que pe~;~sam.e defendem esses brasi
leiros, diante da experiência de uma vida dedicada à 
Ç91)Struçãçl, qq País, de compromisso com o traba
.Jtl~, com p ~envqly~rl)~nto. nacional e, com .o d~i
no das geraç~s iu}lfi<!S, e-que deveriam ser ouvi-

dos, respeitados";;, 'cc!iSÍdemdi:'l', a.-it~i;· Oe ~f'i'P: 
atacados e injustiçados. ' 

Os aposentados e pensionistas não falam por 
si só, mas expressam com propriedade o sentimento 
de uma grande parcela da sociedade- brasileira ~. 
em especial dos trabalhadores, que não aceitam a 
atual política de corte de direitos previdenciários ou 
trabalhistas e de ataque a suas instituições repre
sentativas. 

Também os trabalhadorec da ativa têm mani
festado a sua insatisfação contra essas medidas, 
que visam eliminar direitos, como a reforma da Previ
dência, a reforma administrativa, a tentativa de se im
por o pluralismo sindical e o contrato temporário de tra
balho, eSte, inclusive, recentemente tomado lei no Pafs 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

É importante le~brar também que, em audiên
cia pública, realizada na Câmara dos Deputados, no 
último dia Zl, a Coordenação Confederativa dos Tra
balhadores - a CCT -, representada pelo seu Secre
tário, José Calixto Ramos, defendeu a suspensão 
imediata do processo de Reforma da Previdência, 
cóm aber!ura de um amplo debate com a sociedade 
para se buscar uma alternativa que preserve o cará
ter social e público da instituição e os direitos dos 
trabalhadores. 

Ainda na semana passada, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Indústria - CNTI; a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agri
cultura - a Contag -e a Central Única dos Trabalha
dores- CUT-, entre outras entidades, demonstrando 
o avanço da unidade e da luta dos trabalhadores 
brasileiros, entraram com ação junto ao Supremo 
Tnbunal Federal, questionando a constitucionalidade 
do projeto que estabeleceu o contrato temporário de 
trabalho. 

São medidas importantes que contribuem para 
advertir esta Casa, o Congresso Nacional e a socie
dade em geral não apenas sobre os prejufzos que 
essa ·lei acarretará às relações sociais, previdenciá
·rias e de trabalho no País, mas também sobre a faltil 
dé respaldo que as iniciativas do Goverrio enfrentam 
entre os trabalhadores brasileiros. 

É preciso destacar que, mesmo diante do corte 
de direitos, da perseguição de·que são objeto·os fun-. 
cionários públicos e do descaso em geral, os apo
sentados, os trabalhadores e o povo têm agido com 
maturidade, responsabilidade e, acima de tudo, com 
:COmpromisso, na defesa .do patri~nio ·hi~órico de 
direitos . sociais . e .. tl'!lbalhistas, .institufd~ . ~rante o 
Governo do ex-Presidente Getúlio Varg~ •.. 



JANEIRO DE !998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 611 

Aproveito o momento em que presto esta ho
menagem àqueles que já contribuíram de maneira 
significativa para a construção deste Pais, a fim de 
resgatar um pouco da história Refiro-me a mais re
cente manifestação do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, quando atacou a "Era Vargas". No 
momento em que a legislação do contrato temporá
rio de trabalho foi sancionada, o Presidente, mais 
uma vez, impingiu palavras de desagravo contra 
aquele perfodo, e o País assistia à sanção de 
uma lei que eliminava os direitos consagrados dos 
trabalhadores. 

Em sua manifestação, o Presidente afirmou ser 
o "pior perfodo o do getulismo•, exatamente aquele 
em que passou a vigorar a Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT -, o primeiro código de leis do traba
lho no País, instituído em 1943; e também o salário 
mínimo, que vigora desde 1940 e que hoje enfrenta 
a pior desvalorização de sua história 

Na mesma direção, o Ministro do Trabalho, que 
integra o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro - Par
tido que se diz trabalhista e que diz cultuar a memó
ria e as idéias de Getúlio Vargas -, somou-se ao 
Presidente para atacar a "Era Vargas", afirmando 
que aquela época foi marcada por "populismo, totali
tarismo e corporativismo" - sem lembrar-se dos as
pectos altamente ~?ignifiCativos daquele período, no 
que áiZ respeito às conquistas que, hoje, a Era Fer
nando Henrique Cardoso está suprimindo, por meio 
de constantes leis e reformas na Constituição. 

Na verdade, a intenção anunciada de acabar 
com a "Era Vargas" não· tem tido outro significado 
senão destruir o que foi construído sob a liderança 
do ex-Presidente Getúlio Vargas, ou seja, destruir 
uma Nação industrializada, soberana em relação 
aos seus patrimônios públicos e recursos naturais, 
que valorizam quem trabalha e produz. 

Enquanto hoje, por exemplo, festeja-se um 
crescimento da economia em tomo de 2% - ou tal
vez menos do que isso -, na tão criticada "Era Var
gas": a economia brasilàira cresceu em média '?Ó/o 
ao ano, chegando a atingir, entre 1933 e ·1939,, a 
taxa de 11,320-k, com a incorporação dos trabalhado
res à produção, ao emprego e ao consumo - algo 
muito diferente do que estamos presenciando hoje, 
quando milhões de brasileiros estão na rua da amar
gura, desencantados, levados pelo desemprego •... 

Aliádo ao crescimento econômico ·e contrarian
do a rearidade àtual do desemprego e do arrochosà

. larial, · á ··.era \largas• também fói responsável'pelós 
maiores: frid'JCEiS de oferta de emprego da história do 
Pafs, ~·como pelo incremento do poder.: aquisitivo 

dos trabalhadores, especialmente por meio da i~ 
tuição do salário mínimo. -

Diante dessa rápida comparação, é de se per
guntar: qual é a contribuição do Governo ao nosso 
processo de desenvolvimento soberano, senão des
fazer-se, a preço aviltante, de patrirnônios funda
mentais ao País e ao desenvolvimento nacional, 
construídos na "Era Vargas•, corno a Companhia Si
derúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce 
e a Petrobrás? Quais os estímulos'de política indus
trial ou agrícola que têm beneficiado os nossos pro
dutores nacionais? O que podemos identificar no 
atual Governo senão a abertura indiscriminada da 
economia à concorrência desleal, a desnacionaliza
ção das empresas privadas nacionais, o desempre
go em massa cada vez mais crescente e a submis
são ao capital especulativo internacional? Quais os 
novos direitos sociais e trabalhistas que foram incor
porados pelo atual Governo àqueles instituídos na • 
"Era Vargas", a não ser medidas que objetivam eli
minar direitos adquiridos, garantidos pela Constitui
ção Federal, como resultado de décadas de luta? 

A meu ver, a insistência em denegrir a imagem 
da "Era Vargas• pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e seus Ministros é uma tentativa de apagar 
da memória do povo a referência, o comparativo fla
grante da fragilidade e da incoerência social e eco
nômica do atual Governo. 

Ao invés de avançar no sentido de construir um 
País ainda melhor do que aquele da "Era Vargas", o 
Brasil está retrocedendo a olhos vistos, apresentan
do indicadores que apontam para um retomo ao pe
ríodo, irânica e infelizmente, anterior ao Governo de 
Getúlio Vargas. Ou seja, a atual política econômica 
está levando o País a retroceder à Era do Brasil Co
lônia, do servilismo, do coronelísmo, das eleições vi
ciadas e ·fraudadas, da dependência externa e do 
trabalho semi-escravo, sem direitos, que Getúlio 
Vargas, sintetizando o sentimento nacional, come
çou a deixar para trás, apesar da resistência das oli
garquias na década de 30. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao contrário· 
das idéias e teorias do atual Presidente da Repúb6-
ca, de que o povo esquecesse a obra de Getúlio 
Vargas, ela precisa ser lembrada É uma experiênc!a 
histórica, concreta e inapagável, que marcou profua
damente a vida do Pafs, a alma do povo e, por isso, 
jamais .ser.á esquecida, independent~mente das 
canipanha& que .se ~açam contra ela- . . . . . . 

Nós, os autênticos ·trabalhistas de várias gera
. ções, sabemos que não existe. fato mais anti~;.e 
. mais atrasado do que as críticas à ·"Era. .Yargas•, .rrr 
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petidas desde que Getúlio ainda era Presidente, 
desde que ele ousou mudar revolucionariamente os 
rumos do País, dando-lhe feições de nação, bom so
berania, desenvolvimento e direitos. 

Já em 1954, na •carta Testamento•, documen
to mais importante da HiStória nacional e que ,conti
nua atual, Getúlio Vargas· deixou registrado: 

"Não me acusam, insultam; não me 
cOmbatem, caluniam, e não me dão o direito 
de defesa Precisam sufocar a minha voz e 
impedir a minha ação, para que eu não con
tinue a defender, como sempre defendi, o 
povo e principalmente os humildes". 

E Getúlio ainda deixou para a História deste 
Pars, que precisa ser resgatada, lembrada e acima 
de tudo respeitada: 

"Esse povo de quem fui escravo não 
mais será escravo de ninguém. Meu sacrifr
cio ficará para sempre em sua alma e meu 
sangue será o preço do seu resgate. Lutei 
contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a 
espoliação do povo. Tenho lutado de peito 
aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não 
abateram meu ânimo. Eu vos dei á minha 
vida. Agora vos ofereço a minha morte. 
Nada receio. Serenamente dou o primeiro 
passo no caminho da eternidade e saio da 
vida para entrar na História". 

As calúnias daquela época provocaram a mor
te de Getúlio Vargas ·mas não ceifaram es suas 
idéias que, ao contrário, se fortaleceram e, hoje, 
diante da crise da polrtica neoliberal, tomam-se cada 
vez mais importantes como instrumento de orienta
ção e de luta do povo em sua mobilização na busca 
de um pafs desenVolvido, socialmente justo, solidá
rio e igualitário. 

Um movimento de conhecimento mais profun
do da História, de análise comparativa - que apesar 
da pressão poUtica, da chantagem econ6mica e da 
manipulação das infonnações, temos certeza, cres
ce dia-a-dia, não apenas no Brasil, mas em todo o 
mundo-, mostra que não tem futuro um regime neo
liberal alicerçado na especulação financeira, no 
abandono da produção nacional, na abdicação da 
soberania, no desemprego em massa e no aprofun
damento da exclusão social e da desigualdade. 

