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Ata da 50ª Ses são Não De li be ra ti va
em 7 de maio de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade, Carlos Patrocínio, Nabor Júnior
Romero Jucá, Leomar Quintanilha, Luiz Otávio e José Eduardo Dutra.

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

Nº 213/99, de 3 do cor ren te, en ca mi nhan do as
in for ma ções pres ta das, atra vés do Fun do Na ci o nal
de Sa ú de, em res pos ta ao re que ri men to nº 565, de
1998, do Se na dor Ernan des Amo rim.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao ar qui vo.

PARECER

PARECER Nº 192, DE 1999

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 10, de 1999 (nº 2.960/97, a
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que “Dis põe so bre o
pro ces so e jul ga men to da ação di re ta de
in cons ti tu ci o na li da de e da ação de cla ra -
tó ria de cons ti tu ci o na li da de pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

O pro je to de lei sob exa me, de au to ria do Po der
Exe cu ti vo, pre ten de re gu la men tar, em ní vel de lei or -
di ná ria, o pro ces so e jul ga men to das ações de con -
tro le con cen tra do de cons ti tu ci o na li da de, pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Tra ta da ad mis si bi li da de
do pro ce di men to da ação di re ta de in cons ti tu ci o na li -

da de e da ad mis si bi li da de e do pro ce di men to da ação 
de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li da de, ins ti tu í da pela
Emen da nº 3, de 1993.

Insti tui a pos si bi li da de de o re la tor in de fe rir li mi -
nar men te as pe ti ções inep tas, as não fun da men ta das 
e aque las ma ni fes ta men te im pro ce den tes vi san do a
con fe rir ma i or ce le ri da de aos pro ces sos da ação di re -
ta de in cons ti tu ci o na li da de e da ação de cla ra tó ria de
cons ti tu ci o na li da de. Veda, acom pa nha do ori en ta ção
con ti da no Re gi men to Inter no a Excel sa Cor te, a in -
ter ven ção de ter ce i ros no pro ces so e ino va no sen ti do 
de au to ri zar que ou tros ti tu la res do di re i to de pro po si -
tu ra da ação di re ta pos sam ma ni fes tar-se, por es cri to, 
so bre o ob je to da ação, pe dir a jun ta da de do cu men -
tos úte is para o exa me da ma té ria no pra zo das in for -
ma ções, bem como apre sen tar me mó ri as.

Ino va au to ri zan do o re la tor, em caso de ne ces si -
da de de es cla re ci men to de ma té ria ou cir cuns tância
de fato ou de no tó ria in su fi ciên cia das in for mações
exis ten tes nos au tos, a re qui si tar in for ma ções adi -
ci o na is, de sig nar pe ri to ou co mis são de pe ri tos
para que emi ta pa re cer so bre a ques tão ou fi xar
data, para, em au diên cia pú bli ca, ou vir de po i men -
tos e pes so as com ex pe riên cia e au to ri da de na ma -
té ria. Fa cul ta, ain da, ao re la tor so li ci tar in for ma -
ções aos Tri bu na is Su pe ri o res, aos Tri bu na is Fe de -
ra is e aos Tri bu na is Esta du a is acer ca da apli ca ção
da nor ma im pug na da no âm bi to de sua ju ris di ção.

No to can te ao pe di do de ca u te lar na ação di re -
ta de cons ti tu ci o na li da de es ta be le ce que, sal vo em
caso de ex cep ci o nal ur gên cia, o Tri bu nal so men te
con ce de rá a li mi nar, por de ci são da ma i o ria ab so lu ta 
de seus mem bros, após a au diên cia, dos ór gãos ou
das au to ri da des das qua is ema nou a lei ou ato nor -
ma ti vo im pug na do. Aduz, ain da, que a de ci são con -
ces si va de ca u te lar terá efi cá cia erga om nes, de -
ven do a sua par te dis po si i va ser pu bli ca da em se ção 
es pe ci al do Diá rio Ofi ci al no pra zo de dez dias a
con tar do jul ga men to. Em con so nân cia com a ju ris -
pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a ca u te lar
será con ce di da, re gu lar men te, com efe i tos ex nunc,
sal vo se o Tri bu nal en ten der que deva con ce der-lhe
efi cá cia re tro a ti va.



Entre ou tras ino va ções, ad mi te a ca u te lar em
ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li da de, o que de ter -
mi na rá que os ju í zes e tri bu na is sus pen dam o jul ga -
men to dos pro ces sos que en vol vam a apli ca ção da lei 
do ato nor ma ti vo ob je to da ação até o seu jul ga men to
de fi ni ti vo, que de ve rá ocor rer no pra zo de 180 dias.
No que se re fe re à de ci são na ação di re ta de in cons ti -
tu ci o na li da de e na ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o -
na li da de res pe i tou-se, uma vez mais, a nor ma re gi -
men tal do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que es ta be le ce
que o jul ga men to des sas ações so men te será efe tu a -
do se pre sen tes na ses são pelo me nos oito mi nis tros,
de ven do-se pro cla mar a cons ti tu ci o na li da de ou a in -
cons ti tu ci o na li da de da lei ou do ato nor ma ti vo ques ti -
o na do se num ou nou tro sen ti do se ti ve rem ma ni fes -
ta do pelo me nos seis.

Fi nal men te es ta be le ce a ir re cor ri bi li da de e a
não res cin di bi li da de da de ci são pro fe ri da na ação di -
re ta de in cons ti tu ci o na li da de ou na ação de cla ra tó ria
de cons ti tu ci o na li da de vi san do a se gu ran ça ju rí di ca e 
a eco no mia pro ces su al, de for ma a per mi tir o ime di a -
to en cer ra men to do pro ce so e a evi tar in ter po si ção de 
re cur sos me ra men te pro te la tó ri os. O Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral po de rá, ten do em vis ta ra zões de se gu -
ran ça ju rí di ca ou de ex cep ci o nal in te res se so ci al, res -
trin gir os efe i tos da de cle ra ção de in cons ti tu ci o na li da -
de ou es ta be le cer que ela te nha efi cá cia a par tir do
seu trân si to em jul ga do ou ou tro mo men to fi xa do, de -
li be ra ção essa que será to ma da pela ma i o ria de dois
ter ços de seus mem bros.

Ain da no mes mo Pro je to, art. 30, ins ti tui-se o
con tro le con cen tra do de cons ti tu ci o na li da de no
âmbito do Dis tri to Fe de ral, dan do nova re da ção à Lei 
nº 8.185/91 – Lei de Orga ni za ção Ju di ciá ria do DF.

A ma té ria foi sub me ti da, à apre ci a ção da dou ta
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos, onde re ce beu pa re cer fa vo -
rá vel quan to aos as pec tos pre li mi na res de cons ti tu ci -
o na li da de, ju ri di ci da de, téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri -
to, pela sua apro va ção.

Nos exa tos ter mos do ar ti go 134 do Re gi men to
Co mum, cabe ao Se na do Fe de ral como Casa Re vi -
so ra, atra vés des ta Co mis são, apre ci ar o Pro je to en -
fo ca do.

II – Voto do Re la tor

O pre sen te Pro je to não me re ce qual quer re -
pa ro quan to a sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da -
de e re gi men ta li da de, em que pese pa re cer à pri -
me i ra vis ta ex tra po lar o art. 103 da Cons ti tu i ção
Fe de ral no to can te a quem está le gi ti ma do a pro -
por ação de in cons ti tu ci o na li da de. Não obs tan te,

o Pro je to ape nas obe de ce o co man do ju ris pru -
den ci al do mi nan te no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
acer ca da ma té ria.

Qu an to ao mé ri to, visa aper fe i ço ar o pro ces -
so e jul ga men to da ação di re ta de in cons ti tu ci o -
na li da de e da de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na lid de
para tor ná-las mais cé le res e efi ca zes.

O con tro le con cen tra do de cons ti tu ci o na li -
da de, cuja se men te foi a ação ins ti tu í da sob a égi -
de da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1934, para le gi ti mar 
o pro ces so in ter ven ti vo fe de ral nos es ta -
dos-membros, já há mu i to tem po me re cia uma
com ple ta nor ma ti za ção in fra-constitucional.

A par tir da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3/65, o
con tro le em tese da cons ti tu ci o na li da de das leis e 
atos nor ma ti vos dos po ders pú bli cos teve rom pi -
das as amar ras que o pren di am ao me ca nis mo in -
ter ven ti vo, vin do a as su mir, pou co a pou co, um
pa pel de im por tân cia ma i or até que o con tro le
exer ci do caso a caso, se pro vou mu i to me nos efi -
caz, já que mais len to e cus to so.

Ocor re que esse pa pel pre pon de ran te do
con tro le con cen tra do de cons ti tu ci o na li da de não
foi acom pa nha do por uma le gis la ção in -
fra-constitucional que aten des se, de for ma ple na,
às ne ces si da des do co ti di a no fo ren se. Nes se sen -
ti do a ve tus ta e in com ple ta re gu la men ta ção le gal
pro por ci o na da pe las Leis nºs 4.337, de 1º de ju -
nho de 1964, 5.778, de 16 de maio de 1972, já vi nha 
de há mu i to sen do com ple men ta da por dis po si -
ções do Re gi men to Inter no do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Ou tros sim, com a ins ti tu i ção pela Emen da 
nº 3/93, do mo der no ins ti ti tu to da ação de cla ra tó ria
de cons ti tu ci o na li da de, que im plan tou o con tro le con -
cen tra do po si ti vo no país, pon do fim ao con tra ditório
pa pel que por ve zes as su mia o Pro cu ra dor-Geral
da Re pú bli ca, pro pon do ação de in cons ti tu ci o na li da -
de, mes mo con vic to da cons ti tu ci o na li da de da nor ma
im pug na da, até mes mo o Re gi men to Inter no da
Excel sa Cor te pas sou a con ter omis sões in con tor ná -
ve is.

O Pro je to se gue, em sua es sên cia, como de -
mons tra do, o en ten di men to ju ris pru den ci al do mi -
nan te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com al gu mas
ino va ções be né fi cas, como a que per mi te que ou -
tros ti tu la res do di re i to de pro po si tu ra da ação di -
re ta pos sam ma ni fes tar-se, por es cri to, so bre o
ob je to da ação, pe dir a jun ta da de do cu men tos
úte is para o exa me da ma té ria no pra zo das in for -
ma ções, bem como apre sen tar me mo ri a is. Tal
me di da fará com que o Tri bu nal de ci da com ple no
co nhe ci men to dos di ver sos as pec tos en vol vi dos
na ques tão.
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Outra relevante inovação, digna de louvor, é
a que autoriza o relator a requisitar informações
adicionais, designar perito ou comissão de
peritos para que emita parecer sobre a questão,
ou fixar data, para, em audiência pública, ouvir
depoimentos e pessoas com experiência e
autoridade na matéria.

Aliás, nes ta par te, hou ve-se mu i to bem a
dou ta Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos ao fi xar, por
meio de Emen da, o pra zo de trin ta dias, con ta dos
da so li ci ta ção do re la tor, para as ne ces sá ri as di li -
gên ci as. Poderá o re la tor, tam bém, so li ci tar in for -
ma ções aos Tr ibunais Su pe ri o res, aos Tri bu na is Fe de -
ra is e aos Tribu na is Esta du a is acer ca da apli ca ção da
nor ma im pug na da no âm bi to de sua ju ris di ção, o que
por cer to irá aper fe i ço ar os me ca nis mos de in for ma -
ção do Tri bu nal, per mi tin do uma ma i or in te gra ção en tre
a Cor te Su pre ma e as de ma is Cor tes Fe de ra is e Esta -
du a is.

No to can te à me di da ca u te lar na ação di re ta
de in cons ti tu ci o na li da de, foi ex tre ma men te opor -
tu na a pre vi são de que o Tri bu nal so men te con ce -
de rá a li mi nar, por de ci são da ma i o ria de seus
mem bros, após a au diên cia dos ór gãos ou das au -
to ri da des das qua is ema nou a lei ou o ato nor ma -
ti vo im pug na do. Em con so nân cia com a ju ris pru -
dên cia da Excel sa Cor te a ca u te lar será con ce di -
da, re gu lar men te, com efe i to ex nunc,  sal vo se o
Tri bu nal en ten der que deva con ce der-lhe efi cá cia re -
tro a ti va.

Vi san do a ce le ri da de na de ci são de fi ni ti va da
con tro vér sia cons ti tu ci o nal o re la tor po de rá, em face
da re le vân cia da ma té ria e de seu es pe ci al sig ni fi ca do 
para a or dem so ci al e a se gu ran ça ju rí di ca, sub me ter
o pro ces so di re ta men te ao Tri bu nal, que terá a fa cul -
da de de jul gar de fi ti va men te a ação.

Ou tro re le van te as pec to po si ti vo do Pro je to é a
ad mis são de ca u te lar em ação de cla ra tó ria de cons ti -
tu ci o na li da de que de ter mi na rá que ju í zes e tri bu na is
sus pen dam o jul ga men to dos pro ces sos que en vol -
vam a apli ca ção da lei ou do ato nor ma ti vo ob je to da
ação até o seu jul ga men to de fi ni ti vo, que há de se ve -
ri fi car no pra zo de 180 dias.

Não obs tan te pos sa trans pa re cer uma cer ta ri gi -
dez o fato de o pro je to pre ver a ir re cor ri bi li da de e a
não res cin di bi li da de de de ci são pro fe ri da na ação di -
re ta de in cons ti tu ci o na li da de, ou na ação de cla ra tó ria
de cons ti tu ci o na li da de, é ple na men te con di zen te com 
a atu a ção da ju ris di ção cons ti tu ci o nal e a eco no mia
pro ces su al, per mi tin do o ime di a to en cer ra men to do
pro ces so e evi tan do a in ter po si ção de re cur sos me ra -
men te pro te la tó ri os.

Ain da em seu bojo o Pro je to con tém útil dis po si -
ti vo, exa ta men te o art. 30, que, dan do nova re da ção à 

Lei nº 8.185/91 – Lei de Orga ni za ção Ju di ciá ria do DF 
– ins ti tu iu, tam bém, o con tro le con cen tra do de cons ti -
tu ci o na li da de no âm bi to do Dis tri to Fe de ral. De fato, o 
Dis tri to Fe de ral é, hoje, o úni co lu gar do Bra sil onde
não é pos sí vel con tro lar, de for ma con cen tra da, a
cons ti tu ci o na li da de das leis e atos nor ma ti vos mu ni ci -
pa is, por fal ta de lei nes se sen ti do.

Se por um lado a ins ti tu i ção do con tro le con cen -
tra do no Dis tri to Fe de ral é opor tu na, por ou tro não se
pode ol vi dar que essa ins ti tu i ção está sen do fe i ta de
ma ne i ra in com ple ta, por que, ao con trá rio do que se
pre ten de seja fe i to na ór bi ta fe de ral, no âm bi to do Dis -
tri to Fe de ral ape nas o sis te ma ne ga ti vo de con tro le,
cuja ins ti tu i ção iso la da já está pa ci fi ca men te su pe ra -
da pela mo der na dog má ti ca ju rí di co-constitucional,
está sen do cri a do. Ou seja, ado ta-se um mo der no sis -
te ma na ór bi ta fe de ral e, na es fe ra do Dis tri to Fe de ral, 
in se re-se exa ta men te o sis te ma que está sen do
aban do na do – jus ta men te por que in su fi ci en te – na
mes ma ór bi ta fe de ral.

Avi zi nhan do-se, por con se guin te, um gran de
nú me ro de ca u sas na Jus ti ça lo cal, a ma i o ria de las de 
ser vi do res pú bli cos, os qua is in sur gem-se con tra
as mu dan ças de cor ren tes da re cen te re for ma pre vi -
den ciá ria e do ne ces sá rio ajus te fis cal, que tam bém 
terá de ser fe i to pe los Esta dos, Mu ni cí pi os, e pelo
Dis tri to Fe de ral, nada po de rão fa zer os Po de res
Exe cu ti vo e Le gis la ti vo dis tri ta is, no sen ti do de
obstacu la ri za rem esse ver da de i ro der ra me de
ações.

Enquan to esse acú mu lo inú til de ações po de rá
ser ob vi a do, por meio de uma pro po si tu ra de uma
ação de con tro le po si ti vo, que po de rá sus pen der o
cur so de to das as even tu a is ações em an da men to, no 
Dis tri to Fe de ral isso não ocor re rá, com evi den tes pre -
ju í zos, exa ta men te em ra zão da ins ti tu i ção in com ple -
ta do sis te ma con cen tra do de con tro le de cons ti tu ci o -
na li da de.

Isto pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li da de e
ju ri di ci da de do pro je to, re di gi do com boa téc ni ca le -
gis la ti va e em ter mos re gi men ta is. No mé ri to, pelo
seu aco lhi men to, na for ma da emen da a se guir in di -
ca da, para cuja apro va ção so li ci ta mos o apo io de
nos sos ilus tres pa res.

EMENDA Nº 1 – CCJ

O art. 30 do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 10, de
1999, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 30. O art. 8º da Lei nº 8.185, de
14 de maio de 1991, passa a vigorar
acrescido dos seguintes dispositivos:

‘Art. 8º ..................................................
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I – .........................................................
..............................................................
n) a ação direta de

inconstitucionalidade e a ação declaratória
de lei ou ato normativo do Distrito Federal
em face da sua Lei Orgânica:

..............................................................
§ 3º São par tes le gí ti mas para pro por

a ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de: 
I – o Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral;
II – a Mesa da Câ ma ra Le gis la ti va;
III – o Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça;
IV – a Ordem dos Advo ga dos do Bra -

sil, se ção do Dis tri to Fe de ral;
V – as en ti da des sin di ca is ou de clas -

se, de atu a ção no Dis tri to Fe de ral, de mons -
tran do que a pre ten são por elas de du zi da
guar da re la ção de per ti nên cia di re ta com os
seus ob je ti vos ins ti tu ci o na is;

VI – os par ti dos po lí ti cos com re pre -
sen ta ção na Câ ma ra Le gis la ti va.

§ 4º Po dem pro por a ação de cla ra tó ria 
de cons ti tu ci o na li da de de lei ou ato nor ma ti -
vo dis tri tal:

I – o Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral;
II – a Mesa da Câ ma ra Le gis la ti va;
III – o Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça.
§ 5º Apli cam-se ao pro ces so e jul ga -

men to da ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da -
de e da ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li -
da de pe ran te o Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri -
to Fe de ral as se guin tes dis po si ções:

I – o Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça será
sem pre ou vi do nas áre as di re tas de in cons -
ti tu ci o na li da de e nas ações de cla ra tó ri as de
cons ti tu ci o na li da de;

II – de cla ra da a in cons ti tu ci o na li da de
por omis são de me di da para tor nar efe ti va
nor ma da Lei Orgâ ni ca do Dis tri to Fe de ral, a 
de ci são será co mu ni ca da ao po der com pe -
ten te para ado ção das pro vi dên ci as ne ces -
sá ri as, e, tra tan do-se de ór gão ad mi nis tra ti -
vo, para fa zê-lo em trin ta dias.

III – so men te pelo voto da ma i o ria ab -
so lu ta de seus mem bros ou de seu ór gão
es pe ci al, po de rá o Tri bu nal de Jus ti ça de -
cla rar a cons ti tu ci o na li da de ou a in cons ti tu -
ci o na li da de de lei ou ato nor ma ti vo do Dis tri -
to Fe de ral, per du ran do os efe i tos da de ci -
são em caso de me di da ca u te lar, até seu
jul ga men to de fi ni ti vo.

§ 6º Apli cam-se, no que cou ber, ao
pro ces so e jul ga men to da ação di re ta de in -
cons ti tu ci o na li da de e da ação de cla ra tó ria
de cons ti tu ci o na li da de de lei ou ato nor ma ti -
vo do Dis tri to Fe de ral em face de sua Lei
Orgâni ca, as nor mas so bre o pro ces so e o
jul ga men to da ação di re ta de in cons ti tu ci o -
na lidade e da ação de cla ra tó ria de cons ti -
tu ci o na li da de pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral."

O Pa re cer foi emi ti do de for ma oral, aco lhen do 
a Emen da do Se na dor Ro meu Tuma. A ele fo ram
jun ta das três de ci sões unâ ni mes do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral.

O Pro je to e a Emen da fo ram apro va dos, à una -
ni mi da de, de acor do com o Pa re cer do Re la tor.

José Agri pi no Maia, Pre si den te – Ber nar do
Ca bral, Re la tor – Pe dro Si mon – José E. Du tra –
Jef fer son Pé res – Ro meu Tuma – Ro ber to Re -
quião – Ma ria do Car mo Alves – Car los Wil son –
Álva ro Dias – José Fo ga ça – Édi son Lo bão – Lu zia 
To le do – Iris Re zen de.

Emen da de au to ria do Se na dor Ro meu 
Tuma, aco lhi da pela Co mis são. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2 – CCJ 

O art. 2º do PLC nº 10/99 pas sa a ter três pa rá -
gra fos, su pri min do-se o pa rá gra fo úni co:

Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 1º As con fe de ra ções sin di ca is, en ti -

da des su pe ri o res de re pre sen ta ção sin di cal, 
e as as so ci a ções de clas se de âm bi to na ci -
o nal, sen do es tas as pes so as ju rí di cas que
re pre sen tem ca te go ria eco nô mi ca di fe ren ci -
a da, ca te go ria pro fis si o nal sin gu lar ou car re -
i ra com as sen to cons ti tu ci o nal, de ve rão de -
mons trar que a pre ten são por elas de du zi da 
tem per ti nên cia com seus ob je ti vos ins ti tu ci -
o na is.

§ 2º É ve da do à en ti da de de clas se ter, 
en tre seus as so ci a dos, ou tras as so ci a ções,
ain da que es tas tam bém re pre sen tem ca te -
go ria eco nô mi ca di fe ren ci a da, ca te go ria pro -
fis si o nal sin gu lar ou car re i ra com as sen to
cons ti tu ci o nal.

§ 3º A entidade de classe só terá
âmbito nacional se contar com associados
em, pelo menos, dois terços dos Estados.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Emenda Constitucional nº 3, de 1993
                 

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do se na -
do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os dis po si ti vos da Cons ti tu i ção Fe de ral
aba i xo enu me ra dos pas sam a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções:

“Art.40. .................................................
..............................................................
§ 6º As apo sen ta do ri as e pen sões dos

ser vi do res pú bli cos fe de ra is se rão cus te a -
das com re cur sos pro ve ni en tes da União e
das con tri bu i ções dos ser vi do res, na for ma
da lei."

“Art. 42. ................................................
..............................................................
§ 10. Apli ca-se aos ser vi do res a que

se re fe re este ar ti go, e a seus pen si o nis tas,
o dis pos to no art. 40, §§ 4º, 5º e 6º.

............................................................."
“Art.102. ...............................................
I .............................................................
a) a ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da -

de de lei ou ato nor ma ti vo fe de ral ou es ta -
du al e a ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li -
da de de lei ou ato nor ma ti vo fe de ral;

..............................................................
§ 1º A ar güi ção de des cum pri men to de 

pre ce i to fun da men tal, de cor ren te des ta
Cons ti tu i ção, será apre ci a da pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, na for ma da lei.

§ 2º As de ci sões de fi ni ti vas de mé ri to,
pro fe ri das pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
nas ações de cla ra tó ri as de cons ti tu ci o na li -
da de de lei ou ato nor ma ti vo fe de ral, pro du -
zi rão efi cá cia con tra to dos e efe i to vin cu lan -
te, re la ti va men te aos de ma is ór gãos do Po -
der Ju di ciá rio e ao Po der Exe cu ti vo."

“Art. 103. ..............................................
..............................................................
§ 4º A ação declaratória de

constitucionalidade poderá ser proposta
pelo Presidente da República, pela Mesa
do Senado Federal, pela Mesa da Câmara 
dos Deputados ou pelo Procurador-Geral
da República."

“Art. 150. ..............................................
..............................................................
§ 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re -

du ção de base de cál cu lo, con ces são de
cré di to pre su mi do, anis tia ou re mis são, re la -
ti vos a im pos tos, ta xas ou con tri bu i ções, só
po de rá ser con ce di do me di an te lei es pe cí fi -
ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu -
le ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu -
me ra das ou o cor res pon den te tri bu to ou
con tri bu i ção, sem pre ju í zo do dis pos to no
art. 155, § 2º, XII, g.

§ 7º A lei po de rá atri bu ir a su je i to pas -
si vo de obri ga ção tri bu tá ria a con di ção de
res pon sá vel pelo pa ga men to de im pos to ou
con tri bu i ção, cujo fato ge ra dor deva ocor rer
pos te ri or men te, as se gu ra da a ime di a ta e
pre fe ren ci al res ti tu i ção da quan tia paga, caso
não se re a li ze o fato ge ra dor pre su mi do."

“Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

I – trans mis são ca u sa mor tis e do a -
ção, de qua is quer bens ou di re i tos;

II – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de 
mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços 
de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, ain da que as ope ra ções
e as pres ta ções se ini ci em no ex te ri or;

III – pro pri e da de de ve í cu los au to mo -
to res.

§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I:
..............................................................
§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II

aten de rá ao se guin te:
..............................................................
§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que

tra tam o in ci so II do ca put des te ar ti go e o
art. 153, I e II, ne nhum ou tro tri bu to po de rá
in ci dir so bre ope ra ções re la ti vas a ener gia
elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri -
va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is
do País."

“Art. 156. ..............................................
..............................................................
III – ser vi ços de qual quer na tu re za,

não com pre en di dos no art. 155, II, de fi ni dos
em lei com ple men tar.

..............................................................
§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to

no in ci so III, cabe à lei com ple men tar:
I – fixar as suas alíquotas máximas;
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II – excluir da sua incidência
exportações de serviços para o exterior."

“Art. 160. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta

nes te ar ti go não im pe de a União e os Esta -
dos de con di ci o na rem a en tre ga de re cur sos 
ao pa ga men to de seus cré di tos, in clu si ve de 
suas au tar qui as."

“Art. 167. ..............................................
..............................................................
IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos -

tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para ma nu -
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como
de ter mi na do pelo art. 212, e a pres ta ção de
ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por an -
tecipa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, §
8º, bem as sim o dis pos to no § 4º des te ar ti -
go;

..............................................................
§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i -

tas pró pri as ge ra das pe los im pos tos a que
se re fe rem os arts. 155 e 156, e dos re cur -
sos de que tra tam os arts, 157, 158 e 159, I, 
a e b, e II, para a pres ta ção de ga ran tia ou
con tra ga ran tia à União e para pa ga men to
de dé bi tos para com esta."