A •era Vargas• é referencial, é sinOnimo de di
reitos para os trabalhadores e o povo; é sinOnimo de 
respeito aos jovens, às mulheres e aos aposenta

. dos, de desenvolvimento com soberania nacional, de 
·apoio à produção e ao trabalho, de valorização do 

que é nosso e, acima de tudo, de patriotismo. É por _ 
isso que vive no coração do povo e da Nação, ilumi
nando e orientando a ação daqueles que querem um 
Brasil para todos. 

Esta é a nossa homenagem, Sr. Presidente, 
Sr&s. e Srs. Senadores, àqueles que vieram antes 
de nós, àqueles que deram a sua contribuição 
para este Pars; é a nossa homenagem aos aposen
tados do Brasil. Faço isso, reverenciando e resga
tando parte signifiCativa da História do nosso Pars -
a "Era Vargas•. 

Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. !'!MIUA FERNANDES Ell SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

COBAP 

Confederaçiio Brasllia de Aposentados e Pensionlslas 

SEMANA NACIONAL DO APOSENTADO 

BnlsillaiDF, 21 de janello de 1998 

lvJ PoiiO Brasileiro, 
Aos aposentados e penslonlslas de todo o Pais 
Desde o linBI da <lécada de 80, es1a COBAP lllm C01'J111U9" 

cklo e Aparac:ida - SP, com cmavanas de todo o Pais, por oca
alio do Dia Nacional do Aposentado. Esta ano, também es1amos 
man:ando 110888 Pf8S8I1ÇB. 

Quando, em 1985, a COBAP foi ft.ndada, já os c:ompal•'lai
ros do Vale do Peralba do Sul, raallzavam a Páscoa dos Aposen
tados, na Basllica da Padroelm. Expnlsslvo númem de ~. 
no mês de ]anello de cada ano, munia-se para pedir a bençio a 
Nossa Senhora de Aparecida. Em um ll1D de devoção 'dos caláli
coa aposan1ados. sempm muiiD bem ecol1klo pela Diocese. Ali 
usavam a emsscxa de rádio e, junto com a devoção, 1awntavam 
suas I8Mndlcaç6es. 

Levado o ll1D à apraciação de Olre1Drla de COBAP e após 
negoàaç6es com o Bispado, ficou acertado que ·a mauils 1' çk 
passaria a Integrar o calendério oficial das OCIII'I8I'f10nl de CO
BAP. No clclrDngo mala pnSximo do dia 24 de janello, seria reali
zado um Encontro de Aposen1ados e Pell&iollistas, no aucllllrio 
de Baslllca, seguindo-se-lhe o ll1D Utúlglco, 

E assim lllm econl8cldo todos estes 111108: 
Agora além de tDdas as comemoraç6es ~ que as Fe

deraçiies ou Asscclaçlies filadas esb'io IUIIIzando .na SariB1a 
Nacional do Aposenlado, o prooesso de "Refonna" da Providên
cia Social, prioridade do Govemo na COIIYCICilÇão ÔXIraorclnária 
do Corignlsso, implle nossa ~em Bmsllla e ~o~ 
gnuna de 1111111ifes~ · 

Con1inuamos com nosms bandeiras que combaeama 1Bn-
1allva de privatizaçio. Ninguém, n!als do nós, quer a malharia da 
Previdência, - rafanna para melhorar e ampliar o atlincimento 
- assegurados. Par isso mesmo. somos contra as p!Óposlas do 
Governo, que, fingindo aprasentar corraç6es, visa suá llquklaçiio, 

Defaude•- a gestiio quadrlpa/tilll; a unlverllalfmção da 
PnMdênc:ia Social búlca, sem exdns&ls ou privtl~. piso de 
um selárlo mfnlrno e talO de dez vezes 8818 valar; Pl8Vklêncla 
Complemantar Púbica Facullaliva, para gmantfr etancimenlo não 
0011181Cialilqueles que ganham piOY8fiiD8 acima do teto~ Í8sjJàiiD 

- dlrallos adquiridos e às 811J18C1811vas de direitos; aposentado: 
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ria por tempo de se!Viço, independente da idade, pata não discri- · 
minar os que se iniciam mais cedo no trabalho; aposentadoria es
pecial pata os que trabalham em condições prej~iciais à saúde; 
garantia de preservação do poder aquisitivo dos benefícios. 

Também Incluímos em nossos pleitos a saúde como diral1o. 
de todos e dever do Estado. Denunciamos o favorecimento ofic!al 
ao comércio da medicina, mascarado na regulamentação de$· 
"planos de saúde". ExecramoS á tentativa de privatização do se-. 
guro acidente do trebalho, por haver experiência histórica de sua 
lnaficlência e representar claro beneliciamento das seguradoras e 
empresas de crédito, financiadoras de canãodatos. O 24 de janei
ro é Dia Nacional de Aposentados e Dia da Previdência Social. 
Pouco temos a c:ornernqrar, além da resistê!icia aos mercatiUstas 
do problema social. 

Em Brasflia ou em Aparecida. nas grandes capitais ou nos 
mais simples municfpios, em imponentes logradouros ou no recin
to da mais modesta entidade- com a responsabilidade de nossas 
cabeças brahcas - estaremos defendendo os postulados da Se
guridade Social Pública, patrimOnio dos trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Otoniel Machado) -Não 
há mais oradóres inscritos. 

Os Srs. Senadores Guilherme Palmeira, Mauro 
Miranda. Ademir Andrade e Casildo Maldaner envia
ram discursos à Mesa para serem publicados na for
ma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. EJcls serão atendidos. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL) -

Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, a reforma 
administrativa cuja discussão ora se inicia, para sua 
apreciação final, é sem dúvidl!l, um passo decisivo 
nas transformações por que estâ passando o País, à 
semelhança das demais já operadas na área econô
mica, e nas relações trabalhistas, com o projeto re
centemente sancionado que cria o contrato de traba
lho por tempo determinado. Em sua proposta de go
verno, editada em livro com o título "Mãos à Obra", o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso deixou ex
plícita a necessidade de modernizarmos institucio
nalmente o País, princípio com o qual estamos todos 
de acordo. As reformas são necessárias, indispensá
veis e inadiáveis. E, dadas as circunstâncias com 
que nos defrontamos, não posso deixar de antecipar 
meu voto favorável à PEC 41/97. 

Isto não me exime, no entanto, de lamentar 
que esta seja a reforma possível, mas seguramente 
não a desejável, nem aquela que, mais de perto, in
teressa ao País e as circunstâncias exigiriam, não 
fosse a conflitividade do processo legislativo, quando 
se trata de reformar a Constituição. Refiro-me ape
nas a algumas dessas circunstâncias: A ConstituiÇão 
em vigor já trata, por exemplo, do chamado "teto sa
larial", quando prescreve, no art. 37, inciso XI, que 
na remuneração dos servidores públicos serão "ob
servados como limites máximos, e no âmbito dos 
respectivos Poderes, os valores percebidos, como 

remunera_ção, em espécie, a qualquer título, _por 
membros dó Congresso Nacional, Ministros de Esta
do e Ministros do Supremo Tribunal Federal". Isto 
significaria, atualmente, 8 mil reais no Executivo e no 
Legislativo e 12.700 reais no Judiciário. Para 96,7"k 
dos servidores: por conseqüência, devena prevale
cer o que percebemos como subsídio e os Ministros 
de Estado como vencimentos. Para os restantes 
3,3% dos servidores do Judiciário o teto seria maior. 
Isto implicaria, com o valor atual do salário mínimo, 
que a diferença entre o máximÔ e o mínimo da remu
neração seria de 71 vezes. Com a redação aprova
da pela Câmara, como o valor máximo que é pratica
do no Judiciário se aplicará ao universo de todos os 
servidores de qualquer dos Poderes, tanto na União, 
qúanto nos Estados e Municípios, essa diferença se 
eleva a 113 vezes, o que implica não numa econo
l)lia, mas mim enorme aumento da despesa pública 
em todos os níveis. 

Outro aspecto é que o texto constitucional em 
vigor, repetindo o que dispuseram todas as Consti
tuições de 1946 até esta data, dispõe que "os car
gos, empregos e funções são acessíveis a todos os 
brasileiros' e no inciso 11 do mesmo art. 37 que •a in
vestidura em cargo ou emprego público depende de 
prévia aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos". Sabemos todos que só no Po
der Executivo há 55 mil serVidores que não acede
ram por essa forma e que, por conseqüência, não 
têm estabilidade. O "pacote fiscal" de novembro pre
viu sua dispensa, e agora se constata que é impos
sível prescindir deles, embora não o seja abrir con
curso a que os mesmos deveriam concorrer em 
igualdade de condições com os demais inscritos. Se
pulta-se dessa forma, e no próprio texto da PEC que 
estamos discutindo, o princípio do mérito de forma de
finitiva. tal como se fez quando se permitiu a existência 
de dois regimes jurídicos no âmbito·do serviço público. 

Nós aqui aprovamos, na redação da reforma 
da Previdência, só um regime, sem exceção, para 
todos os que percebem dos cofres públicos, sobretu
do graças ao esforço, ao empenho e aos argumen
tos do Presidente Antônio Carlos Magalhães. Um 
princípio de eqüidade para todos. Mas também aca
bamos de aprovar a emenda constitucional que esta· 
belece distinção entre servidores civis e militares, o 
que na prática equivale a sancionar o que esta refor
ma administrativa consagra, ou seja, regimes jurídi
cos diferentes para alguns, dentre todos os servido
res civis do Estado, ao se estabelecer -direitos dife
rentes entre servidores dos chamados "núcleos es
tratégicos•, como se saúde e educação que estão 



614 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

excluídas, não fossem as áreas de maiores carên
cias do País, e igualmente estratégicas para o de
senvolvimento. São decisões que se mostra-m intei
ramente incoerentes entre si, inconsistentes e incon
gruentes, por que faz com que os princípios que re
gem a administração pública se assentem sobre 
princípios sobre éticos distintos, diversos, controver-
sos e até adversos. · 

Lamento que esta seja a lição das circunstân
cias, e mais ainda lastimo que as boas intenções 
com que o projeto de modernização do Estado foi 
originariamente concebido;'estejam, em sua materia
lização, sendo distorcidas, negadas, postergadas e, 
em muitos casos, superadas por interesses que, em
bora possam ser legítimos, são incompatíveis com 
as superiores necessidades do Estado e as mais in
contestáveis aspirações nacionais. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) -Sr. 
Presidente, Srl's. e Srs. Senadores, encontra-se em 
tramitação, no Senado, Projeto de Lei, de iniciativa 
do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema 
multimodal de transporte de cargas. O projeto che
gou a esta casa com o número 7/97, da Câmara dos 
Deputados, mas sua origem remonta a janeiro de 
1990, quando foi encaminhado ao Congresso Nacio
nal, juntamente com mensagem do Presidente José 
Samey. 