* Art. 2º A União po de rá ins ti tu ir, nos ter mos da 
lei com ple men tar com vi gên cia até 31 de de zem bro
de 1994, im pos to so bre mo vi men ta ção ou trans mis -
são de va lo res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za
fi nan ce i ra.

§ 1º A alí quo ta do im pos to de que tra ta este ar ti -
go não ex ce de rá a vin te e cin co cen té si mos por cen -
to, fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo re du zí-la ou res ta be -
le cê-la, to tal ou par ci al men te nas con di ções e li mi tes
fi xa dos em lei.

§ 2º Ao im pos to de que tra ta ese ar ti go não se
apli ca o art. 150, III, b, e VI, nem o dis pos to no § 5º do
art. 153 da Cons ti tu i ção.

§ 3º O pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta este ar ti go não se en con tra su je i to a qual -
quer mo da li da de de re par ti ção com ou tra en ti da de fe -
de ra da.

§ 4º (Re vo ga do).
Art. 3º A eli mi na ção do adi ci o nal ao Impos to de

Ren da, de com pe tên cia dos Esta dos, de cor ren te
des ta Emen da Cons ti tu ci o nal, so men te pro du zi rá
efe i tos a par tir de 1º de ja ne i ro de 1996, re du zin do-se
a cor res pon den te alí quo ta, pelo me nos, a dois e meio
por cen to no exer cí cio fi nan ce i ro de 1995.

Art. 4º A eli mi na ção do im pos to so bre ven das a
va re jo de com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos, de com -
pe tên cia dos Mu ni cí pi os, de cor ren te des ta Emen da
Cons ti tu ci o nal, so men te pro du zi rá efe i tos a par tir de
1º de ja ne i ro de 1996, re du zin do-se a cor res pon den -
te, alí quo ta, pelo me nos, a um e meio por cen to no
exer cí cio fi nan ce i ro de 1995.

Art. 5º Até 31 de de zem bro de 1999, os Esta dos, o 
Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os so men te po de rão
emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca no mon tan te ne ces sá -
rio ao re fi nan ci a men to do prin ci pal de vi da men te atu a -
li za do de suas obri ga ções, re pre sen ta das por essa
es pé cie de tí tu los, res sal va do o dis pos to no art. 33,
pa rá gra fo úni co, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as.

Art. 6º Re vo gam-se o in ci so IV e o § 4º do art.
156 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Bra sí lia, 17 de mar ço de 1993.
A Mesa da Câ ma ra os De pu ta dos: De pu ta do

Ino cên cio Oli ve i ra,  Pre si den te – De pu ta do Adylson
Mota, 1º Vi ce-Presidente – De pu ta do Fer nan do Lyra, 
2º Vi ce-Presidente – De pu ta do Wil son Cam pos, 1º
Se cre tá rio – De pu ta do Car do so Alves, 2º Se cre tá rio – 
De pu ta do B.Sá, 4º Se cre tá rio.

A Mesa do Se na do Fe de ral: Se na dor Hum ber -
to Lu ce na, Pre si den te – Se na dor Cha gas Ro dri -
gues, 1º Vi ce-Presidente – Se na dor Levy Dias, 2º Vi -
ce-Presidente – Se na dor Jú lio Cam pos, 1º Se cre tá -
rio – Se na dor Na bor Jú ni or, 2º Se cre tá rio – Se na do ra
Jú nia Ma ri se , 3º Se cre tá ria – Se na dor Nel son We -
de kin, 4º Se cre tá rio.

LEI Nº 4.337, DE 1º DE JUNHO DE 1964

Re gu la a de cla ra ção de in cons ti tu ci -
o na li da de para os efe i tos do ar ti go 7º, nº
VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral

Art. 1º Cabe ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli -
ca, ao ter co nhe ci men to de ato dos po de res es ta -
du a is que in frin ja qual quer dos prin cí pi os es ta tu í -
dos no ar ti go 7º, in ci so VII, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, pro mo ver a de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li -
da de pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 2º Se o co nhe ci men to da in cons ti tu ci o -
na li da de re sul tar de re pre sen ta ção que lhe seja
di ri gi da por qual quer in te res sa do, o Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca terá o pra zo de 30 (trin ta)
dias, a con tar do re ce bi men to da re pre sen ta ção
para apre sen tar a ar güi ção pe ran te o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.

Art. 3º O relator que for designado ouvirá, em 
30 dias, os órgãos que hajam elaborado ou
praticado o ato argüido e, findo esse termo, terá
prazo igual para apresentar o relatório.
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Art. 4º Apresentado o relatório, do qual se
remeterá cópia a todos os Ministros, o Presidente
designará dia para que o Tribunal Pleno decida a
espécie, cientes os interessados.

Pa rá gra fo úni co. Na ses são de jul ga men to,
fin do o re la tó rio, po de rão usar da pa la vra, na for -
ma do Re gi men to Inter no do Tri bu nal, o Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca, sus ten tan do a ar güi ção, e 
o Pro cu ra dor dos ór gãos es ta du a is in te res sa dos,
de fen den do a cons ti tu ci o na li da de do ato im pug -
na do.

Art. 5º Se, ao re ce ber os au tos, ou no cur so
do Pro ces so, o Mi nis tro Re la tor en ten der que a
de ci são de es pé cie é ur gen te em face de re le van te 
in te res se de or dem pú bli ca, po de rá re que rer, com 
pré via ciên cia das par tes, a ime di a ta con vo ca ção
do Tri bu nal, e este, sen tin do-se es cla re ci do, po -
de rá su pri mir os pra zos do ar ti go 3º des ta lei e
pro fe rir seu pro nun ci a men to, com as ca u te las do
ar ti go 200 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 6º Só ca be rão em bar gos, que se pro ces -
sa rão na for ma da le gis la ção em vi gor, quan do, na 
de ci são, fo rem 3 (três) ou mais os vo tos di ver gen -
tes.

Art. 7º Se a de ci são fi nal for pela in cons ti cu i -
o na li da de, o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral ime di a ta men te a co mu ni ca rá aos ór gãos es -
ta du a is in te res sa dos e, pu bli ca do que seja o acór -
dão, le vá-lo-á ao co nhe ci men to do Con gres so Na -
ci o nal para os fins dos ar ti gos 8º, pa rá gra fo úni co, 
e 13 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 8º Caso não se jam su fi ci en tes as pro vi -
dên ci as de ter mi na das no ar ti go an te ri or e, sem
pre ju í zo da ini ci a ti va que pos sa com pe tir ao Po -
der Le gis la ti vo, o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca
re pre sen ta rá ao Con gres so Na ci o nal para que
seja de cre ta da a in ter ven ção fe de ral nos ter mos
do ar ti go 8º pa rá gra fo úni co da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Art. 9º Re vo gam-se as dis po si ções em con -
trá rio, es pe ci al men te a Lei nº 2.271 (*), de 22 de ju -
lho de 1954, en tran do a pre sen te lei em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
....................................................................................

LEI Nº 5.778, DE 16 DE MAIO DE 1972

Dis põe so bre o pro ces so e jul ga -
men to das re pre sen ta ções de que tra ta a
alí nea d do § 3º do ar ti go 15 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O processo e o julgamento das

representações de que trata a alínea d do § 3º do

artigo 15 da Constituição Federal regulam-se, no que
for aplicável, pela Lei nº 4.337 (*), de 1º de junho de
1964, excetuado o seu artigo 6º

Art. 2º O Relator da representação poderá, a
requerimento do Chefe do Ministério Público Estadual 
e mediante despacho fundamentado, suspender
liminarmente o ato impugnado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
EMÍLIO G. MÉDICI – Presidente da República. 

– Alfredo Buzaid.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 10, de 1999 (nº 2.960/97, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Decreto Legislativo nº 104, de 1999, que aprova as
Contas do Governo Federal relativas ao exercício
financeiro de 1996, com recomendações, ficará
perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de
receber emendas, nos termos do art. 235, II, b, do
Regimento Interno, do Senado Federal. 

(O parecer nº 5, de 1999-CN, que
conclui pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 104, de 1999
encontra-se publicado na presente edição).

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) –
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
1999-Complementar (nº 249/98-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do art. 169 da Constituição
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado nº 89, de 1998-Complementar).

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias constam da Ordem do Dia da

sessão deliberativa ordinária da próxima terça-feira,
dia 11 do corrente, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento nº 207, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Há
oradores inscritos.
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Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto,
por permuta com o Senador Álvaro Dias. V. Exª
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, nos últimos dias,
sistematicamente, os jornais brasileiros vêm
publicando uma série de notícias cujo fundo é o
mesmo: a dolarização da economia latino-americana
e a cobrança de autoridades norte-americanas para
uma urgente manifestação dos países latinos, entre
eles o Brasil, de apoio à criação da Alca, a Área de
Livre Comércio das Américas.

Esta se ma na, por três dias con se cu ti vos, li ma -
té ri as re la ti vas a esse as sun to. Ontem, li a de fe sa da
Se cre tá ria de Esta do nor te-americana Ma de le i ne
Albright, sus ten tan do que a Alca “é a base para um
de sen vol vi men to sus ten tá vel no he mis fé rio”. 

Ou tra ma ni fes ta ção sua, con for me a no tí cia es -
tam pa da no Jor nal de Bra sí lia, foi a de que “nada
será mais im por tan te para a fu tu ra se gu ran ça, pros -
pe ri da de e li ber da de do povo dos Esta dos Uni dos do
que nos sas as so ci a ções nas Amé ri cas”.

Em 2001, to dos sa be mos, ter mi na o pra zo es ti -
pu la do para que seja efe ti va da a cri a ção da Alca, ano
em que as bar re i ras al fan de gá ri as hoje exis ten tes en -
tre seus 34 mem bros de ve rão ser eli mi na das. Por tan -
to, esse é o mo ti vo ma i or que me traz a esta tri bu na.

O mun do glo ba li za do, que não es pe ra nem su -
por ta os que fi cam a re bo que do pro gres so, afu ni la
seus in te res ses, su ge re um úni co re mé dio e aguarda, 
com pra zo de ter mi na do, por nos sa de ci são de em bar -
car ou não no re de mo i nho de suas con ve niên ci as.

Vejo com ca u te la es sas so lu ções má gi cas. Não
vou re pu diá-las com ve e mên cia, como tam bém não
vou agar rá-las num afã de de ses pe ro. A eco no mia,
di fí cil até mes mo para os eco no mis tas, exi ge a arte
da pa ciên cia. Envol ve ques tões de pro du ção e com -
pe ti ti vi da de, que me re cem pro fun da re fle xão an tes
do pas so se guin te, no ta da men te quan do po vos e na -
ções es tão en vol vi das. 

Antes, po rém, de ana li sar se o que é bom para
os Esta dos Uni dos tam bém será bom para nós, que ro 
fa lar do Mer co sul.

Em 1991, em 26 de mar ço, com a ce le bra ção do 
Tra ta do de Assun ção, nas ceu o Mer co sul, uma ali an -
ça en tre Bra sil, Argen ti na, Pa ra guai e Uru guai. Na -
que le dia, o Bra sil de mons trou es tar aten to às ne ces -
si da des im pos tas pe las mu dan ças no pa drão de fun -
ci o na men to e de de sen vol vi men to da eco no mia in ter -
na ci o nal, uma eco no mia ori en ta da no sen ti do de uma 

cres cen te glo ba li za ção dos mer ca dos e ca rac te ri za -
da pela in ter de pen dên cia en tre a pro du ção das di ver -
sas na ções. 

Em 1991, portanto, o Mercosul passou da
condição de uma restrita área de livre comércio,
caracterizada pelo comércio isento de tarifas entre os
países do acordo, para uma união aduaneira, isto é,
além do livre comércio intrabloco, uniformizou suas
tarifas externas. Dessa forma, consolidou-se a TEC,
sigla de Tarifa Externa Comum, que passou a
representar o atual estágio da evolução do Mercosul.
Como resultado disso, 95% do comércio entre os
quatro países, hoje, é realizado livre de barreiras
tarifárias, condição que, até o ano 2000, deve
alcançar a totalidade do comércio intra-regional.

A TEC, que hoje varia de zero a 20% e que foi
implementada, em grande parte, a partir de janeiro de 
1995, encontra-se definida para todo o universo
tarifário do Mercosul. E até 2006, quando termina o
período de convergência ascendente ou
descendente das tarifas nacionais que ainda se
encontram em regime de exceção, a TEC estará
implementada para a totalidade do universo tarifário.

É importante ressaltar que a atual configuração
do Mercosul se deve ao Protocolo de Ouro Preto,
assinado, em dezembro de 1994, pelos quatro
países. Foi a partir da assinatura desse Protocolo que 
ficou reconhecida a personalidade jurídica de direito
internacional do bloco, composto dos quatro países,
atribuídos, assim, de competência para negociar, em
nome próprio, acordos com terceiros países, grupos
de países e organismos internacionais.

Com entusiasmo, olho essa opção brasileira de
inserir-se na economia internacional, inclinando-se,
num primeiro passo, em direção a seus vizinhos da
América do Sul. Corroboro o pensamento de que
essa é a escolha adequada. 

O empenho do Brasil a favor da integração das
economias da América do Sul há de ser, futuramente,
louvado nos livros de História como a principal
iniciativa da política externa brasileira na segunda
metade deste século. Portanto, vejo ser preferível
buscar associação com as nações vizinhas da
América do Sul a aventurar-se em empreendimentos
mais ambiciosos e mais incertos, como seria o caso
de pleitearmos nosso ingresso no Acordo de Livre
Comércio da América do Norte – o Nafta.

A Argentina, o Uruguai, o Paraguai e outras
nações latino-americanas estão muito mais próximos
de nós, em termos de tamanho da economia e de
desenvolvimento, do que os Estados Unidos. No
Nafta, fatalmente, os interesses brasileiros seriam
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esmagados pela presença de um parceiro muito mais
poderoso do que nós, os Estados Unidos. Ademais,
os norte-americanos, na qualidade de nação
hegemônica mundial, possuem uma ampla gama de
influências e de interesses em várias regiões do
planeta, o que, obviamente, reservaria ao mercado
sul-americano um papel secundário na sua ordem de
prioridades.

O Mercosul, neste instante, é para nós o que
representa de ideal e economicamente viável.

Em 1990, por exemplo, um ano antes da
assinatura do Tratado de Assunção, o intercâmbio
comercial entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
girava em torno de US$1,3 bilhão. Em 1996, esse
intercâmbio atingiu a cifra de US$18,3 bilhões. A taxa
de crescimento no período 1990/1998 foi de 408%, o
que transformou o bloco econômico num fato
irreversível.

Especificamente com a Argentina, o comércio
do Brasil passou de US$3 bilhões em 1991, para
US$12 bilhões em 1996, fato que tornou a Argentina
o segundo principal mercado individual para as
exportações brasileiras, perdendo apenas para os
Estados Unidos. Até 1998, com tendência ao
crescimento, a Argentina representou 11% do total de 
nossas exportações. O Brasil, por sua vez, desde
1994, mantendo superávit na balança comercial,
ultrapassou os Estados Unidos como primeiro
mercado importador de produtos argentinos.

Agora, depois do ataque especulativo sofrido
pelo real, após as declarações do Presidente
argentino favoráveis à completa dolarização de seu
país, idéia que prosperou nos meios financeiros e
acadêmicos, e após a declaração do Subsecretário
do Departamento de Estado dos Estados Unidos,
Peter Romero, que afirmou ser “inevitável a
dolarização da América Latina” e, pior, que as crises
aqui acontecidas colocaram em xeque o Mercosul e a 
estratégia brasileira de resistir a uma integração
continental acelerada, o tema deixa de ser fato
isolado para causar maiores preocupações.

Está na hora, acho, de todos nós, o Congresso
Nacional, promovermos discussões mais profundas e 
constantes sobre essa questão. Bem sabemos que, a 
longo prazo, a humanidade caminha para um mundo
sem fronteiras. A redução de moedas no mundo, ao
que parece, é um fato inevitável, haja vista a
implantação do euro, a moeda única para o bloco da
União Européia.

Tam bém nós es ta mos tri lhan do es ses mes mos
ca mi nhos com o Mer co sul. Não ne ces sa ri a men te vi -
san do uma mo e da úni ca, mas com vis tas a um co -

mér cio sem fron te i ras, ba se a do no prin cí pio de que
os be ne fí ci os do cres ci men to se jam dis tri bu í dos mais
har mo ni o sa men te.

Pro va dis so é a pro li fe ra ção de as so ci a ções que 
ocor re en tre em pre sas de na ci o na li da des dis tin tas,
no âm bi to do Mer co sul, as cha ma das jo int-ventures. 
Em 1995, elas já eram mais de tre zen tas, a ma i o ria
es ta be le ci da en tre Bra sil e Argen ti na, cu jos in ves ti -
men tos, na que le ano, su pe ra vam os três bi lhões de
dó la res.

A exem plo do pro ces so ve ri fi ca do na União Eu -
ro péia, tam bém não pre ci sa mos ter pres sa. Va mos
con ti nu ar tri lhan do com se gu ran ça o ca mi nho cer to,
pre fe rin do o ter re no fir me de uma in te gra ção por eta -
pas, es tu da da, que é a me lhor for ma para se co lher
os me lho res fru tos.

Alio-me, nes te ins tan te, às pa la vras de duas au -
to ri da des nes sa ques tão do Mer co sul, que são o
ex-Ministro Bo ta fo go Gon çal ves e o Emba i xa dor ar -
gen ti no no Bra sil, Jor ge Ve gas. Nas pa la vras de Bo ta -
fo go Gon çal ves, “O Mer co sul não é uma ins ti tu i ção
fe i ta só para de ter mi na das si tu a ções con jun tu ra is”.
Já o Emba i xa dor Jor ge Ve gas afir ma, ca te go ri ca men -
te: “O Mer co sul está ba se a do em um de se jo que
trans cen de ques tões co mer ci a is e eco nô mi cas. É um
pro je to es tra té gi co, eco nô mi co e po lí ti co de lon go
pra zo. Pa ga-se o pre ço de si tu a ções con jun tu ra is em
fun ção de um ob je ti vo ma i or”.

Era isso, Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas,
que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por per -
mu ta com o Se na dor Álva ro Dias, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res, por 20 mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na -
do es ca pou de um enor me ve xa me na úl ti ma re u nião
da CPI dos Ban cos, ao ser abor ta da uma ma no bra
que vi sa va dar ca rá ter se cre to ao de po i men to do De -
pu ta do Alo í zio Mer ca dan te. Fe liz men te, não vin gou a
ma no bra de bas ti do res e a ses são foi pú bli ca, à luz
das câ ma ras de te le vi são. 

Como é que se pode con ce ber, Sr. Pre si den te,
que Par la men ta res te nham pen sa do, cogi ta do a hi -
pó te se de tor nar si gi lo so aqui lo que é – e deve ser –,
por sua na tu re za, pú bli co? O que a so ci e da de fi ca ria
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pen san do do Go ver no, que se ria, em úl ti ma aná li se,
res pon sa bi li za do pela ma no bra? De que ve xa me es -
ca pou o Pre si den te da Re pú bli ca! Qu a is se ri am os
co men tá ri os da mí dia, hoje, se aqui lo ti ves se acon te -
ci do? Como se pode pen sar em Esta do De mo crá ti co
de Di re i to se, den tro de uma Casa le gis la ti va que cu i -
da de algo que es can da li za o País in te i ro, co gi ta-se
em re a li zar ses são se cre ta, Sr. Pre si den te?

Mas há outros fatos que nos fazem ficar
preocupados com este País. O Deputado Aloízio
Mercadante tornou público – ou reiterou o que já era
conhecido – que os lucros das instituições financeiras 
andaram em torno de R$10 bilhões. Hoje vejo serem
contestadas as palavras do Deputado: argumenta-se
que esses R$10 bilhões não teriam sido decorrentes
apenas da desvalorização cambial, mas também de
lucros e juros obtidos com aplicações na BM&F.

Sr. Pre si den te, de uma for ma ou de ou tra, te nha
ha vi do ou não ir re gu la ri da des, não de i xa de ser cho -
can te, para um país de tan tas de si gual da des como o
Bra sil, sa ber que em pou cas se ma nas ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras po dem lu crar R$10 bi lhões – num país em
que enor me par ce la da po pu la ção vive, li te ral men te,
na mi sé ria! 

Hoje eu vejo, tam bém com tris te za, Se na do res
de cla ra rem – está aqui em O Esta do de S. Pa u lo -
que não con si de ram es ses lu cros exor bi tan tes.
Enfim, são vi sões di fe ren tes do que seja exor bi tan te
ou não, Sr. Pre si den te. De qual quer modo, cre io que
ca bem duas vi sões des te País; é a ve lha ane do ta do
copo pela me ta de: um pes si mis ta dirá que está meio
va zio e um oti mis ta dirá que está meio che io.

Sem dú vi da, há co i sas ex tre ma men te po si ti vas
no País: o fato de ter mos nos re cu pe ra do, ain da que
par ci al men te, com tan ta ra pi dez, da úl ti ma cri se mos -
tra que te mos uma sa ú de eco nô mi ca me lhor do que a 
de ou tros pa í ses, como os asiá ti cos; te mos re ser vas
enor mes para cres cer; o fato de exis ti rem duas CPIs
si mul ta ne a men te, Sr. Pre si den te, agin do li vre men te
para in ves ti gar o sis te ma fi nan ce i ro e algo que pa re -
cia in to cá vel, que é o Po der Ju di ciá rio. Esses são,
acre di to, fa tos ex tre ma men te po si ti vos.

Por ou tro lado, há fa tos ex tre ma men te ne ga ti -
vos, como essa ten ta ti va de ocul tar o de po i men to de
um De pu ta do no Se na do, de ocul tá-lo do pú bli co, e o
fato de a cor rup ção la vrar em todo o País, in clu si ve no 
Po der Ju di ciá rio, como está mos tran do a CPI.

Por tan to, po de-se ser pes si mis ta ou oti mis ta em 
ter mos de Bra sil. Po de-se di zer, como o
ex-Presidente Mé di ci, que a eco no mia vai bem, mas
que o País vai mal, ou pelo me nos que o povo vai mal. 

Enfileiro-me, ainda, entre os otimistas, Sr.
Presidente.

Ainda ontem, creio que foi o Senador Tião Viana 
que se referia à ação do Ministério Público. Penso
que, na direção dos órgãos ministeriais, há uma certa
leniência ainda com os ilícitos, mas o que nos dá
esperança é uma nova safra, uma nova geração de
promotores e procuradores, que parecem imbuídos
do desejo sincero de fazer com que a impunidade
acabe neste País.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª. um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Qu e ria
agra de cer ao emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res pelo 
pro nun ci a men to, um pro nun ci a men to se re no, que
tem a pro fun di da de de quem olha para o Bra sil com a
mais ele va da res pon sa bi li da de, e que, ao mes mo
tem po, con ci lia a es pe ran ça. Tam bém que ro di vi dir
com S. Exª a pre o cu pa ção de que não há ra zão po lí ti -
ca nem de ris co ins ti tu ci o nal para aque la de fe sa de
tese de uma pos sí vel ses são se cre ta, en vol ven do o
de po i men to do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, que
en ri que ceu, in clu si ve, o Se na do, com o de ba te apre -
sen ta do, on tem, pelo Se na dor Ge ral do Melo, pelo Se -
na dor Ro me ro Jucá...

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Que in fe liz men te não pude ou vir.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – La men ta -
vel men te, não pu de mos tam bém apar teá-lo on tem,
por que o tem po não per mi tiu. Gos ta ria de di zer, emi -
nen te Se na dor, que fico mu i to pre o cu pa do com a
tese, que mu i tas ve zes quer pre va le cer como voz úni -
ca, como via úni ca nes te País, que é a da in di fe ren ça
a um pre ju í zo so fri do pelo País da or dem de 10 bi -
lhões, por aten der a in te res ses e pri vi lé gi os de ape -
nas meia dú zia de pes so as que es tão dis tan tes, alhe -
i as e in sen sí ve is ao so fri men to que as so la a po pu la -
ção bra si le i ra, de modo mu i to es pe ci al a po pu la ção
mais po bre. Te nho mu i ta di fi cul da de de com pre en der
o que se cha ma, nos bas ti do res da po lí ti ca, de “Ope -
ra ção Ca mi sa-de-Força”, ou seja, pro te ger uma fa tia
do po der em re la ção ao avan ço das in ves ti ga ções da
CPI dos Ban cos. Enten do que o Bra sil não pre ci sa
dis so. Vive, hoje, um cli ma de mo crá ti co que não de -
ve ria per mi tir es con der ab so lu ta men te nada, nem
um mi lí me tro se quer dos seus es cân da los, mas
mos trar para a opi nião pú bli ca, por que esse é o ca -
mi nho da cre di bi li da de e do for ta le ci men to de mo -
crá ti co. Pen so que o Mi nis tro Cel so Melo foi mu i to
fe liz quan do deu uma en tre vis ta re cen te di zen do
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que fra gi li zar a de mo cra cia bra si le i ra é não per mi tir a
in ves ti ga ção das fa lhas e dos de fe i tos de or dem éti ca
que es te jam pre sen tes no Ju di ciá rio, no Exe cu ti vo e
no Le gis la ti vo. Isso é que é co lo car em ris co a de mo -
cra cia. Enten do que o Se na do está dan do um pas so
mu i to dig no, mos tran do para a so ci e da de bra si le i ra a
sua ca pa ci da de de in ves ti gar e a co ra gem de le var
adi an te as de nún ci as de cor rup ção, que é o que mais
afli ge este País. Um Bra sil sem cor rup ção não te ria
fome, não te ria mi sé ria, mes mo que nós, que te mos
uma tese de de sen vol vi men to, não es ti vés se mos ain -
da no po der. Um Bra sil sem cor rup ção, sem pri vi lé gio, 
sem dú vi da ne nhu ma, se ria um país jus to, des de que
a éti ca per me as se as ações dos en vol vi dos nas po lí ti -
cas pú bli cas. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e faço ques -
tão de re a fir mar o que dis se on tem, por que tes te mu -
nhei a ação de qua tro jo vens pro mo to res e de uma
ge ra ção de Ma gis tra dos que es tão atu an do tam bém
no Po der Ju di ciá rio do meu Esta do, onde está bro tan -
do a es pe ran ça. Se aque la ope ra ção “Mãos Lim pas”,
da Itá lia, teve um sig ni fi ca do para o mun do in te i ro, o
Bra sil pode es tar na imi nên cia de vi ver um novo mo -
men to de uma am pla ope ra ção de com ba te a pri vi lé -
gi os e à cor rup ção, que têm fe i to tan to mal aos po bres 
do nos so País. Mu i to obri ga do e, mais uma vez, a mi -
nha ad mi ra ção pelo pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Muito obrigado pelo seu aparte, Senador Tião
Viana.