Se esta proposição visa a tomar mais rápido e 
econômico o transporte de cargas, podemos obser
var, em contraponto, que sua tramitação na Câmara 
dos Deputados foi muito lenta. O substitutivo que 
veio a ser aprovado no Plenário da Câmara, no en
tanto, aperfeiçoou consideravelmente o projeto origi
nal, além de adaptá-lo à nova realidade político-eco
nômica do País, significativamente alterada no trans
correr destes 8 anos. 

O fe.nômeno da globalização da economia, 
nesse intervalo, ampliou-se e intensificou-se, impon
do novos padrões de competitividade aos produtos 
brasileiros. As excessivas despesas com transporte 
estão entre aquelas que mais pesam no chamado 
•custo Brasil", onerando nossos produtos não só 
para os consumidores internos, como sobretudo no 
mercado internacional. 

O transporte de cargas multimodal define-se 
como aquele que, utmzando diversas modalidades 
de transporte, pode ser realizado por meio de um 
único contrato, independentemente de quantos se
jam os transportadores envoMdos no percurso. 
Nada mais razoável do que simplificar uma operação 

que, feita nos moldes convencionais, demanda su- _ 
cessivos epn!ratos e cantatas, acarretando atrasos, 
via de regra, quando do transbordo entre dois meios 
de transporte distintos. O tempo e o custo assim adi
cionados passam a se incorp"o.rar ao preço das mer
cadorias, tomando-as menos competitivas em seu 
destino final. 

Já o transporte multimodal parte da compreen
são de todo o percurso de transporte como sendo 
um único, esteja ele contido no território nacional ou 
se estenda até qualquer ponto do exterior. O respon
sável pelo transporte, da origem até o destino final, 
também é um só, recebendo, de acordo com o proje
to, a denominação de Operador de Transporte Multi
modal. Esse operador é que irá subcontratar os di
versos transportadores que executarão o transporte 
em cada segmento do percurso. 

O projeto regulamenta os instrumentos neces
sários à consecução do serviço, como o Contrato de 
Transporte Multimodal e o Conhecimento de Trans
porte Multimodal, definindo também as responsabili
dades legais relativas à atividade, seja as do opera
dor e de seus subcontratados, seja as do contratan
te ou do expedidor, juntamente com as penalidades 
cabíveis. 

Ao ser recebido por esta Casa Legislativa, o 
Projeto foi distribuído à Comissão de Assuntos Eco
nómicos e à Comissão de Serviços de Infra-Estrutu
ra, tendo sido aprovado pela P.rimeira, na forma do 
substitutivo adotado pela Câmara, alterada, no en
tanto, por uma série de 15 emendas propostas pelo 
relator na Comissão, que visavam unicamente a cor
rigir falhas pontuais remanescentes. Tendo sido fruto 
de exaustivas análises e discussões e submetido a 
inúmeras revisões, acreditamos que o texto do proje
to encontre-se, agora, perfeitamente adequado às 
necessidades da vida económica nacional. 

A proposição revela-se, de fato, extremamente 
oportuna e relevante - ainda que possamos lamen
tar o atraso com que está sendo implementada uma 
tal medida que vem racionalizar as operações de 
transporte de cargas brasileiras. Cabe frisar a impor
tância da redução de tempo e de custos no transpor
te multimodal realizado no País e para fora dele, em 
uma economia globalizada onde é imperioso maxi
mizar a competitividade. 

Exortamos, assim, os Nobres Pares a aprova
rem, com a possível presteza, o referido Projeto de 
Lei. 

Muito obrigado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 

- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, tenho em 
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mãos cópias· de documentos que me foram trazidos, 
na semana passada, pelo reitor da Universidade fe
deral do Pará, Professor Cristovam Wanderley Pi
canço Diniz. Tratam-se do ofício e da exposição de 
motivos que ele encaminhou ao Excelentíssimo Minis
tro da Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza 

Nos referidos documentos, o reitor expõe as di
ficuldades que vêm tendo aquela conceituada insti
tuição para manter õm padrão de ensino de qualida
de, em função do conjunto de medidas restritivàs 
que lhe impõe a administração federal; e lembra, 
com absoluta propriedade, que tais restrições, as 
quais podem ocasionar o fechamento de cursos, o 
desmantelamento da estratégia de interiorização do 
ensino e a drástica redução das atividades de pes
quisa, não condizem com o esforço q1,1e a União diz 
estar efetuando para tomar a educação urna efetiva 
prioridade. 

A educação é condição fundamental para atin
gir níveis mais elevados de progresso e de desen
volvimento social. No entanto, a administração fede
ral, na contramão do bom senso, impõe medidas 
que podem fechar ainda mais o gargalo de acesso à 
educação de nível superior, com conseqüências de
sastrosas para o Pará e para a Amazônia. 

O Governo Federal - obstinado no equilíbrio 
das contas públicas e na sustentação do programa 
de estabilização econômica - quer restringir os ;gas
tos da administração pública e é lamentável e incom
preensível que o faça de maneira drástica numa ati
vidade basilar ao -desenvolvimento, elevada à condi
ção de prioridade apenas no discurso, pois essas 
medidas demonstram o contrário. Ao cortar as ver
bas para a educação, não leva em conta as especifi
cidades de cada setor, óu de cada organismo, ou 
mesmo de cada região, submetendo-se, todos, a um 
regime único, a um corte linear que rão distingue as 
características e as circunstâncias de cada um. 

No caso em tela, da Universidade Federal do 
Pará, as medidas restritivas que se pretende impor 
podem significar, além do agravamento das deficiên
cias existentes no sistema educacional, o colapso 
das pesquisas e o retrocesso na estratégia geopolíti
ca, que busca preservar a soberania por meio da 
ocupação desarmada e do conhecimento qualificado 
da região amazônica. 

O que há de mais reprovável, nessa situação, 
é que as medidas restritivas anunciadas pela admi
nistração federal, embora tenham efeitos altamente 
nocivos no sistema de ensino, não têm impacto sig
nificativo no bojo do orçamento federal, que pudesse 
justificá-las, sequer em parte. 

O reitor Cristovam Picanço Diniz mostrct!em 
seu ofício dirigido ao Ministro Paulo Renato, a ne
cessidade de se garantir àquela instituição recursos 
suficientes para dar continuidade ao !!1flsino.~ à pes-· 
quisa, bem como ao projeto de interiorização da 
UFPA, ressaltando que •o apoio solicitado não cau
sará forte impacto financeiro, quando se considera o 
espaço orçamentário ocupado pelo ensino superior 
na administração federar•. 

Sobre possibilitar a expansão do ensino nos ní
veis fundamental e médio, a Universidade Federal 
do Pará, com seus oito campi no interior do Estado, 
além do campus na Capital, tem papel fundamental 
na oferta da educação superior. 

Embora dados mais recentes não estejam dis
poníveis, levantamento do INEP demonstra que, en
tre os anos de 1991 e 1994, a rede privada aumen
tou em apenas 400 o número de vagas, enquanto o 
sistema federal abria quase 2 mil novas vagas. Ape
sar dessa diferença, a demanda se mantinha cres
cente na rede federal e apresentava queda na rede 
privada, o que demonstra que os cursos mantidos 
péla Universidade Federal do Pará são absoluta
mente necessários para grande parcela da popula
ção, cuja renda familiar, em mais da metade dos ca
sos, não ultrapassa trê_s salários mínimos. 

"Esse quadro - adverte o reitor em sua exposi
ção de motivos- deixa as instituições federais no 
Estado do Pará, e, particularmente, a Universidade 
Federal do Pará, com a enorme responsabilidade de 
prover os recursos humanos {;!Ualificados necessá
rios ao desenvolvimento do Estado." 

Essa observação é tanto mais oportuna quan
do se considera que a expansão do ensino superior 
ainda não atende sequer a clientela preferencial, que 
é o estudante que conclui o segundo grau com idade 
entre 15 e 17 anos, ou seja, aquele que, tendo sido 
matriculado na escola na época certa, fez todo o pri
meiro e o segundo graus sem reprovação. Esses rep
resentam, infelizmente, apenas 24,6% da população. 

Em 1996 havia somente 4.529 estudantes nes
sas condições, mas ainda assim o número de vagas 
oferecidas pela Universidade Federal, de 3.760, era 
insuficiente para atendê-los. 

Em sua exposição, o reitor Cristovam Picanço 
Diniz destaca também a importância da Universida
de Federal do Pará na consolidação acadêmica da 
Amazônia, onde se encontram em atividade, hoje, 
cerca de 1.300 pesquisadores - um número absolu
tamente irrisório, se considerados o universo da pes
quisa e a extensão territorial da região. • A experiên
cia de modelo colonizador na área de Ciência e Tec-
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nologia - adverte, mais uma vez o reitor - tem de
monstrado claramente que o Brasil não conseguirá o 
controle do conhecimento ·sobre a região se não for
mar pesquisadores da Amazônia e para a Amazônia". 

Nessas condições, é absolutamente condená
vel a ação governamental de promover cortes .orça
mentários, os quais provocam, inevitavelmente, o 
esvaziamento daquela instituição de ensino, com sé
rios reflexos no desenvolvimento de pesquisas e na 
interiorização do ensino superior. 

Assim, conforme argumenta o reitor daquele 
estabelecimento, se toma imperioso remover os im
passes que hoje ameaçam a educação superior no 
Pará, como a limitação, em 10%, da contratação de 
professores temporários e também a limitação do 
quadro docente em geral. 

Há que se lembrar que, para atender à deman
da em todo o Estado, a Universidade Federal do 
Pará mantém no interior oito campl, quatro dos 
quais têm importância estratégica: o de Santarém, 
no centro geopolítico de uma região que manifesta o 
desejo de se transformar no "Estado do Tapajós"; o 
de Marabá, cidade considerada a capital da região 
sul do Estado; o de Altamira, no oeste do Estado, 
que centraliza a fronteira de ocupação estabelecida 
a partir da década de 70; e o de Bragança, no litoral 
paraense, onde as atividades de pesquisa são fun
damentais para o conhecimento e controle do estuá
rio do rio Amazonas. Os outros quatro campi, em 
processo de consolidação, são igualmente importan
tes para democratizar o .acesso ao ensino superior 
aos estudantes de todos os recantos do Estado. 