Isso não acontece apenas no Acre, mas no
Amazonas também. Pelo que estamos verificando na
CPI do Judiciário, essa reação dos membros do
Ministério Público mais jovem é generalizada,
principalmente os federais. Estão demonstrando uma 
coragem enorme em enfrentar o poder estadual, de
governadores e prefeitos, e enfrentar o poder
econômico empresarial.

Esses jovens procuradores, quaisquer que
sejam os seus excessos, que às vezes praticam,
dão-nos uma enorme esperança de que o Ministério
Público seja, efetivamente, uma grande instituição
neste País.

Mas, enfim, concluindo, Sr. Presidente,
concordo também com o Senador Tião Viana, há uma 
crise ética. Só que essa crise não veio para ficar. Diria 
que há ainda uma grande parte da sociedade com
uma visão atrasada do País, sem compromisso com a 
ética e defensora de privilégios. Mas, por outro lado,
setores da sociedade cada vez mais reagem contra
isso, para impor o primado dos valores éticos na
sociedade brasileira.

Diria, em resumo, Sr. Presidente, que vejo o
Brasil como um País que vive um processo infeccioso 
endêmico ainda grave, mas o País não está aidético.
O País não sofre de Aids. O sistema imunológico
existe e está reagindo, graças a Deus, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo 
a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. V. Exª
dispõe de 20 minutos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDSB – PR. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, ocu po, hoje, a tri bu na des ta Casa para abor -
dar um tema que está na or dem do dia das pre o cu pa -
ções na ci o na is e que, en tre nós, ge rou uma
bem-sucedida CPI: re fi ro-me à ques tão da re for ma do 
Po der Ju di ciá rio.

Em pro nun ci a men to re cen te, tive a opor tu ni da -
de de di zer que, ao con trá rio do que pre co ni za ram al -
guns, as duas CPIs em an da men to nes ta Casa não
aba la ram as re la ções en tre os Po de res e mu i to me -
nos a cre di bi li da de do nos so País no ex te ri or. Con ti -
nua a vi gir en tre nós, em sua in te gra li da de, o sis te ma
de mo crá ti co, com a tri par ti ção dos po de res já pre co -
ni za da por Mon tes qui eu, a par tir das mag ní fi cas li -
ções de Loc ke: Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio fun -
ci o nam em ple na har mo nia e a eco no mia en con tra-se 
em ple na fase de re cu pe ra ção. 

Por tan to, a po si ção que aqui vou co lo car tem
ple na con so nân cia com o pon to de vis ta ex pen di do
re cen te men te. Não me fi lio à cor ren te da que les que
en ten dem ser as CPIs um des ser vi ço à Na ção. Ao
con trá rio, en ten do que, na me di da em que in ves ti gam 
fa tos aten ta tó ri os à boa con du ção da co i sa pú bli ca,
elas for ta le cem as ins ti tu i ções e lhes acres cen tam
cre di bi li da de, pois de i xam pa ten te que a de so nes ti -
da de só com pro me te a es ta bi li da de das ins ti tu i ções
na me di da em que per ma ne cem imu nes à in ves ti ga -
ção por par te de quem tem com pe tên cia para tal. E,
no caso das CPIs, é bom que se des ta que que essa
com pe tên cia ema na da Cons ti tu i ção.

Den tro des sa pers pec ti va, não te nho dú vi da em
afir mar que, ao lado dos tra ba lhos da CPI do Ju di ciá -
rio, deve a pre o cu pa ção des ta Casa vol tar-se tam -
bém para a ques tão da re for ma des se Po der da Re -
pú bli ca. São duas fa ces da mes ma mo e da, igual men -
te im por tan tes, mas que me re cem en fo ques dis tin tos.

Não é a CPI o fó rum para de ba ter a re for ma do
sis te ma, co i sa, aliás, que o seu pró prio men tor, o ilus -
tre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, foi o pri me i ro
a re co nhe cer, an tes mes mo da sua ins ta la ção, quan -
do S. Exª afir mou, em alto e bom som: 
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“A CPI não tem por alvo o Judiciário
enquanto um dos Poderes do Estado, que
devem ser autônomos e independentes
entre si, mas sim os maus juízes, que se
aproveitam do cargo para usufruir benesses 
e expedem sentenças que a todos parecem
impróprias, absurdas e chocantes.”

Ora, se a CPI, pela sua própria natureza de
investigar fatos determinados, não comporta o amplo
debate sobre a Reforma do Judiciário, está servindo,
por outro lado, para trazer ao debate no Congresso a
necessidade de urgente modificação na estrutura
desse Poder do Estado. Esse é um ponto comum a
todos, mesmo àqueles que, em determinado
momento, posicionaram-se contra a criação da CPI
do Judiciário. É que o diagnóstico da Justica está
formulado há longo tempo. Não é de agora que se
verbera contra a situação, embora hoje, como nunca,
se faz premente a necessidade dessa reforma. 

Uma advertência, todavia, se impõe: a reforma
não pode e não deve ser pensada como
desmerecimento de um Poder que é inerente à
própria democracia e garantidor dos direitos
fundamentais do cidadão. É que, ao longo de toda a
história da humanidade, sempre se fez necessária a
presença de um órgão que pudesse dirimir os
conflitos inerentes ao viver societário, mesmo nos
tempos mais longínquos, quando inexistia o Poder
Judiciário tal como hoje o concebemos. Ainda quando 
a função de distribuir a Justiça esteve nas mãos do
mais forte, ou daquele que detinha o poder, a grande
verdade é que a humanidade jamais prescindiu de
um órgão capaz de conciliar os conflitos inerentes à
vida em sociedade. Foi lenta a formulação de um
órgão com esse poder específico, mas a grande
verdade é que acabou por se cristalizar no tempo a
necessidade de um Poder com independência para
compor as lides e dirimir os conflitos, produto típico de 
países civilizados e cujo aprimoramento se deveu,
sem dúvida alguma, à cristalização das democracias.
A importância do Judiciário como instituição
imprescindível à convivência social harmônica tem
crescido nos últimos séculos, na medida da
consolidação dos regimes democráticos, por ser ele o 
assegurador do respeito aos direitos individuais e
sociais do cidadão. Nesse particular, a organização
da Justiça tem importância que transcende a
compreensão de todos, por ser a pedra angular do
próprio Estado de Direito. No Brasil, a Carta Magna
deu-lhe conformação de essencial ao regime
democrático ao dizer que nenhuma lesão de direito
pode fugir à sua apreciação, e esse princípio é

reconhecido pela unanimidade dos
constitucionalistas como uma das cláusulas pétreas
da Carta Magna e, por via de conseqüência, a não ser 
passível de reformulação. 

Assim, Sr. Pre si den te, uma re for ma no Ju di ciá -
rio há que ser pen sa da em ter mos de apri mo rá-lo e
tor ná-lo mais ágil na pres ta ção ju ris di ci o nal, pois,
sem essa agi li da de, o pró prio Po der se des fi gu ra, eis
que jus ti ça tar dia não é jus ti ça, con for me diz o bro car -
do ju rí di co. 

Mas, se de um lado a re for ma não pode ser es -
tig ma ti za da por uma vi são de des pres tí gio ao Po der
Ju di ciá rio, não pode tam bém ser vir como pre tex to
para a de fe sa de pri vi lé gi os da que les que o in te gram
e que têm o vezo de se con si de ra rem in to cá ve is. Se,
de um lado, re co nhe ço no Po der Ju di ciá rio a im por -
tân cia como pe dra an gu lar de de fe sa dos di re i tos do
ci da dão e do pró prio Esta do; de ou tro, não pos so ace -
i tar a pos tu ra da que les que o con si de ram in to cá vel,
no sen ti do de não lhe per mi ti rem o aper fe i ço a men to,
ba nin do pri vi lé gi os e o cor po ra ti vis mo. A re for ma se
im põe até mes mo para co lo cá-lo num pa ta mar ao
abri go das ten ta ções cor po ra ti vis tas, ou, como dis se
o Mi nis tro Cel so Mel lo, ain da Pre si den te do STF: “O
Po der Ju di ciá rio não pode ser re fém de in te res ses
cor po ra ti vis tas, nem re du zir-se à con di ção or gâ ni ca
de uma sim ples cor po ra ção de ju í zes”. Assim, en ten -
do que é tem po de se re pen sar o Ju di ciá rio bra si le i -
ro, con fe rin do-lhe uma es tru tu ra que o faça me re ce -
dor do res pe i to que goza por par te da po pu la ção,
em que pe sem os ma les que o afli gem.

E por que urge re for mar o Ju di ciá rio? Por que
ele lida com um ma te ri al pe re cí vel ou em cons tan te
mu ta ção, que é o Di re i to. Cri a do para nor ma ti zar a
vida em so ci e da de, o que le vou o jus fi ló so fo Hans
Kel sen a afir mar ser ele o re gu la dor da con du ta em in -
ter fe rên cia in ter sub je ti va, é na tu ral que o Di re i to se
trans mu de com a pró pria trans for ma ção da so ci e da -
de. No te-se, por exem plo, para fi car mos ape nas nos
úl ti mos de cê ni os, que a evo lu ção da so ci e da de bra si -
le i ra le vou ao sur gi men to de no vos ra mos do Di re i to e
à so fis ti ca ção de al guns có di gos, mas o sis te ma pro -
ces su al con ti nua o mes mo. 

Mas há uma ou tra face des sa me da lha na qual
re si de gran de par te da de for ma ção do nos so sis te ma
ju di ciá rio. É que, à ex ce ção des ses pou cos có di gos
ino va do res, a gran de ma i o ria das nos sas leis são ve -
lhas e é por to dos sa bi do que as leis são, ou de ve ri am 
ser, ela bo ra das de acor do com o es pí ri to do seu tem -
po. O Bra sil mu dou, mas suas leis nem sem pre
acom pa nha ram essa mu dan ça. Re sul ta do: o ór -
gão en car re ga do de apli cá-las en ve lhe ceu como
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elas, e esse é um dos as pec tos mais an gus ti an tes
das ma ze las do nos so Ju di ciá rio.

Forçoso é reconhecer aqui, Sr. Presidente, que
grande parcela de culpa cabe a nós – o Poder
Legislativo – a quem compete elaborar as leis. Não
resta dúvida, por exemplo, que um juiz eivado de bom 
senso não pode prolatar sentença como aquela aqui
referida pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães,
que condenou a União a pagar uma indenização de
R$81 bilhões a uma madeireira da Amazônia, mas é
igualmente verdadeiro que os cálculos não foram
feitos aleatoriamente. O juiz se baseia no trabalho do
contador ou partidor, que soma e multiplica de acordo
com códigos, leis, decretos, regulamentos, portarias
e, ultimamente, medidas provisórias. Não é também o 
magistrado responsável pelas alterações nas taxas
de juros, pela flutuação da moeda, pelos índices
indexados ou não indexados. Esse quadro aponta
para a complexidade do problema. Se, por um lado,
não se pode aceitar que um juiz venha a conceder
indenizações em montante de bilhões, afinal os
estudiosos são unânimes na afirmação de que Direito 
é lógica, daí falar em uma lógica jurídica e,
sinceramente, não vejo lógica em indenizações
bilionárias. Entendo que, ao deparar-se com cálculos
exorbitantes, o magistrado deve adequá-los à
realidade nacional; do contrário, não precisaria juiz,
bastando aceitar o parecer técnico; por outro lado, há
de se compreender que as leis que possibilitam
chegar-se a esses dados astronômicos devem ser
corrigidas com urgência.

Mas a situação é diabólica, surrealista mesmo,
pois chega-se a esses índices de indenizações
astronômicas em função da morosidade da própria
Justiça, num paradoxo somente explicável em termos 
de Brasil. 

Vejamos, Sr. Presidente:
Uma ação indenizatória leva, no Brasil, de dez a

vinte anos para ser julgada. Como conseqüência, as
sentenças só podem mesmo conter esses absurdos,
pois os cálculos são feitos em cima de moedas às
vezes diversas daquela da época da propositura da
ação, de taxas de juros, de flutuação do câmbio,
conforme aqui se mostrou. Se julgada a ação no
mesmo ano que em que começou, jamais a sentença
chegará a índices absurdos, porque os cálculos,
naturalmente, serão feitos dentro das regras do
momento e jamais com base em índices que
remontam a duas décadas ou mais. E aí entramos
num outro aspecto perverso do sistema, que é a
morosidade da Justiça. Essa leva cidadãos humildes
ao desespero. Digo humildes, porque aos poderosos

essa morosidade não atinge; ao contrário, na maioria
da vezes os beneficia. O cidadão comum que recorre
ao Poder Judiciário, o faz porque tem pressa, quer ver 
resolvida, em tempo hábil, sua questão, e frustra-se
perante a morosidade do Judiciário. Morosidade
essa, é bom que se repita, que beneficia sempre e
infalivelmente os mais poderoso e castiga os mais
fracos, numa verdadeira negação dos princípios que
o Poder pretende defender: o do Direito e da Justiça.
Vê-se, pois, que a problemática do sistema judiciário
brasileiro está envolta num diabólico círculo vicioso,
que é preciso romper com reformas que o tornem ágil, 
capaz de atender aos anseios dos cidadãos e que o
coloque em sintonia com o mundo moderno.