A Universidade Federal do Pará encontra en
traves à sua atuação também no setor técnico-admi
nistrativo, embora o pessoal de apoio, no interior do 
Estado, venha sendo custeado, quase totalmente, 
pelos municípios, em regime de parceria. No entan
to, tais servidores têm baixa remuneração, já que os 
municípios desfrutam de pequenas receitas para fa
zer face a esses gastos. Por sua vez, a Universida
de tem cerca de 400 vagas em aberto, em função de 
aposentadorias e demi~ões. levando o reitor Cristo
vam Diniz a reivindicar a contratação não de 400 
servidores, mas de tão-somente 83, para exclusiva 
lotação no interior do Estado. 

Ele reivindica também, para dar suporte às ati
vidades da instituição, a autorização de professores 
temporários em número igual ao de professores que 
se afastaram para fazer cursos de pós-graduação 
{mestrado, doutorado e pós-doutorado). 

Finalmente, o reitor reivindica crédito suple
mentar orçamentário, para o quarto trimestre de 

1998, com recursos do excesso de arrecadação, ou 
de remanejamento das verbas destinadas a precató
rios não quitados no exercício. 

Na ocasião em que o Magnífico Reitor da Uni
versidade Federal do Pará se dirige ao Senhor Mi
nistro da Educação e do Desporto para defender a 
instituição diante dos cortes orçamentários, quero 
endossar suas reivindicações, ciente de que o esva
ziamento do ensino federal superior pode revelar-se 
um retrocesso e um desserviço ao Estado do Pará e 
à Amazônia, em função da importância da UFPA no 
contexto socioeconômico-cultural da região, pois a 
educação, efetivamente, deve ser uma prioridade 
governamental e um instrumento de promoção do 
nosso povo. 

Estou enviando cópias deste pronunciamento 
ao Sr. Ministro da Educação e ao Senhor Presidente 
da República, na tentativa de sensibilizá-los a proce
der uma revisão nos cortes orçamentários, a fim de 
atender às necessidades da UFPA ou para que pelo 
menos seja mantido o já pequeno volume de recur
sos que a instituição recebe da União, a fim de que os 
seus programas não sofram solução de continuidade. 

Nesta ocasião, gostaria de convidar os Senho
res Senadores da bancada do Pará, convite este ex
tensivo aos colegas dos demais estados que compõ
em a Amazônia, para participarem de uma audiência 
pública que pretendemos realizar na Comissão Es
pecial da Amazônia, no Senado Federal, onde esta
rão presentes para prestar esclarecimentos o Sr. 
Reitor Cristovam Diniz, da UFPA e, esperamos, tam
bém o Sr. Ministro Paulo Renato, da Educação. 
Além destes, também estão convidados deputados 
federais' da bancada amazônica. Oportunamente es
taremos enviando convites aos gabinetes dos se
nhores parlamentares, com data, horário e local da 
realização desta reunião. 

Temos a convicção de que somente com um 
esforço suprapartidário, através da união de todos 
nós que nos preocupamos com os graves problemas 
da Amazônia e do Pará, poderemos obter a força 
política necessária para reverter mais esta inadmis
sível atitude discriminatória do Governo Federal con
tra a nossa região. 

Muito obrigado! 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB- SC) -
Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna para suscitar a discussão de um tema que, 
estou convencido, é dos que maior impacto tem, e 
terá, sobre os destinos do Brasil no próximo milênio. 
Trata-se da formação de nossoSCiüadros. de profis-
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sionais de nível superior. Os que saem e sairão de 
nossas Instituições de Ensino Superior. 

Por trás dessa questão hã um debate apaixo
nado, eivado de posicionamentos ideológicos, con
ceitos e preconceitos arraigados que, freqüentemen
te, obliteram a lucidez dos que nele se envolvem. Há 
muito, no Brasil, discute-se o· ensino superior p~utin
do-se do princípio de que instituições públicas e pri
vadas são formas antagônicas de concretizá-lo. Uns 
afanam-se a que só o ensino público é equânime, 
democrático e de bom nível. Outros, a que o ensino 
privado é mercantilista e de baixo níveL Uns classifi
cam a escola pública de burocratizada e ultrapassa
da Outros dizem que só as escolas privadas são 
ágeis e sensíveis às mudanças e demandas da so
ciedade modema. 

É verdade que há argumentos e fatos que po
dem confirmar ou infirmar tais conceitos, em função 
da perspectiva de quem os maneja. Todavia, há urna 
realidade que não pode ser manipulada pelos inte
resses de parte e doutra. São os dados objetivos sobre 
como está estruturado o ensino superior neste País. 

O Brasil dispõe de cerca de 700 instituições de 
ensino superior, entre Utliversidades, federações de 
escolas e escolas isoladas. Dessas, cerca de 10% 
são públicas, federais, estaduais ou municipais. As · 
restantes são privadas. 

Do 1,66 milhão de alunos inscritos nas Institui
ções de Ensino Superior, IES, 2/3 estão matricula
dos em IES privadas, e desses, mais de 70% são 
alunos. de cursos notumos. Nas instituições públicas, 
que absorvem apenas 113 do alunado, apenas cerca 
200k deles freqüentam cursos notumos. 

Esse sumaríssimo resumo de dados sobre as 
IESs já permite vislumbrar muitas das causas das 
graves distorções que existem em nosso ensino su
perior 

Começamos pelo fato de que, apesar do Esta
do deter boa parte das melhores escolas, aí com
preendidas as três esferas da Federação, ele não 
tem capacidade de absorver, sequer, a demanda 
atual por vagas. Conclusão: o ensino privado não 
pode ser alijado do processo de formação de nossa 
mão-de-obra 

Segundo, o ensino público é essencialmente 
diurno, contrariamente ao privado. Conclusão: os 
alunos das instituições públicas são majoritariamen
te originários das camadas mais abastadas da socie
dade, que podem manter um estudante sem que ele 
trabalhe. Em contrapartida, a maioria dos alunos que 
demandam vagas no ensino privado freqüentam cur
"05 notumos, já que são obrigados a trabalharem 

para se manterem. Nova conclusão: os alunos dos 
cursos notumos das escolas privadas não dispÕem 
de condições de freqüentar cursos diurnos e, ao 
mesmo, proverem renda para seu sustento e custeio 
dos estudos. 

Ora, desde que foi estancado, no Brasil, o pro
cesso inflacionário, instalou-se um ciclo complicado 
de desequilíbrio entre salários e custos de manuten
ção dos trabalhadores. Um dos itens que mais subiu 
foi o da escolarização na rede privada, enquanto que 
o mercado de trabalho vem sofrendo sucessivos gol
pes de redução de salários, como atesta, claramen
te, as recentes notícias do setor da indústria automo
bilística. 

Nesse intrincado cipoal de renda comprimida, 
despesas crescentes, tem-se tomado cada vez mais 
freqüente a figura do inadimplente em todos os cam
pos. No caso da relação contratual entre alunos e 
entidades de ensino, há um fator complicador suple
mentar: a formação educacional e profissional é urna 
atividade de cunho social, que transcende as relaçõ
es meramente comerciais de compra e venda de 
produtos ou serviços. Trata-se da prestação de um 
serviço de altíssimo valor social e um direito do cida
dão, garantido pela Constituição Federal. 

Eis aqui um gravíssimo problema social, cuja 
solução passa pela intervenção do Estado, mas que 
interessa majoritariamente a entidades de direito pri
vado, cuja sobrevivência depende da arrecadação 
decorrente dos serviços que presta. · 

O Governo já tem um mecanismo que pode ser 
melhor utilizado para auxiliar a minorar o índice de 
inadimplentes nas escolas privadas de ensino supe
rior. Trata-se do Crédito Educativo. Ele pode·ser am
pliado, de modo a aumentar o número de estudantes 
contemplados, desde já, em 1998. Existe, neste mo
mento, urna série grande de projetes em tramitação 
na Câmara dos Deputados que deveriam merecer a 
atenção das autoridades, no sentido de amplíar o al-
cance desse mecanismo. , 

Evidentemente, o Crédito Educativo não será 
uma panacéía para o problema· da inadimplência. 
Outras ações terão que ser intentadas. Uma delas 
deverá ser a ampliação do número de vaga$ nos 
éurso notumos das instituições públicas de ensino. 
Vagas, essas, destinadas exclusivamente a alunos 

·carentes ou que dependam do trabalho diurno· para 
prover seu sustento e custear seus estudos ... 

Entramos aqui em uma polêmica complicáda 
dentro do serviço público brasileiro: a· má vontade 
histórica dos quadros administrativos e docentes das 
instituiçõés públicas com o ensino notumo. Essa é 
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uma barreira que terá que ser vencida pelo Poder arcar com os custos de sua formação, dos, já pou- . 
Público por meio de uma ação de convencimento ·e -• étis, brasileiros que conseguem chegar à Universida· 
reformulação da estrutura de funcionamento i:las ins, . - ,de. Levar as escolas privadas ao fechamento por tal· 
tituições, sem que sua autonomia seja ferida O que_ 
não pode é o Estado omitir-se na prestação de um 
serviço que a sociedade demanda. 

Pelo número de alunos inscritos nos cursos no
turnos das instituições privadas, fica óbvio que a so
ciedade brasileira tem uma: demanda real e reprimi
da por vagas nessa faixa de horário. Cabe ao Gover
no e, principalmente, a suas escolas atendê-la 

Os custos de um aluno nas escolas públicas é 
muito alto, alegam muitos, até mesmo dentro do Go
verno. 

Ora, seJa! custo se deve à má gerência, que 
atue a hierarquia institucional para corrigir a distor
ção. Se tais custos são devidos à melhor qualidade 
da infra-estrutura e ao peso das atividades de pes
quisa e extensão das escolas públicas, que se 
aplauda o valor das escolas e que se incentive seu 
desempenho. Qualidade em ensino, pesquisa e de
senvolvimento tem custos não desprezíveis. Esse 
pode ser um diferencial maior entre a escola mera
mente formadora de mão-de-obra e a escola que, 
além disso, desenvolve novos conhecimentos e no
vas tecnologias. 

Não há mágica possível no atuaf quadro do en
sino superior que faça o País prescindir da contribui
ção da5 escolas privadas. Não há, tampouco, como 
fugir da constatação de que o custo de vida no Brasil 
é de Primeiro Mundo e & renda é de Terceiro. Assim, 
só políticas de amparo ao jovem estudante poderão 
evitar a exclusão, por força de sua incapacidade de 

ta de arrecadação de recursos para sua manutenção 
não é solução, já ql!e aumentará, ainda mais, o nú
mero de exclufdos. 

O Governo, em seu papel fiscalizador e regula
dor das atividades da sociedade, em benefício de to
dos os brasileiros, deve atuar como garantidor da 
qualidade do ensino público e ensino privado, mas, 
também, deve assegurar a existência de mecanis
mos de entendimento que garantam os direitos de 
ambas as partes: escolas e estudantes. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Otoniel Machado) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en· 
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às .12h15min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

30.1-98 
Sexta-feira 

9:00h - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 
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Resenha das màtérias apreciadas 
de 6 a 31 de janeiro de 1998 

6a Sessão Legislativa Extraordinária 
soa Legislatura 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PRO~TOSAPROVADOSEE~OSÀSANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República .... 4 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 3 
De iniciativa do Senado Federai ................. I 
TotaL. ....................................................... 8 

Projeto de Lei da Câmara n° 93, de 1996 (n° 1.724/96, na Casa de ori
gem;, ae iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre o contrato de 
trabalhfJ por prazo determinado e dá outras providências. 

Sessão: 13.01.98 

'Projeto dei,ei da Câmara n° 68, de 1997 (n• 3.814/97, na Casa de ori
gem), de iniciativa dr: ?~ecidente da República, que autoriza o Ministério dos 
Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos -
CBTU. a repassar à Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco
COPERTRENS, recursos para pagamento de pessoal. 

Sessão: 13.01.98 

Projeto de Lei da Câmara no 46, de 1997 (n° !.765/96, na casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispii,' ~obre a prestação 
de contas da aplicação de recursos a que se refere a Lei r.: - 742, de 7 de de
zembro de 1993, e dá outras providências (Lei Orgânica da, _:;istência Social) 

Sessão: 15.01.98 

Projeto de Lei da Câmara no 69, de 1997 (n° 3.815/91, na casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Ministério dos 
Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos -

6!9 
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CBTU. a repassar à Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos -
METRO FOR recursos para pagamento de pessoal. 

Sessão: 20.01.98 -

Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1998 (n• 4.045/97, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre legislação de trânsito e dá outras providências. 

Sessão: 21.01.98 

Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1996 (n° 1.275/95, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. 

Sessão: 27.01.98 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1996 
- Complementar (n° 147/97 - Complementar, naquela Casa), de autoria dos 

Senadores !ris Rezende e José Roberto Arruda, que autoriza o Poder Executivo 
a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno -
RIDE e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Dis
trito Federal, e dá outras providências. 

Sessão: 28.01.98 

Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1997 (n° 1.521196, na Casa de ori
gem), que institui o Serviço de RadiodifUsão Comunitária e dá outras provi
dências. 

Sessão: 28.01.98 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
De iniciativa do Senado Federal ................. 1 
Total ......................................................... 3 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1997 (n• 
4.586/90, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas e dá outras providências. · 

Sessão: 15.01.98 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1996 (n° 
200/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, 
sua comercialização no País, e dá outras providências (software). 

Sessão: 22.01.98 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 1, de 1998, que aprova a Programa
ção Monetária relativa ao primeiro trimestre de 1998. 

Sessão: 27 .O 1.98 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República .... I 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 4 
De iniciativa do Senado FederaL .............. 9 
Total ....................................................... I4 

Projeto de Decreto Legislativo ri15 86, de 1997 (n• 443/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Bolívia, em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996. 

Sessão: 07.01.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 93, de 1997 (n° 478/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Edu
cacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Árabe Síria, em Brasília, em 25 defovereiro de 1997. 

Sessão: 07.01.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 100, de 1997 (no 521197, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio para a Cooperação no âmbito 
da Conforência Ibero-Americana, concluído em São Carlos de Bariloche, Ar
gentina, em 17 de outubro de 1995, por ocasião da V Reunião Ibero
Americana de Chefes de Estado e de Governo. 

Sessão: 07.01.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 102, de 1997 (no 479/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Libanesa, em Beirute, em 4 de Jevereiro de 1997. 

Sessão: 07.01.98 

Projeto de Resolução n• 179, de 1997, que autoriza o Município do Rio 
de Janeiro a emitir. através de ofortas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Município do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, destinando-se os recursos ao 
giro de sua dívida mobiliária vencível no J• semestre de /998. 

Sessão: 15.01.98 
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Projeto de Resolução n• 2, de 1998, que autoriza o-Estado doMara
nhão a contratar e prestar contragarantia à operação de crédito externo, ·com 
o aval da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor equivalente a oitenta milhões de cM/ares norte
americanos, destinada a financiar o Programa de Combate à Pobreza Rural. 

Sessão: 20.01.98 

Projeto de Resolução n• 3, de 1998, que autoriza a Prefeitura do Muni
cípio de Sobral, no Estado do Ceará, a contratar operação de crédito no valor 
de dois milhões e vinte e cinco mil reais junto à Caixa Económica Federal, 
destinando-se os recursos à urbanização, saneamento e execução do plano 
habitacional para o Bairro Padre Palhano. 

Sessão: 20.01.98 
Projeto de Resolução n• 4, de 1998, que autoriza a Prefeitura do Muni

cípio de Sobral, no Estado do Ceará, a contratar operação de crédito com o 
Banco do Estado do Ceará, no valor de seiscentos e doze mil e oitocentos re
ais, destinando-se os recursos à urbanização, saneamento, terraplanagem, pa
vimentação, construção de equipamentos urbanos e execução de plano habita
cional no Bairro Alto de Brasília. 

Sessão: 20.01.98 
Projeto de Resolução n• 7, de 1998, que autoriza a elevação temporá

ria dos limites de endividamento do Estado de Goiás para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás 
- LFTGO, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com ven
cimento no r semestre de 1998. 

Sessão: 21.01.98. 

Projeto de Resolução n• 6, de 1998, que autoriza o Estado de Mato 
Grosso do Sul a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de 
endividamento de que trata o inciso II do art. 4° da Resolução n° 69, de 1995, e 
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata-FONPLATA, no 
valor de treze milhões e quatrocentos mil cM/ares norte-americanos, equiva
lentes a quatorze milhões, quinhentos e doze mil e duzentos reais, destinados 
ao financiamento parcial da construção da ponte sobre o Rio Paraguai, na 
Rodovia Federal BR 262, no trecho Miranda-Corumbá. 

Sessão: 22.01.98 

Proposta de Emenda à Constituição n• 39, de 1997 (n• 338/96, na Câ
mara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe so
bre o regime constitucional dos militares. 

Sessão: 27.01.98 

Projeto de Resolução n• 173, de 1997, que autoriza a República Fede
rativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco lntera-
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mericano de DesenvolvimentQ - BID, no valor equivalente a até trezentos mi
lhões de dólares norte-americanos, de principal, destinando-se os recursos ao 
financiamento parcial do Programa de Restauração e Descentralização de Ro
dovias Federais. 

Sessão: 27.01.98 

Projeto de Resolução n• 5, de 1998, que autoriza o Estado do Rio de 
Janeiro a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no va
lor de duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, equivalentes 
a duzentos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta mil reais, em 31 
de dezembro de 1996, destinados ao financiamento do Programa de Reforma 
do Estado. 

Sessão: 29.01.98 

Emendas da Câmara ao Projeto de Resolução n• 126, de 1997 (n• 
3/98, nl!quela Casa), de autoria dos Senadores Abdias Nascimento e Esperidião 
A.min, que institui q Prêmio Cruz e Souza e dá outras providências. 

Sessão: 29.01.98 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AUTORIDADES 

Parecer n• 20, de 1998, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, so
bre a Mensagem n• 76, de 1998 (n° 7/98, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a. escolha do Senhor Gio
vanni Toniatti, para compor a primeira Diretoria a Agência Nacional do Pe
tróleo - ANP. 

Sessão: 15.01.98 

Parecer n• 21, de 1998, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, so
bre a .Mensagem n• 77, de 1998 (n• 8/98, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ri
cardo Pinto Pinheiro, para compor a primeira Diretoria a Agência Nacional do 
Petróleo- ANP. 

Sessão: 15.01.98 

MATÉRIAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

De iniciativa do Presidente da República ............. 1 
De iniciativa do Supreínoo Tribunal Federal ....... 1 
De iniciativa do Senado Federal .......................... 3 

Total..·-···-··-······--·-·-·····-··-·····-······-···-· 5 
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Projeto de Resolução no 145, de 1997-CN, de autoria do Senador Bení 
Veras e outros senhores Senadores, que regulamenta a Lei no 9.506, de 30 de 
outubro de 1997, que extingue o Instituto de Previdência dos Congressistas
IPC, e dá outras providências. 

Sessão: 07.01.98 

Projeto de Lei do Senado n° 239, de 1995, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que dispõe sobre a contratação de empregados por temporada em 
localidades turísticas e dá outras providências. 

Sessão: 13.01.98 

Projeto de Lei do Senado D0 42, de 1996, de autoria do Senador Anto
nio Carlos Magalhães, que altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e dá outras providências. 

Sessão: 13.01.98 

Mensagem n° 201, de 1992, que propõe ao Senado Federal, seja autori
zada a República Federativa do Brasil, a ultimar contratação de operação de 
crédito externo, no valor de U$ 22.000,000,00 (vinte e dois núlhões de dóla
res), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Apoio ao Fundo Nacional do Meio Am
biente - FNMA, a cargo da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da Re
pública- SEMAN. 

Sessão: 29.01.98 

Oficio no Sn7, de 1994, do Supremo Tribunal Federal, que solicita ao 
Senado Federal, a devida licença prévia para que o Supremo Triunal Federal, 
possa àpreciar a denúncia constante dos Autos de Inquérito 795-l/140, ofereci
da contra o Senador Onofre Quinan. 

Sessão: 30.01.98 

OUTRAS DELffiERAÇÕES 

Requerimento D
0 8, de 1998, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 

nos termos regimentais, seja registrado em ata voto de profundo pesar pelo fa
lecimento do ex-vice-governador de Pernambuco, José Antônio Barreto Guima
rães, bem como apresentação de condolências à família e ao Estado de Pernam
buco. 

Sessão: 12.01.98 
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Requerimento n• 15, de 1998, do Senador JoeJ de Hollanda, solicitan
do, nos termos regimentais, seja registrado em ata voto de profimdo pesar pelo 
falecimento do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa- Ca-

piba, bem como apresentação de condolências à farirília e ao Estado de Pt':I'-
nambuco. -

Sessão: 12.01.98 

Requerimento n• 20, de 1998, dos Senadores Mauro Miranda, Otoniel 
Machado e outros senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, e 
de acordo com as tradições da Casa, sejam prestadas homenagens de pesar pelo 
falecimento do Senador Onofre Quinan. 