Ao falar em colocar o Poder Judiciário em
sintonia com o mundo moderno, tocamos em um
outro ponto crucial da questão: lugares existem neste
País em que o computador é um ideal inatingível e a
Justiça continua a ser feita a bico de pena ou, quando
muito, à base das velhas máquinas de datilografia.
Portanto, além de atualizar as leis, de atualizar dos
Códigos de Processo, urge também modernizar a
máquina do Poder Judiciário, trazendo-a para a era
da informática. É preciso que, nos orçamentos dos
tribunais, destinem-se recursos para essa
modernização e não para obras faraônicas, sob pena
de esforços pessoais se perderem no anacronismo
de suas estruturas.

So me-se a isso tudo a exi güi da de de pes so al e
não ape nas os au xi li a res da Jus ti ça, mas os pró pri os
ope ra do res do Di re i to. Se con fron ta do com os pa -
drões in ter na ci o na is, ve re mos que o Bra sil tem pou -
cos ju í zes. São 61 para cada mi lhão de ha bi tan tes,
en quan to, na Itá lia, essa pro por ção é de 230 ju í zes
para cada mi lhão de ha bi tan tes. Mes mo em ter mos
de Amé ri ca La ti na es ta mos de fa sa dos, eis que, no
Chi le, são 250 ju í zes para cada mi lhão de ha bi tan tes
e, na Argen ti na, 94 para cada mi lhão. Em todo o país
são ape nas de 13 a 14 ju í zes. Con ve nha mos que é
mu i to pou co. Mas de nada adi an ta au men tar es ses
nú me ros se as es tru tu ras per ma ne ce rem as mes mas
e se as leis que os ju í zes aplicam con ti nu a rem ar ca i -
cas, se os Có di gos de Pro ces sos con ti nu a rem a
per mi tir todo o tipo de ma no bra pro cras ti na tó ria,
que deu mar gem à cri a ção de um novo tipo de ad vo -
ga do nes te País: aque le es pe ci a li za do não em re -
sol ver ques tões, mas sim em ma ni pu lar as bre chas
da le gis la ção pro ces su al para eter ni zar as de man -
das, sem pre em fa vor, como já dis se, dos mais for -
tes e em de tri men to ób vio dos me nos fa vo re ci dos.
E aí vai tam bém uma dis tri bu i ção de res pon sa bi li -
da des: a OAB tem tam bém par ce la con si de rá vel de
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cul pa pela si tu a ção. O que que ro di zer com isso é que 
a res pon sa bi li da de não é só do Po der Ju di ciá rio, mas
sim, de to dos nós.

Vale enfatizar que a questão é complexa e as
soluções não são fáceis. Como há uma unanimidade
em que o Poder Judiciário deve passar por reformas,
a hora é de se discutir o teor dessas reformas.
Entendo que a modernização do Judiciário passa
pela racionalização de sua atividade, além de dever
contar com leis compatíveis com os níveis de
desenvolvimento econômico e social do País, com
estrutura funcional moderna e com códigos
elaborados para servir de instrumentos de justiça. A
reforma do Judiciário, pois, há de conferir-lhe
condições para enfrentar, com organização e
competência, o dia-a-dia de sua atividade, em prol
dos ideais de justiça de toda a Nação brasileira.

Em contato com cidadãos comuns, com juízes,
com advogados, e com interessados de modo geral
na questão, me foi possível pensar ser viável os
seguintes aspectos da reforma do nosso sistema
judiciário:

a) Extinção do tribunais militares,
deslocando-se a competência hoje atribuída a essas
Cortes para varas especializadas, ora da Justiça
Federal comum (quando se trate de questões
envolvendo militares federais), ora da Justiça
estadual (quando se trate de questões envolvendo
militares estaduais).

b) Extinção de juízes classistas em todas as
instâncias da jurisdição hoje acometida à Justiça do
Trabalho – como já se fez nesta Casa do Congresso e 
se fará por certo, em segundo turno, na próxima
semana. 

c) Fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça
Federal comum, passando as Juntas de Conciliação
e Julgamento a se constituírem ou em varas
especializadas para julgamento de quaisquer
questões emergentes de relações de trabalho, quer
firmadas com o Poder Público, quer estabelecidas
com empregadores privados; ou então a
transformação das Juntas de Conciliação e
Julgamento hoje existentes em varas da Justiça
Federal, tendo jurisdição em todas as matérias de
competência originária da Justiça Federal comum de
1ª Instância, com mais aquelas que hoje são da
competência originária da Justiça do Trabalho de 1ª
Instância. Com isso se ampliaria a oferta de
jurisdição, uma vez que a Justiça Federal comum
teria o seu quadro de juízes aumentado pela
agregação de todos os juízes do trabalho, com o
desafogo das varas federais e facilitando o acesso

dos jurisdicionados, pois a estrutura das Juntas de
Conciliação e Julgamento seria aproveitada nessa
fusão.

d) Ainda no âmbito da Justiça do Trabalho, é
válido pensar-se em um Juizado Especial de Causas
Trabalhistas, nos moldes do que já existe hoje com
relação aos Juizados Especiais Civis e Criminais,
tornando mais célere a solução dos conflitos, mesmo
com a adoção da fusão acima proposta.

e) Democratizar a administração do Poder
Judiciário com eleições diretas para todos os cargos
diretivos dos Tribunais, devendo o Colégio Eleitoral
se constituir de todos os juízes de 1ª e 2ª instâncias,
vinculados a um determinado tribunal, com critérios
limitadores da reeleição e obrigatoriedade de rodízio
nos cargos de direção.

f) É válido pensar-se também em um Supremo
Tribunal Federal com atribuições apenas
constitucionais, deslocando-se sua competência
residual para o Superior Tribunal de Justiça;

g) É inadiável a extensão do combate ao
nepotismo a todos os ramos do Judiciário;

h) Viável, igualmente, é a implantação de um
sistema remuneratório que possa equiparar os
membros dos Três Poderes, escalonando-se os
subsídios dos demais juízes a partir dos subsídios
dos Ministros do STF, mantendo-se um diferencial de
5% da escala remuneratória entre os tribunais e as
respectivas instâncias inferiores.

i) Implantação de um órgão de controle, cujo
caráter interno ou externo deve ser objeto de amplo
debate, já que existe uma unanimidade entre os
estudiosos do assunto quanto à necessidade de tal
controle, havendo apenas divergência com relação à
sua modalidade.

j) Ampliar os mecanismos que permitam a
solução de conflitos jurídicos através da mediação e
de acordo, sem que isso signifique desprestígio à
atividade jurisdicional dos magistrados, que sempre
serão chamados a dar a última palavra quando não
se chegar a um denominador comum.

Essas são, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Sena do res,
algu mas das idéi as que me ocor rem, e que aqui lan ço
como con tri bu i ção ao deba te que enten do dever se tra var
nes te momen to cru ci al des se impor tan te Poder da Repú -
bli ca, que, se de um lado deve ser pre ser va do como ins ti -
tu i ção essen ci al ao regi me demo crá ti co e ao pró prio Esta -
do, de outro, não pode permane cer imu ne às trans for ma -
ções que toda a soci e da de bra si le i ra alme ja e espe ra, de
modo a que ele pos sa exer cer, em sua ple ni tu de, as          rele-  
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vantes fun ções para as qua is his to ri ca men te foi
cri a do.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra, por 20 minutos, o Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS  (PSDB – PR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em tem pos de
CPI, co me ço o meu pro nun ci a men to fa zen do uma
de nún cia. Sei que ela não terá a re per cus são das
de nún ci as de ir re gu la ri da des co me ti das pelo Ban co
Cen tral, nem tam pou co das de nún ci as de ir re gu la ri -
da des co me ti das pelo Ju di ciá rio. Mas é im por tan te
que os Srs. Se na do res pres tem aten ção. Eu já a fiz
for mal men te ao Mi nis té rio da Jus ti ça e tam bém ao
Mi nis té rio da Agri cul tu ra. 

Se na dor Ade mir Andra de, que ago ra pre si de
esta ses são e que tem in te res se in clu si ve na agro pe -
cuá ria do seu Esta do, pres te aten ção: em no vem bro
do ano pas sa do, quan do os pe cu a ris tas fo ram às ca -
sas de in su mos para com prar a va ci na con tra a af to -
sa, eles pa ga ram R$0,32 a dose. Ago ra, em maio,
eles es tão pa gan do R$0,66, o que sig ni fi ca uma ma -
jo ra ção de 100% no pre ço da dose de va ci na con tra a
af to sa.

Não te ria eu a ini ci a ti va de de nun ci ar isso se
não fos se a exis tên cia do car tel for ma do por cin co la -
bo ra tó ri os que pra ti ca men te de têm esse oli go pó lio de 
fa bri ca ção da va ci na con tra a af to sa e, me di an te esse 
car tel, ope ram com um pre ço ir re al, por que ne nhu ma
des va lo ri za ção do real, pelo me nos como a que hou -
ve, jus ti fi ca ria o au men to abu si vo des se in su mo es -
sen ci al. E por que po dem au men tar as sim o pre ço
des sa va ci na? Por que o pe cu a ris ta é obri ga do a va ci -
nar. Quem não va ci nar paga uma mul ta, no meu Esta -
do, de R$90,00 por ca be ça. É evi den te que, às ve zes, 
R$90,00 va lem mais até do que a pró pria ca be ça de
bo vi no; en tão, tem que se va ci nar. Esta mos lu tan do
para in clu ir o Esta do do Pa ra ná no Cir cu i to Sul, li be -
ran do-o da fe bre af to sa e, des sa forma, tor nan do-o ex -
por ta dor de car ne bo vi na, o que con tri bu i rá, tam bém,
para a me lho ria do pre ço ao pro du tor.

Espe ro que as au to ri da des do Go ver no, mu i to
atentas aos re sul ta dos das CPIs, pres tem aten ção
tam bém a de nún ci as como essa, que atin gem o con -
su mi dor e o pro du tor pou co re mu ne ra do, os qua is já
con vi vem com pre ços ir re a is da ar ro ba do boi. 

Faço essa denúncia no início do meu
pronunciamento e, em seguida, analiso a situação da
agropecuária brasileira.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Osmar
Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pois não, 
Se na dor Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio  (PFL – TO) – Se na -
dor Osmar Dias, on tem, so li ci tei ao Se cre tá rio-Geral 
da Mesa que me for ne ces se um pos sí vel pro nun ci a -
men to de V. Exª a esse res pe i to, pois o Bra sil todo
já sa bia que V. Exª iria fa zê-lo. Ele é de im por tân cia
fun da men tal, mas V. Exª está cé ti co quan to ao seu
re sul ta do. V. Exª as se gu rou que, cer ta men te, ele
não vai ter a re per cus são que te ria uma CPI, mas a
sua de nún cia é ex tre ma men te gra ve. Um país que
quer se ver li vre da fe bre af to sa, onde, como V. Exª
afir ma, paga mul ta quem não va ci nar o seu re ba -
nho, não pode fi car à mer cê de um car tel de al guns
pou cos la bo ra tó ri os que es tão sa cri fi can do os pro -
du to res ru ra is. Isso tem que ir para a fren te. Ontem,
o Pre si den te do Sin di ca to Ru ral da ci da de onde re -
si do, no To can tins, que é um gran de cen tro pro du tor 
de gado bo vi no, pro cu rou o Exmº Sr. Mi nis tro da
Agri cul tu ra para fa zer, tam bém, essa de nún cia. Na
oca sião, mos trou as no tas fis ca is das va ci nas com -
pra das pelo Sin di ca to em de zem bro pas sa do, por
cer ca de R$0,26 a dose, e, hoje, V. Exª está afir -
man do que a es tão ven den do a R$0,66. Isso é im -
pra ti cá vel, e o pro du tor ru ral não pode sub me ter-se
a essa car te li za ção do se tor. Con te com o apo io e a
aju da do seu Co le ga, e, cre io, com a de vá ri os ou -
tros Srs. Se na do res, por que não po de mos sub me ter 
a pe cuá ria bra si le i ra à ex plo ra ção des ses car téis da
va ci na con tra a fe bre af to sa. Por tan to, cre io que o
Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra, Fran cis co Tur ra, ha ve rá
de to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is, as sim como o
nos so que ri do co le ga Mi nis tro da Jus ti ça, Se na dor
Re nan Ca lhe i ros. Pa ra be ni zo V. Exª. Não nos
vamos dar por ven ci dos. Exis te uma co bran ça do
se tor pe cu a ris ta bra si le i ro jun to aos seus re pre -
sen tan tes do Con gres so Na ci o nal e de ve re mos
des man te lar esse car tel, para que o Bra sil pos sa,
efe ti va men te, ser um gran de con cor ren te no mer -
ca do in ter na ci o nal de ven da de ga dos. Cum pri -
men to, por tan to, V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS  (PSDB – PR) – Obri ga -
do, Se na dor Pa tro cí nio. V. Exª, que é re pre sen tan te
de um Esta do im por tan te na pe cuá ria bra si le i ra, de
uma re gião de mu i ta impor tân cia para a pro du ção de 
car nes, com cer te za ava lia a gra vi da de des sa de nún -
cia. Espe ro que ela pos sa tam bém ser ava li a da pe los 
Mi nis tros da Jus ti ça e da Agri cul tu ra, para quem,
aliás, além da de nún cia, fiz tam bém uma pro pos ta: os la -
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bo ra tó ri os do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, do Go ver no,
po dem, em con vê nio com os Esta dos, fa bri car a va -
ci na de fe bre af to sa e, des sa for ma, evi tar que esse
car tel pre do mi ne. Ao fa bri car a va ci na e ven dê-la a
pre ço de cus to para o pe cu a ris ta, o Go ver no es ta rá, 
sem dú vi da al gu ma, dan do um gran de apo io para que 
pos sa mos er ra di car a fe bre af to sa em nos so País.