Sessão: 12.01.98 

Requerimento n• 30, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy e outros se
nhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, 
seja enviado voto de pleno êxito ao Sumo Pontífice Papa João Paulo II e ao 
Presidente do Conselho de Estado da República de Cuba, Fidel Castro, em fun
ção da histórica visita que Sua Santidade realiza nesta semana àq11ele país. 

Sessão: 21.01.98 

Requerimento n• 49, de 1998, do Senador Bernardo Cabral, solicitando, 
nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, inserção em Ata 
de voto de profundo pesar e apresentação de condolências à família, por ocasi
ão do falecimento do jornalista e escritor Genival Rabelo. 

Sessão: 27.01.98 

SESSÕ.E;S PLENÁRIAS REALIZADAS 
(6 a 31 de janeiro de 1998) 

Não deliberativas .............................................................. 3 

Deliberativas ordinárias .: .. : ............................................. 13 

Deliberativas extraordinárias ............................................. 2 

Total •..•••.••.••••. ·-········-·--·······-······-·········-······18 
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SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(6 a 31 de janeiro de 1998) 

MA TtRIAS APROVADAS ••••••·················-································-... ··························•••••• 27 
Proposta de Emenda à Constituição enviada à promulgação ............................. I 

Projetes aprovados e enviados à sanção ........................................................... 8 

Projetes aprovados e enviados à Câmara dos Deputados .................................. 3 

Projetas aprovados e enviados à promulgação ................................................ 13 
• Acordos internacionais ...................................... 4 
• Operações de crédito ......................................... 8 
• Assuntos administrativos .................................... 1 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades .................................................. 2 

MATtRIAs ENVIADAS AO ARQUIVO ............. -···-··-··-...................... -·······-······-·······-5 

Matérias declaradas prejudicadas ...................................................................... 5 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 

SF 28/98 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Presidente da Câmara 
dos Deputados 

Encaminha publicação do 
Relatório no 5, de 1997, apre
sentado como conclusão dos 
trabalhos da Comissão Espe
cial destinada a analisar a 
programação de rádio e TV no 
País. 
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SF 48 a 53/98 

SF 54 a 57/98 

SF64/98 

ANAJS DO SENADO FEDERAL 

Presidente da Comissão Encaminha processados de 
de Assuntos Econômicos matérias da competência da 

Comissão, com recomenda
ções constantes do Relatório 
no 8, de 1997, da Comissão 
Temporária destinada a pro
ceder exame das sugestões 
encaminhadas por governado
res (Diversos n°s. 90 a 96, de 
1996) e matérias em tramita
ção na Casa, referentes ao 
endividamento dos Estados e 
Municípios. 

Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Cidadania 

Presidente da Câmara 
dos Deputados 

Encaminha processados de 
matérias da competência da 
Comissão, com recomenda
ções constantes do Relatório 
no 8, de 1997, da Comissão 
Temporária destinada a pro
ceder exame das sugestões 
encaminhadas por governado
res (Diversos n°S. 90 a 96, de 
1996) e matérias em tramita
ção na Casa, referentes ao 
endividamento dos Estados· e 
Municípios. 

Encaminha cópias de mensa
gem e atos de aditamento à 
pauta da convocação extraor
dinária do Congresso Nacio
nal de 6 de janeiro a 13 de 
fevereiro de 1998. 
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CONSELHO DBé'J'ICA BDBCORO PARLAMENTAR 
(Eleito em 19-4-95) 

Pa:eddei:ire: Culldo M.w. .... rMDB. se 
Vlee-Pitllldeate: J016 Aha• PIIL• SE 
(lleiCal eaa21-Z.J6) 

Titulara· 

1. Bk:io Alvares 
2. Pnncclino PeRira 
3. Waldect Ontc]Jis 
4.1016 Alves 

I. Calildo Maldaner 
2. Ramez Tebec 
3. Nllbor Jdnior 
4. Noy Suassuna 

I. Epil*:io CaCeteim 
2.01marDiu 

t. BmfliaFemauclea 

1.0..Dia 

I. MlliDa SBva 
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2. Carlos Paúocíuio 
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1.(Vqo) 
2. Gerioó (!amaca 

3. Flaviao Melo 
4. Cnnrinho Jorp 

1. Jeffenoa Nrea 
2.1016 Ipkio ft:ueia 

1. Lucídio Potte1Ja 

1. ArliDdo Porto (....,par 
-arao•M~a~~Uv•s.») 

1. Alltrmio Carlos V.._ 

1. Lauro Campnc 

1. Sobutilo Radia 
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SENADO FEDERAL 

SECRETARIA -GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Diretora: CLEIDE MARIA B. F. CRUZ 
Ramais: 3490- 3491 Fax: 1095 

JANEIRO DE 1998 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE 
INQUÉRITO . 

Chefe: LUIZ.CLÁUDIO DE BRITO 
Ramais:3511-3514 Fax:3606 

Secretários: ADRIANA TAVARES SOBRAL (Ramal: 4252) 
FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal: 3508) 
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal: 3501) 

SERVIÇO -DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe:· JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ 

Ramais: 3507- 3520 Fax: 3512 

Secretários: EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA (Ramal: 3520) 
CLEUDES BOA VENTURA NERY (Ramal: 3503) 
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 4256) 
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502) 
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal: 3509) 
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4.792). 
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal: 4256) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES · 
Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO 

Ramais: 4638 - 3492 Fax: 4573 

Secretários: CE - IÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604) 

CI -CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607) 

CAE -DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605) 
- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 35 16) 

CAS -RAIMUNDO FRANCO DrNIZ (Ramal: 4608) 
-VERA LÚCIA BATISTA SILVA (Ramal: 7285) 

CCJ -VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal: 4609) 

CRE -MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496) 

CFC -JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

COMISSÕES PERMANENTES 
(ART" 72. •· RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS- CAE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ SERRA 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

I PFL 
FRANCEUNO PEREIRA MG-2411/12 1-ROMERO JUêÃ RR-2111/12 
VILSON KLEINOBING SC-2041/42 2-JOSÉ AGRIPINO RN-2361182 
GILBERTO MIRANDA AM-3104105 3-JOSÉ BIANCO R02231132 
BELLOPARGA MA-3069170 4-ÉL.CIO ALVARES ES-3130131 
FREITAS NETO Pl-2131132 5-EDISON LOBÃO MA-2311112 
JOÃO ROCHA TC-4070172 WOSAPHAT MARINHO BA-3173174 
JONAS PINHEIRO MT-2271172 7-JOEL DE HOLLANDA PE-3197198 
WALDECK ORNELAS BA-2211/12 8 JÚUO CAMPOS MT-4064165 

I PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/52 1-JADER BARBALHO P.A-3041143 
FERNANDO BEZERRA RN,2461/67 2-MARLUCE PINTO RR-1101/1201 
NEYSUASSUNA PB-114511245 3-MAURO MIRANDA G0-2091192 
JOSÉSAAD G0-3149/50 4-ROBERTO REQUIAO PR-2401/02 
CARLOS BEZERRA MT-2291/92 5-PEDRO SIMON RS-3230131 
RAMEZTEBET MS-2221122 6-CASILDO MALDANER SC-2141/42 
JOSÉ FOGAÇA RS-3077178 7-GERSON CAMA TA ES-3203104 

I PSDB 
JOSE ROBERTO ARRUDA DF-2011/12 1·TEOT0NIO VILELA FILHO AL-4093194 
COUTINHO JORGE PA-1026/1226 2-BENI VERAS CE-3242143 
JEFFERSON PERt=S AM-2061/62 3-LÚCIO ALCÂNTARA CE-2301/02 
JOSÉ SERRA SP-2351/52 4-LÚDIO COELHO MS-2381182 
OSMARDIAS PR-2124125 5-SÉRGIO MACHADO CE-2281185 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
EDUARDO SUPUCY ·PT SP-3213115 i-ANTONIO CARLOS VALADARES. 'SE-2201/02 

·PSB 
LAURO CAMPOS- PT DF-2341/42 2.SEBASTIAO ROCHA· PDT AP-2244148 
ADEMIR ANDRADE· PSB . PA-2101/02 3- ROBERTO FREIRE • PPS PE-2161187 
JOSÉ EDUARDO OUTRA· PT SE-2391192 4- ABDIAS NASCIMENTO • PDT RJ-1121/4229 

I PPB 
ESPERIDÍÂO AMIN SC-4200/06 1-EPITACIO CAFETEIRA MA-1402111 
LEVYDIAS MS-~ 12811228 2-LEOMAR QUINTANILHA T0-2071m 

I PTB 
JOSE EDUARDO PR-4059/60 1-REGINA ASSUMPCAO MG-2131137 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3516/4605 

SALA N" 19-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3255 
FAX: 311-4344 (*)-·--·-... -•DSF4olu.97.-I

-.......-.3'W-àlo:t0~ 
Atualizada em: 28101198 
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1.1) COMISSÃO DE; ASSUNTOS ECONÓMICOS· CAE 
SUBCOMISSÃO DESTINADA A EXAMINAR A POLITICA DE INCENTIVOS OFEREC!lJO:·j 

AS EMPRESAS PELOS GOVERNOS ESTADUAIS 

TITULARES 

VILSON KLEINOBING 
BELLOPARGA 

PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR OSMAR DIAS 

(09 TITULARES E 09 SUPLENTES) 
PRAZO: 18.11.97 

SC-2041/42 
MA-3069/70 
BA-2211/12 

SUPLENTES 
mM"il";''"11~!~~~~~!!'!~ 
rnmM,;;S§..-:m:~~1 ....... mms;~•~~~~~~~,m~~ 

1- FRANCEUNO PEREIRA MG-2411112 
2- JONAS PINHEIRO MT-2271/72 
3- EDISON LOBÃO 

RN-2461/67 1· FOGAÇA 
CARLOS BEZERRA MT-2291/92 :z;~OBERTO REQUIÃO PR-2401/0. 

~1~~-]J, -~.:é. 
COUTINHOJOROE PA-1026/1226 1-JOSEROBERTOARRUDA DF-2011/12 
OSMAR DIAS PR-2124/25 2-LÚCIÓ ALCÂNTARA CE-2301/02 

t,;;·~~~~~.ti i!#ifltj%$§1!! 
JOSÉ EDUARDO OUTRA· PT SE· 2391/92 1-EDUARDO SUPUCY ·PT SP- 3215/16 . 

ESPERIDIÃO AMIN SC-4200/06 

REUNIOES: TERÇAs-FEIRAS AS 17:30 HORAS 
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO 
R· SECRETARIA: 311-351614605 
FAX: 311-4344 

1· JOSÉ EDUARDO VIEIRA PR-4059/60 

SALA N"19 ·ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 
R- SALA DE REUNIOES: 311-3255 
E-MAIL: dirceuv@sgmsleg.senado.gov.br 
ATUALIZADA EM: 26.09.97 

ANDAMENTO 
EM 21.01.17 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR VILSON KLEINOBING 
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS 
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE 

VICE.PRESID'ENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA 
(29 .TITULARES E 29 SUPLENTES) 

muLARES SUPLENTES 

PFL 

ROMEROJUCA RR-2111117 1-GUILHERME PALMEIRA AL-3245147 
JONAS PINHEIRO MT-2271m 2-EDISON LOBÃO MA-2311115 
JOSÉ ALVES SE-4055157 3-ELCIO ALVARES ES-3130135 
BELLOPARGA MA-3069172 4-VAGO MT-4064185 
WALDECK ORNELAS BA-2211117 5-JOSÉ AGRIPINO RN-2381/87 
LEONEL PAIVA OF-104611148 &-BERNARDO CABRAL AM-2081187 
JOSÉBIANCO R0-2231/37 7-ROMEU TUMA SP-2051157 
FREITAS NETO Pl-2131137 8-J.OAO ROCHA T0-4070171 
JÚUOCAMPOS MT-4064165 9-VAGO 

I PMDB · 

CARLOS BEZERRA MT-2291197 1.JOSÊ FOGAÇA RS-3077178 
GILVAM BORGES AP-2151/57 2-JOSÉSAAD G0-3149150 
JOÃO FRANÇA (1} RR-3067/4078 3-VAGO 
CASILDO MALDANER SC-2141147 4-JOSÉ SARNEY AP-3429131 
MAURO MIRANDA G0-2091/92 5-RENAN CALHEJROS AL-2261170 
NABOR JUNIOR AC.1478/1378 ·8-VAGO 
MARLUCE PINTO RR-110114062 7-VAGO 
OTONIEL MACHADO G0-2031132 8-VAGO 

I PSDB 
uJciO ALCANTARA CE-2301/07 1-ARTUR DA TAVOLA RJ-2431137 
OSMARDIAS PR-2124125 2-BENI VERAS CE-1149 
LÚD!O COELHO fo\5.-2381187 3-SERGIO MACHADO CE-2281187 
CARLOS WILSON PE-2451157 4-COUTJNHOJORGE PA-102611228 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA DF-2011118 5-JEFFERSON PERES AM-2061/87 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
BENEDITA DA SILVA· PT RJ-2171m 1-EMIUA FERNANDES· PDT RS-2331137 
MARINA SILVA· PT AC.21S"1/87 2-LAURO CAMPOS· PT DF-2341/47 
ADEMIR ANDRADE· PSB PA-2101/07 3-ABDIAS NASCIMENTO· PDT RJ-112114229 
SEBASTIÃO ROCHA· PDT AP-2244148 4-ROBERTO FREIRE· PPS PE-2161187 

PPB 
ERNANDES AMORIM R0-2051/57 1-EPITACIO CAFETERIA MA-4073174 
LEOMAR QUINTANILHA T0-2071176 2-ESPERIDIAO AMIN Sc-4200106 

I PTB 
ODACIR SOARES R0-321813219 1-REGINA ASSUMPÇÃÔ MG-2131137 

{1) Desfiliou-se do PMDB, ingressando no PPB, em 2.10;97. 

REUNIÕES: QUARTAS.FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRIO: RAYMUNDO FRANCO DINlZ 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-460813515 

SALA N" 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3359 
FAX: 311-3651 

(*) -Ú--OAfo .......... IIOD5Fdol2.t.97,pp.ll655'6 
-...-. .... --14:GO ... 

Atualizada em: 28101198 
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 
PRESIDEfl!TE: SENADOR BERNARDO CABRAL 
VICE.PRESIDENTE: SENADOR RAMEZ TEBET 

(23 TITULARES E 23 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

PFL 

GUILHERME PALMEIRA AL-324&147 1-ELCIO ALVARES 
ROMEROJUCA RR-2111117 2-EDISON LOBÃO 
JOSÉBIANCO R0-2231/U 3-JOSÉ AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL AM-20111117 ~ONELPAJVA 

FRANCEUNO PEREIRA MG-2411117 &-FREITAS NETO 
JOSAPHAT MARINHO BA-3173174 6-BELLO PARGA 
ROMEUTUMA SP-2051152 7-GILBERTO MIRANDA 

I PMDB 

JADER BARBALHO PA-3051153 1-VAGO 
JOSÉ FOGAÇA RS-3077178 2-NEY SUASSUNA 
ROBERTO REQUIAO PR-2401107 3-CARLOS BEZERRA• 
RAMEZTEBET MS-2221127 4-CASILDO MALDANER 
PED!i.OSIMON RS-3230132 &-FERNANDO BEZERRA 
RENAN CALHEIROS AL-228112267 6-GILVAM BORGES 

I PSDB 

JEFFERSON PERES AM-2061187 1.SERGIO MACHADO 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ES-2121124 2.JOSÉ SERRA 
LÚCIO ALCANTARA CE-2301107 3-JOSÉROBERTOARRUDA 
BENIVERAS CE-3242143 4-0SMAR DIAS 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS). 

ANTONIO C. VALADARES- PSB SE-2201104 1-ADEMIR ANDRADE· PSB 
ROBERTO FREIRE- PPS PE-2161/67 2-SEBASnÃO ROCHA- PDT 
JOSÉ EDUARDO OUTRA- PT SE-2391/97 3-MARINA SILVA· PT 

ESPERIDÍÂO AMIN 
LEOMAR QUINTANILHA 

REGINA ASSUMPÇAO 

SC4208107 
T0-2073174 

MG-2321127 

PPB 
1-LEVYDIAS 
2- EPITACIO CAFETEIRA 

PTB 
1-0DACIR SOARES 

ES-3130/32 
MA-2311116 
RN-2381187 
DF-104611148 
Pl-2131137 
MA-3011172 
AM-1116f31Ç4 

PB-4346'46 
MT-2291197 
Sc-2141147 
RN-241112487 
AP-211!1112 

CE-2284187 
SP-2351152 
DF-2011117 
PR-2124125 

PA-2101/07 
AP-2241/47 
AC-2181187 

MS-112111221 
MA-4073174 

R0-321813219 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS SALA N• 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES TEL DA SALA DE RElJNIÃO: 311-3541 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3971/4612 FAX: 311-4315 

Atualizada em: 13101198 
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! 

TITIJI • .ARES 

.JúUO CAMPOS 
HUGO NAPOLEÃO 
.:oEL DE HO~DA 
ÉLCIO ALVARES 
.iOÁOROCHA 
ROMERO .IUCÁ 
R.OMEUTUMA 
EOISON LOBÃO 

JOSE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIÃO 
GERSON CAMA TA 
JOSÉS~RNEY 
JOÃO FRANÇA (1) 
VAGO 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO -CE 
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TÁVOLA 

VICE-PRESIDENTE: JOEL DE HOU.ANDA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

MT-4064165 
Pl-3085/87 
PE-3197/98 
Es-3130/32 
TQ-4070171 
RR-2111/17 
SP-2050/57 
MA-2311/46 

RS-3onn8 
RN-2461167 
PR-2401/02 
Es-3203104 
AP-3429131 
RR-3067168 

SUPLENTES 
PFL 

1-BERNARDO CABRAL 
2-VILSON KLEINÜBING 
3-LEONEL PAIVA 
4- FRANCEUNO PEREIRA 
5-GILBERTO MIRANDA 
6-JONAS PINHEIRO 
7-WALDECK ORNELAS 
8-VAGO 

PMDB 
1-RAMEZ TEBET 
2-JOSÉSAAD 
~EY SUASSUNA 
4-NABOR JUN!OR 
5-RENAN CALHEIROS 
6-0TONIEL MACHADO 
7-VAGO 

AM-2081/82 
SC-2041142 
DF-104611146 
MG-2411112 
AM-3104105 
MT-2271n2 
BA-2211112 

MS-2222123 
G0-3149150 
PB-4345146 
AC-147811378 
AL-228112267 
G0-2031132 

! PSDB 
~·~-~lU~~~D~A~TA~V~O~LA~--------~RJ~~~Q=1~/~32~--~~1..J~EF=FE==R~S~O~N~P~ERES==~------~AM~-=208~1~/8~2--.-
COliTINHO JORGE PA-305014393 2-JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ES-2121122 
SERGIO MACHADO CE-2281182 3-l.ÚCIO ALCANTARA CE-2301/02 
TEOTÓNIO VILELA FILHO AL-4093194 4-CARLOS WILSON PE-2451/52 
BENI VER.~ CE-3242143 5-JOSÉ SERRA SP-2351152 

LAUl'lO CAroii:IOS - PT 
i1ARJliiA SILVA· PT 
EMIUA FEmJANOES- PDT 
ABOIAS NASCIMENTO· PDT 

I.J!iNY DIAS 
LEOMAR QUINTANJLHA 

OOACIR SOARES 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS} · 
DF-2341/42 1-BENEDITA DA SILVA • PT 
AC-2181182 2-ANTONIO C. VALADARES PSB 
RS-2331/37 3-VAGO 
RJ-4229/30 4-VAGO 

PPB 
r.,s-1128/1228 1-ESPERIDIÃO AMIN 
T0-2071n2 2-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-3218/19 1-REGINA ASSUMPÇÁO 

l1) Desfiliou-sa do PMOB, ingressando oo PPB, em 2.10.97. 