Esse é um programa, Senador Carlos
Patrocínio, de interesse nacional. O Brasil tem o
maior rebanho comercial do mundo. Precisamos
acabar com a febre aftosa para transformar esse
grande potencial, que ainda não se traduz em
montante de divisas significativas para o País, em um
grande segmento de exportação, que deverá
alcançar, dentro de quatro ou cinco anos, a sua meta
de exportar U$100 bilhões. 

Esse segmento precisa, portanto, ser apoiado e
isso é muito fácil. Basta que o Governo, neste
momento, quando os pecuaristas se esforçam para
acabar com a febre aftosa, acabe com o cartel da
vacina, porque o custo de produção já está alto e,
com a majoração de em 100%, fica impossível para
os pequenos pecuaristas fazerem a vacinação.

É muito importante que todos apoiemos essa
iniciativa e, sobretudo, que o Governo tome
providências.

Continuo, Senador Carlos Patrocínio, falando
também de outros preços, porque com a implantação
do real, a nossa agropecuária ficou aberta à
competição com outros mercados que subsidiam
fortemente a sua produção. Algumas regras de
importação que o Brasil adotou, promovendo assim a
abertura do mercado, dizimaram-lhe a economia
primária. A cultura do algodão, do trigo e outras
culturas sofreram prejuízos enormes com as regras
de importação. Os prazos longos de financiamento
para importação transformaram em grande negócio
importar produto agrícola e, muitas vezes, mesmo
sem necessidade, esses produtos são importados, a
exemplo do leite. V. Exª, inclusive, já nos
acompanhou em audiência com o Ministro Turra,
tentando mostrar ao Governo que não dá para
conviver com essa política que abre sem critérios e
que permite, portanto, a invasão desses produtos,
muitas vezes desnecessariamente.

Os efeitos da desvalorização cambial, agora,
podem ser analisados de duas formas: primeiro, em
relação aos produtos de exportação, houve uma
melhora dos preços em real, mas isso não vai ser
verificado se fizermos a conta em dólar. A soja, por
exemplo, está com o seu preço histórico mais baixo,

ou seja, US$8,3 ou US$8,4 a saca, quando a média é
de US$11. Há uma ilusão na cabeça daqueles que
pensam que a agricultura brasileira está vivendo um
dos seus melhores momentos porque os preços
estão bons. Isso não é verdadeiro.

O Pre si den te da Re pú bli ca, re cen te men te, em
con ver sa que ti ve mos, acom pa nhan do o Se na dor
Álva ro Dias numa au diên cia, dis se-nos que os agri -
cul to res es tão mu i tos sa tis fe i tos por que os pre ços
dos pro du tos agrí co las es tão bons, mas não é as sim.
E eu vou mos trar que não é bem as sim. Se ti ve mos
al gu ma van ta gem, a de di fi cul tar a im por ta ção de pro -
du tos agrí co las prin ci pal men te para o con su mo,
aque les pro du tos da base ali men tar, ao se cor ri gi rem
os pre ços em real, es tes não fo ram acom pa nha dos
de vi da men te em dó la res.

O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te? 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Com sa -
tis fa ção, Se na dor Álva ro Dias. 

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Gos ta ria de
des ta car a im por tân cia do tema que um es pe ci a lista
do as sunto, da tri buna do Se nado, traz para a re fle -
xão do Go verno. Evi den te mente, como in te gra mos
a base de apoio do Go verno do Pre si dente Fer -
nando Hen ri que Car doso, te mos a res pon sa bi li dade 
de aler tar Sua Exce lên cia para as in for ma ções que
nem sem pre são as mais cor re tas. No que diz res -
pe ito à agro pe cuá ria bra si le ira, não acre dito que
elas se jam trans mi ti das ao Pre si dente por má-fé;
pre firo acre di tar que o se jam, com dis tor ções, pela
in com pe tên cia de al guns dos seus por ta-vozes no
que diz res pe ito à agro pe cuá ria bra si le ira. Nem to -
dos têm o mesmo co nhe ci mento, a mesma for ma -
ção pro fis si o nal, a mesma qua li dade téc nica que
tem o Se na dor Osmar Dias para le var ao Pre si -
dente, com cor re ção, a re a li dade da agro pe cuá ria
bra si le ira. Re cebo, no meu ga bi nete di a ri a mente
inú me ras cor res pon dên cias do nosso Estado, o Pa -
raná, me di ante as quais se co loca o “dedo na fe -
rida”. São pe que nos pro du to res ru rais que lêem e
ou vem que o Go verno vai re ne go ciar a dí vida, por in -
ter mé dio do BNDES, de em pre sas que ti ve ram seu de -
sem pe nho com pro me tido em de cor rên cia da des va lo ri -
za ção do real. Sim, é ver dade, mas tra ta-se de em pre -
sas, gran des em pre sas que tra ba lham com fi nan ci a men -
tos ex ter nos. E o pe queno pro du tor ru ral, lá do su do este
e do oeste do Pa raná, que com prou co lhe de ira com parte 
do preço es ta be le cido em dó lar, frente à des va lo ri za ção
do Real? E os in su mos a que se re fere o Se nador Os-
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mar Dias? Como fi cam os com pro mis sos fi nan ce i ros 
des ses pe que nos pro du to res ru rais di ante da des va -
lo ri za ção do Real? Por isso, nada mais opor tuno do
que o pro nun ci a mento do Se na dor Osmar Dias
nesta ma nhã de sex ta-feira. Espe ra mos que o Go -
verno te nha ou vi dos para ou vi-lo.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) –
Obrigado, Senador Álvaro Dias. Acrescentarei
alguns números para comprovar que há uma
distorção na verdade dos fatos. O produtor, ao
ganhar um pouco em real na comercialização da
safra que está sendo colhida, vai sofrer o impacto
dessa desvalorização e da falta do controle de
preços dos insumos agrícolas em nosso País na
hora de plantar a nova safra.

Senador Carlos Patrocínio, V. Exª, que
representa o Estado do Tocantins, sabe da
importância do que vou dizer. Refiro-me à variação de 
alguns componentes do custo de produção entre os
meses de janeiro a março: inseticida: 58.8% – esse é
o aumento de preço de janeiro a março (e dizem que
a inflação do ano de 1999 fechará em 7%); herbicida:
55%; fungicida: 54%; fertilizantes: 45% e
combustíveis: 15%. A média de aumento desses
componentes é de 53.3% de aumento de preços
entre os meses de janeiro e março.

É evidente que o custo de produção total não é 
construído apenas pelos insumos. O produtor, ao
plantar, tem que fazer outras operações de cultivo.
Portanto, os insumos têm um peso relativo no custo
de produção em torno de 35 a 40%. Fiz os cálculos,
de acordo com cada cultura, para chegar ao
impacto que terá o aumento dos insumos no custo
de produção. Vejam que o impacto é significativo.

Senador Carlos Patrocínio, com relação ao
milho – lá no seu Estado planta-se muito milho –, foi
de 25% o aumento do custo de produção nesta safra.
E qual foi a valorização do preço ao produtor? 2,9.
Significa que 22,3% é a diferença entre o que
aumentou o preço do produto e o que aumentou o
custo de produção.

Se já vínhamos com margens estreitas na
agricultura, inviabilizando algumas culturas, inclusive
culturas de pequena propriedade, imaginem agora!
Fala-se que seremos o celeiro do mundo, que
poderemos produzir para o mundo, mas estamos
importando aquilo que comemos todos os dias, do
café da manhã ao jantar. Importamos dois milhões de
toneladas de milho, que é alimento básico;
importamos dois milhões de toneladas de arroz, que é 
alimento básico; duzentas mil toneladas de feijão,

que é alimento básico; importamos quinhentos e vinte
milhões de dólares em leite, que é alimento básico.
Então, toda a cesta básica está sendo importada. E o
Governo brasileiro, a quem – como disse o Senador
Álvaro Dias – apoiamos, precisa ser alertado. A
balança comercial poderia ter sido menos deficitária
no ano passado e poderia atingir a meta estabelecida
de onze bilhões de superávit este ano, caso
tivéssemos eliminado esse problema e invertido essa
equação; caso, ao invés de estarmos importando
milho, arroz, feijão, trigo – esqueci-me de citar o trigo
– e leite, estivéssemos produzindo o suficiente para
atendermos à nossa demanda e até exportando,
porque há espaço para isso – diferentemente do que
disse um ex-ministro da Agricultura, segundo o qual
não tínhamos espaço para exportar. Precisamos de
uma política comercial externa mais agressiva. Ao
sentarmos às mesas de negociações com os
países mais desenvolvidos, devemos expor que há
um impedimento de crescimento dos países
subdesenvolvidos no que se refere ao comércio
externo de quarenta bilhões. Só o Brasil está sendo
restringido em dezoito bilhões no comércio externo, 
em função do protecionismo exagerado, cuja
redução os países desenvolvidos pregam, mas não
a praticam.

Teremos agora a rodada do milênio. Não
podemos estar despreparados. Por isso, já estou
propondo ao Governo que crie um grupo
interministerial, inclusive com a participação de
Parlamentares, para que, preparado, possa fazer
negociações com as mesmas condições de
conhecimento de mercado, conhecimento técnico,
com dinâmica do mercado que têm os técnicos dos
países desenvolvidos que dominam todas as
rodadas do GATT e impõem uma política para os
países subdesenvolvidos, que não lhes permite o
desenvolvimento. Sabem que a economia desses
países é primária, baseada na agricultura. Quando
é sufocada pela produção maior desses países,
que estão abarrotados de comida, enquanto 830
milhões de pessoas no mundo passam fome, não
podem reagir, porque o problema não é só a
produção, mas sobretudo a distribuição. 

Precisamos inverter essa equação. O Governo
brasileiro não pode ficar apenas falando em política
de crédito, em resolver o que acredita ser o maior
problema da agricultura brasileira, que é o acesso ao
mercado externo, a competição, a guerra que se
estabeleceu com a globalização.

A soja teve uma evolu ção de custo de produ -
ção de 27%, e o seu preço evolu iu 18%. Há, portan -
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to, uma defa sa gem de 9%, que é muito quan do se
fala em infla ção de 7% ao ano. Trigo: 30.7%. O custo
de produ ção subiu e o preço do produ to não subiu
nada. Portan to, 30.7% é a defa sa gem em rela ção ao
que vinha acon te cen do há um ano. Arroz, o Brasil
preci sa produ zir 11 milhões de tone la das para abas -
te cer a mesa dos brasi le i ros e parar de impor tar.
Impor tar arroz? Pelo amor de Deus! Temos terra,
máqui nas e pesso as prepa ra das para plan tar arroz.
Temos áreas irri ga das ou de seque i ro, e pode mos
produ zir 11, 12, 13 milhões de tone la das. No entan to,
esta mos impor tan do e desem pre gan do as pesso as
que pode ri am estar traba lhan do nas lavou ras de
arroz. Portan to, o custo de produ ção do arroz vai
subir 25.7%, e o preço caiu em 18%. Há, aqui, uma
dife ren ça de 43.8%. Isso desmen te, portan to, aque -
les que, ou para fazer média com o Presi den te ou
para agra dá-lo, dizem que tudo está uma mara vi lha,
que tudo está resol vi do, que não há proble ma, que a
agri cul tu ra está viven do um momen to bom, que os
agri cul to res estão compran do cami o ne tas, colhe i ta -
de i ras. 

Te mos que dar um des con to, por que há uns “pa -
pu dos” que di zem na te le vi são que com pra ram co lhe -
i ta de i ra e ou tras co i sas mais. Não é bem as sim. A ma -
i o ria dos pro du to res bra si le i ros es tão vi ven do um dra -
ma. O fe i jão, por exem plo, vai ter seu cus to au men ta -
do em 24% e seu pre ço re du ziu em 25%. Isso dá 49% 
de di fe ren ça. O al go dão, esse teve uma evo lu ção po -
si ti va. O cus to vai au men tar em 14%, e o pre ço au -
men tou 30% em fun ção da ofer ta mun di al que nes te
mo men to é ba i xa. Mas, nes sa área, o Bra sil, de ma i or
ex por ta dor de al go dão há 7 anos, pas sou a ser o se -
gun do ma i or im por ta dor de al go dão. Evi den te men te,
não adi an ta es tar mos com bom pre ço se não te mos
al go dão para ven der, por que o al go dão foi di zi ma do
em nos so País. E o café, com um au men to de cus to
de 18,8% e 17,7% de re du ção de pre ço. Tra ta-se de
uma mé dia de 23,65% de au men to do cus to de pro -
du ção que, como de mos trei, não está sen do acom pa -
nha do pelo au men to do pre ço nem em real, o que sig -
ni fi ca que o pro du tor vai per der, sim, no plan tio da
nova sa fra, sem con si de rar mos que, no mun do in te -
i ro, o pre ço das com mo di ti es vem ca in do e o pre ço
de cada pro du to vem ca in do. Vou só ci tar dois: o suco
de la ran ja teve uma re du ção de pre ço, no ano pas sa -
do, de 14%; o açú car, 15% e a soja, 12%. 