RJ-2171n2 
SE-2201/07 

SC-112311223 
R0-2251157 · 

MG-2321/22-._ 

REUNIÕES: QUINTAS.FEIRAS ÀS 10:00 HS ('") SALA N" 15 ·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRET ÀRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276 
TELEFONES DA' sECRETARIA: 311-3498/460'4 FAX: 311-3121 

(*) Hot*iotk-8COr'lioca.a.Ala ....... noDSFd~Jl.,.97.pes-186!516 
u..-...-,s-.~o~ra•t•:ao~& 

Atualizada em: 28101198 
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5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL· CKE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ SARNEY 

TITULARES 

GUILHERME PALMEIRA 
HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL 
ROMEUTUMA 
LEONEL PAIVA 

I. 
JOSESARNEY 
HUMBERTO LUCENA 

I 

PEDRO SIMON 
CASILDO MALDANER 
JADER BARBALHO 

ARTUR DA TAVOLA 
CARLOS WILSON 
LÚDIO COELHO 

BENEDITA DA SILVA· PT 
ABDIAS NASCIMENTO· PDT · 
EMIUA FERNANDES· PDT 

EPITACIO CAFETEIRA 

REGINA ASSUMPÇÂO 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA 
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES) 

SUPLENTES 
PFL 

AL-3245/47 1-JOEL OE HOLLANDA 
Pl-4478n9 2-BELLO PARGA 
RN-2361/67 3-JOÃO ROCHA 
AM-2081#87 4-JOSÉ ALVES 
SP-2051/57 5-VILSON KLEINOBING 
OF-104611146 6- José siANco 

PMDB 
AP-3429/31 1-MARLUCE PINTO 
PB-3139#41 2-FERNANDO BEZERRA 
RS-3230131 3-M,lU IRO MIRANDA< 
SC-2141/47 4-GERSON CAMA TA 
PA-3051/53 5-0TONIEL MACHADO 

PSDB 
RJ-2431136 1-JOSE IGNACIO FERREIRA 
PE-2451/57 2-TEOTÕNIO VILELA FILHO 
MS-2381187 3-0SMARDIAS 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
RJ-2171m 1-EDUARDO SUPUCY ·PT 
RJ-3188/89 2-ADEMIR ANDRADE- PSB 
RS-2331/37 3-MARINA SILVA-PT 

PPB 
MA-1411/4073 1-LEVY DIAS 

PTB 
MG-2321/2321 1-0DACIR SOARES 

i"E-3197199 
MA-3069n2 
T0-4U70f71 
SE-4055157 
SC-2041147 
R0-2231/32 

RR-1101/4062 
RN-2461187 
G0-2091192 
ES-3203104 
G0-2031132 

ES-2021127 
A!..-4C93195 
PR-2121!27 

SP-32151;8 
PA-2101/02 
AC-2~11182 

MS.112811228 

R0-3218119 

REUNIÕES: TERÇAS. FEIRAS ÀS 10:00 HS ("') 
SECRÉTÁRIO: MARCOS SANTOS PARENTE FILHO 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-325913496 

SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367 
FAX: 311-3546 

(*) Bodrloole-... •-,.-.. DSF .. J:Z.9.,-,.pp.lii6SS/6 
6-~s-.rm. .. JO:OOIIO. 

Atualizada em: 15/01198 
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6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA· Cl 
PRESIDENTE: VAGO 

VICE.PRESIOENTE: SENADOR FREITAS NETO 
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES) 

TrrULARES SUPLENTES 
PFL 

FREITAS NETO Pl-2131/2137 1· JOSAPHAT MARINHO 
JOSÉ AGRIPINO RN-2361/2367 2· JONAS PINHEIRO 
ROMEROJUCÁ RR-2111/2117 3- GUILHERME PALMEIRA 
w.soN Kl.EINOBING SC-2041/2047 4- WALDECK ORNELAS. 
ÉLCIO ALVARES ES-3130/3132 5- JOSÉ ALVES 
JOEL DE HOLLANDA PE-3197/3199 6-ROMEU TUMA 
HUGO NAPOLEAo PI • 4478/4479 7-GILBERTO MIRANDA 

I PMDB 
NABOR JUNIOR AC-1478/1378 1...ROBERTO REQUIAO 
MAURO MIRANDA G0-2091/92 2-RAMEZ TEBET 
RENAN CALHEIROS AL-226112270 2-CARLOS BEZERRA 
GERSON CAMATA ES-3203/ 3204 4-VAGO 
OTONIEL MACHADO G0-2031132 5-JOSÉ SARNEY 
MARLUCE PINTO RR-1101/4062 6-VAGO 

I PSOB 
JOSE IGNACIO FERREIRA ES-2021/2027 1-CARLOS WILSON 
JOS~ ROBERTO ARRUDA DF-2011/2017 2-COUnNHO JORGE 
'rn!OTOtiiO VI!..El.A FILHO AL-4093/95 3-0SMAR DIAS 
JOSÉ SERRA. SP-2351/52 4-:VAG0(1) 

L BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA· PT SE-2391/2397 1-VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE-2201/07 2-EDUARDO SUPUCY (PT) 
IY./liUA FERNANDES • PDT R5-2331/37 3- LAURO CAMPO~ (P'T) 

LEVYDIAS 
ERNANDES AMORIM 

REGINA ASSUMP 

PPB 
MS-1128/1228 1-ESPERIDIAO AMIN 
R0-2251/57 2- LEOMAR QUINTANILHA . 

PTB 
MG-2321/2327 1-0DACIR SOARES 

BA-317313174 
MT-2271/2277 
AL-324513247 
BA-221112217 
SE-4055/4057 
SP-2051/57 
AM-116613104 

PR-2401/2407 
MS-2221127 
MT-2291/2297 

AP-2351/52 

PE-245112457 
PA-305014393 
PR-2121/2127 
M$-238112387 

SP-3212115 
DF-2341/47 

SC-112311223 
T0-2073174 

R0-3218118 

{1) Falta indicação da liderança confonne nova proporcionalidade da atual sessão legislativa. 

REUNIÕES: TERÇAS.FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE 
TELEFONES DA SECRETARIA: 3U-4354/460~ 

SALA N" 13-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3292 (FAX) 

FAX: 311·3286 
(*)R ____ aAtapaWkodanoDSFoloiZ.,.97,p.:o.J-

_........,.3'sfdno .. I~:OOIIL 

Atualizada em: 15101188 ~ 

637 



638 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE·· CFC 
fRes.oluÇào n" 46, de 1!193) 

PRESIDENTE: SENADOR JOAO ROCHA 
VICE.PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSO).I 

TITULARES 

JOSAPHAT MARINHO 
JOSÉ ALVES 
JÚUOCAMPOS 
JOAOROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
HUMBERTO LUCENA 
VAGO 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
JOSÉ SERRA 

EDUARDO SUPUCY ·PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

(17 TITULARES E 09 SUPLENTES) 

BA-3173n4 
SE-4055156 
MT-4064165 
T0-40rorn1 
AM-310410! 

G0-3149/50 
PB-4345/46 
PB-3139/40 

CE-3242143 
PE-2451/57 
SP-2351/52 

SUPLENTES 
PFL 

1-YILSON KLEJNUBING 
2~RANCEUNOPERSRA 
3-WALDECK ORNELAS 

PMDB 
1-GILVAM BORGES 
2.JOÃO FRANÇA M) 

PSDB 
1.JOSÊ IGNACIO FERREIRA 
2-COUTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) ) 
SP-3215116 1-BENEDITA DA SILVA· PT 

PPB 
MA-4073n4 1-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-321813219 

{"") Desfifiou.le do PMDB. ingressando no PPB, em 2.10.97. 

JANEIRO DE 1998 

SC-2041147 
MG-2411/17 
BA-2211117 

AP·2151/57 
RR-3067/88 

ES-2121122 
PA-3050/4393 

RJ-2111m 

R0-2051/55 

REUNIÕES: QUARTAS.FEIRAS ÀS 17:00 HS (*) SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519 FAX: 3tt-t060 

(*) ........ __..._.Ma,......._.aDSFde-12..9.9'7,.pp.1865S'6 

Atualizada em: 28101/98 
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7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC 
f I SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE 

PR ... II'IDENCIA PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A 
UNIÃO E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

TITULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

VAGO 
HUMBERTO LUCENA 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPUCY- PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ ALVES 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 

(07 TITULARES E 04 SUPLENTES) 

SUPLENTES 
PFL 

SE-4055/56 1-VILSON KLEINÜBING 
AM-3104105 2- WALDECK ORNELAS 

PMDB 
JOAO FRANÇA (**) 

PB-3139/40 

PSDB 
CE-3242143 COUTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215116 

PPB+PTB 
MA-4073174 ERNANDES AMORIM 

c-1 Desfiliou-se do PMDB. ingressando no PPB, em 2.10.97. 

SC-2041147 
BA-2211117 

RR-3067/68 

PA-3050/4393 

R0-2051/55 

REU!'íiÕES: SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311·3935/3519 FAX: 311-1060 

ANDAMENTO 

DI 1D.f.t7 P01 DI!:SIGNADO RELATOR O SENADOR GILBERTO MIRANDA 

r> Atualizacla em: 15101/98 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE: SENADOR LÚCIO COEUiO 
VICE·PRESIOENTE: DEPUTADO JÚUO REOECKER 

SECRETÁRio-GERA~EPUTADO PAULO BORNHII.USEN 
SECRETÁRIO.GERALAOJUNTQ: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

(16 TlTULARES E 16 SUPLENTES) 

TlTULARES SUPLENTES 
SENADORES 

PMDB 
JOSE FOGAÇA 1 ·PEDRO SIMON 
CASILOO MALOANER 2 ·ROBERTO REQUI.\0 

'~·~~~~;:~--------~~~~~~~.~~----~·. VILSON KLEINUBING 1· JOa. DE HOLI.ANDA 
WALDECK ORNELAS 2 •JÚUO CAMPOS 

WOIOCOELHO 1-JOSE IGNACIO FERREIRA 
PPB 

LEVYOIAS 1 • ESPERIÕÍÀO AMIN 

JOSE EOUAROO 

BENEOITA DA SILVA UA FERNANDES 

TmJLARES 

PAtJLO BORNHAUSEN 
JOSÉ CARLOS ALELUIA 

EDISON ANORINO 
GERMANO RIGOTTO 

FRANCO MONTORO 
ca.so RUSSOMANO 

JULIO REOECHER 

MIGUa. ROSSElTO 

SUPLENTES 
DEPUTADOS 

PFliPTB 
VALOOMIRO MEGER 
9ENITOGAMA 

PMDB 
CONFUCIO MOURA 
ROBSONTUMA 

PSDB 

PP8 

NELSON MARCHEZAN 
RENATO JONHSSON · 

PTIPDTIPC do B 
WIZ MAINARDI 

DF • 701eG-800 
FONE: (Oa1) 3187.Q& 3187188 318-8232 318-7433 
FAX: (55) (081) 3182154 
SECRETARIA: .LOURDES MELO NUNES DE CARVALHO 

,. r ·• -AWII'. 

a 
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