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Concedo
um aparte ao Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Só
quero alertar que o tempo do orador já se encerrou.
Peço brevidade no aparte.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Sr. Pre si -
den te, vou pro cu rar ser bre ve, mas eu não po de ria
de i xar de dar um apar te ao com pe ten te dis cur so do
Se na dor Osmar Dias. Aliás a ma nhã de hoje é brin -
da da pela com pe tên cia da fa mí lia Dias. O Se na dor
Álva ro Dias já tra tou de uma ques tão im por tan tís si -
ma, a Re for ma do Ju di ciá rio; ago ra, o Se na dor
Osmar Dias vem à tri bu na e, com a sua com pe tên -
cia e com nú me ros, des mis ti fi ca a si tu a ção da agri -
cul tu ra bra si le i ra. E mais: de mons tra prin ci pal men te
a con tra di ção que há no nos so País, da po lí ti ca
agrí co la do Go ver no. Sem dú vi da ne nhu ma, o dis -
cur so do Se na dor Osmar Dias é de ex tre ma im por -
tân cia, para que nós, que es ta mos pro cu ran do sa í -
das, in clu si ve a cons tru ção de uma agen da po si ti va
para o País, não fi que mos so men te dis cu tin do CPIs
e ir re gu la ri da des – pre ci sam ser apu ra das, mas não
po dem dar o tom da es ta bi li da de, do cres ci men to do 
Bra sil. O dis cur so do Se na dor Osmar Dias, no meu
en ten der, é ba li za dor para essa ati vi da de do fu tu ro.
Qu e ro pa ra be ni zar o Se na dor Osmar Dias. Re al -
men te, não se jus ti fi ca a im por ta ção de ali men tos,
não se jus ti fi ca o preço da va ci na para a pe cuá ria
no mo men to em que te mos que in cen ti var o cu i da -
do com o re ba nho; não se jus ti fi ca a fal ta de con -
di ção, de apo io, de cré di to para ala van car a agri -
cul tu ra bra si le i ra; não se jus ti fi cam tan tas co i sas
que efe ti va men te pre ci sam ser mu da das com a
com pe tên cia da atu a ção po lí ti ca e da re for mu la -
ção da ação go ver na men tal na área do Exe cu ti vo.
V. Exª traz uma con tri bu i ção im por tan te para que
nós, po lí ti cos, co lo que mos na agen da po si ti va que 
o País quer dis cu tir a re to ma da do cres ci men to e
o novo di re ci o na men to da nos sa agri cul tu ra, por -
que essa é uma sa í da fun da men tal para dar mos a
vol ta por cima, re e qui li brar mos o Bra sil, cri ar mos
em pre gos e dar mos a con di ção de vida de que o
povo bra si le i ro pre ci sa. Pa ra béns a V. Exª, Se na -
dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga -
do, Se na dor Ro me ro Jucá. 

Sr. Pre si den te, eu abor da ria ago ra as ações que o Go -
ver no de ve ria im ple men tar, mas vou de i xar para a se ma na
que vem. Fica hoje o aler ta. Quem sabe, na pró xi ma se ma -
na, com mais Se na do res in clu si ve, pos sa mos le var ao de -
ba te as pro pos tas que te nho para ofe re cer ao Go ver no e
que vão cus tar mu i to me nos do que ou tros gas tos, me nos
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até do que o lu cro que aque les ban cos ti ve ram em
ja ne i ro.

De qualquer forma, vou oferecer uma proposta
ao Governo para que saia da crise na agricultura,
caso a política agrícola continue sendo conduzida
com esse comodismo de agora. 

Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo. Voltarei
na semana que vem para dizer o que precisa ser
feito.

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, por 5
mi nu tos, con for me o Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Se -
na do res da base go ver nis ta pro cu ra ram di mi nu ir a
im por tân cia da ex po si ção, tão di dá ti ca e bem or ga -
ni za da, do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te an te on tem
na Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do Sis te ma
Fi nan ce i ro.

Alguns pro cu ra ram di zer que, afi nal de con tas,
S. Exª de mons trou os lu cros ex tra or di ná ri os de ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras em fun ção do câm bio, mas em
boa par te em fun ção do mo vi men to dos ju ros. Ora,
a taxa de câm bio tem mu i to a ver com o mo vi men to
dos ju ros. E mos trar que hou ve um ex tra or di ná rio
ga nho por par te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, da or -
dem de US$10 bi lhões, em pou co tem po é mu i to
sig ni fi ca ti vo. O Go ver no está pro cu ran do mi ni mi zar
os ex tra or di ná ri os lu cros dos ban cos ao tem po em
que o Bra sil atin ge ta xas re cor des de de sem pre go, 
como se isso fos se uma co i sa ex tre ma men te sa u -
dá vel. 

Sr. Pre si den te, um dos as pec tos mais re le -
vantes que o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te de -
mons trou em sua ex po si ção – e des de 23 de fe ve -
re i ro S. Exª já vem apon tan do para isso – é a re la -
ção en tre os ban cos, os fun dos de ca pi tal es tran -
ge i ros, os fun dos de in ves ti men to no ex te ri or e os

seus co tis tas, so bre a qual va mos ter que nos de -
bru çar na CPI.

Tra ta-se de uma re la ção so fis ti ca da. Bem su -
ge re o Se na dor Ja der Bar ba lho que, nos pró xi mos
dias, ou ça mos o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral,
Eve rar do Ma ci el, para nos ex pli car exa ta men te
como é que Re ce i ta Fe de ral tem vis to esse com ple -
xo me ca nis mo por meio do qual um ban co trans fe re
re cur sos, di mi nu in do o lu cro que iria de mons trar.
Assim, paga me nos Impos to de Ren da. O ban co
trans fe re re cur sos para um fun do, e esse fun do aca -
ba trans fe rin do para o ex te ri or aqui lo que de ou tra
ma ne i ra se ria o lu cro do ban co. E qual é o quo tis ta
da que le fun do? É a pró pria ma triz des se ban co.
Isso está es tam pa do na re la ção en vi a da pelo Ban co 
Cen tral, dos fun dos de ren da fixa, ca pi tal es tran ge i -
ro, dos fun dos mú tu os de ações, dos fun dos de in -
ves ti men to fi nanceiro e dos fun dos de in ves ti men to 
no ex te ri or, que re ce bia em res pos ta a re que ri -
men to de mi nha au to ria.

Aqui está, Sr. Pre si den te, a re la ção dos fun dos 
des sa na tu re za que ti ve ram ren ta bi li da de aci ma de
50% e me nos do que cin co quo tis tas.

Pe di ria a gen ti le za, Sr. Pre si den te, de ser re -
gis tra do isso na Ta qui gra fia, com o se guin te cu i da -
do: da mi nha par te, toda essa ta be la pode ser in te i -
ra men te trans pa ren te. Ontem, en tre tan to, a CPI do
Sis te ma Fi nan ce i ro dis se que, por uma ques tão de
di re triz, não ha ve ria qual quer pro ble ma, quan do da
di vul ga ção des sas in for ma ções, de di vul gar as ins ti -
tu i ções, as pes so as ju rí di cas, mas pe diu re ser va so -
bre as pes so as fí si cas. Ain da que on tem os pró pri os 
Se na do res da base go ver nis ta ti ves sem dis tri bu í do
uma ta be la com o nome da que les que ti ve ram ma i or 
ren ta bi li da de – e os pró pri os Se na do res da base go -
ver nis ta, in clu si ve os que aqui fa la ram on tem e mes -
mo a Li de ran ça do PSDB mos tra ram a ta be la onde
es ta va o nome do Sr. Jo seph Sa fra –, eu pe di ria a
gen ti le za de re gis trar ape nas o nome das ins ti tu i ções,
dei xan do de lado, na hora da trans cri ção, o das
pes so as fí si cas, para ob ser var aqui lo que foi de ci -
di do.

Por tan to, que ro cum pri men tar a co la bo ra ção
mu i to sig ni fi ca ti va do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te
aos tra ba lhos da CPI. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – V.
Exª será atendido, na forma do Regimento Interno.

Com a palavra a Senadora Maria do Carmo Alves.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
dentro do contexto nacional, de enormes problemas,
dois se destacam como os mais graves dentre todos:
a brutal concentração de renda interclasses – a maior
dentre as nações modernas – e o profundo desnível
regional, que implica na existência do que se
convencionou chamar de “belíndia”, isto é, na
coexistência de duas nações dentro do nosso
território: uma Bélgica desenvolvida, no sul do País, e
uma Índia miserável, no nordeste brasileiro. Na
verdade, nossos líderes, ao longo da história,
diferentemente do que ocorreu em outra nação
continental, os Estados Unidos, não nortearam nosso 
desenvolvimento primando pela busca de um melhor
equilíbrio entre as regiões.

Em visita à Alemanha, presenciei o esforço
gigantesco do povo germânico, que realiza hoje um
programa bem mais ambicioso do que o famoso
Plano Marshall, todo ele concentrado no antigo
território da Alemanha Oriental, que, neste momento,
sedia o maior canteiro de obras do Universo, visando, 
exclusivamente, eliminar toda e qualquer diferença
de padrão de vida entre os alemães orientais e
ocidentais. Assombrada com aquele trabalho
magnífico, desenvolvido por um povo notável,
conhecido pela tenaz obstinação na busca de seus
objetivos nacionais, questionei um de seus líderes
políticos sobre o porquê da pressa em completar
aquela obra monumental, que exigia tamanho
esforço que implicava, inclusive, no aumento da
quota individual do imposto de renda pago por cada
cidadão alemão. Ele me respondeu sem nenhuma
tergiversação: “É que temos consciência de que não
há nada que corroa mais a integridade nacional do
que o desequilíbrio regional”.

Ocor rem-me es ses fa tos, Sr. Pre si den te, quan -
do cons ta to as con se qüên ci as de su ma nas de mais
uma seca cru el que se aba te so bre os nor des ti nos,
es pe ci al men te so bre o Esta do de Ser gi pe. Para nos -
so opró brio, en quan to no li mi ar do mi lê nio as sis ti mos
a ciên cia ven cer de sa fi os ini ma gi ná ve is para as ge ra -
ções que nos an te ce de ram, seja na bi o ge né ti ca, na
in for má ti ca, nas te le co mu ni ca ções ou na cor ri da es -
pa ci al, para nós, bra si le i ros, di fe ren te men te de inú -
me ros ou tros po vos e re giões ári das e se mi-áridas,
uma sim ples seca con ti nua sem so lu ção, sen do ain da 
si nô ni mo de fome, de mi sé ria e de ses pe ro para 45

mi lhões de nor des ti nos. Afi nal, a seca, um fe nô me no
ple na men te pre vi sí vel e re pe ti ti vo, é ain da tris te men -
te en ca ra da pe los nos sos go ver nan tes com so lu ções
emer gen ci a is, pra ti ca men te igua is àque las em pre ga -
das no Bra sil na épo ca do Impé rio.

Por que será que ou tras na ções, como a Índia
ou a Chi na, com con di ções cli má ti cas ain da mais ad -
ver sas do que as do Nor des te, além de con si de ra vel -
men te mais po bres do que o Bra sil, con vi vem nor mal -
men te com suas re giões se cas, ti ran do, in clu si ve,
van ta gem das suas ca rac te rís ti cas, a fim de se tor na -
rem os ma i o res pro du to res de ali men tos do mun do,
en quan to nós en fren ta mos as se cas com m éto dos pri -
mi ti vos, inú te is e pu ra men te emer gen ci a is? Para não
fa lar de pa í ses bem mais avan ça dos, como Isra el e
Espa nha, ou do Oes te ame ri ca no, cu jas re giões ári -
das há mu i to fo ram trans for ma das em ver da de i ros
jar dins de pro du ção de ali men tos, com suas po pu la -
ções des fru tan do dos mais ele va dos pa drões de vida
do mun do.

De po is de co nhe cer es sas e ou tras re giões, es -
tou con ven ci da, Sr. Pre si den te, de que a di fe ren ça
en tre aque les pa í ses, que apren de ram a ti rar van ta -
gem de seu cli ma ári do, e o pri ma ris mo vi gen te no
Nor des te de ve-se ex clu si va men te a uma ca u sa: a fal -
ta de von ta de po lí ti ca dos nos sos go ver nan tes. Caso
agís se mos de for ma or de na da, pla ne ja da, com pe ten -
te e, so bre tu do, com ações inin ter rup tas, há dé ca das
já te ría mos ex tir pa do de for ma de fi ni ti va a mi sé ria e a
fome do Nor des te, qua dro dan tes co que avil ta nos sos
sen ti men tos cris tãos e de ci da da nia.

Assis ti mos, es tar re ci dos, aos equí vo cos gros -
se i ros dos men to res de uma po lí ti ca mo ne ta ris ta ca o -
lha, que dis si pa de ze nas de bi lhões de dó la res, como
na re cen te cri se cam bi al, e, por ou tro lado, a omis são
ou a in ge nu i da de de um pre si den te que se ele geu
pre gan do a men sa gem do so ci al e do igua li ta ris mo
en tre os bra si le i ros de to das as nos sas re giões.
Cons ta ta mos tris te men te que, em bo ra nos so Pre si -
den te dis po nha ple na men te dos me i os e dos co nhe ci -
men tos para cri ar to das as con di ções para os nor des -
ti nos con vi ve rem nor mal men te com as se cas, ge ran -
do, pa ra le la men te, um mer ca do de ele va do po der
aqui si ti vo na re gião, com enor me efe i to mul ti pli ca dor
em toda a eco no mia na ci o nal, per ma ne ce sur pre en -
den te men te imo bi li za do ante o so fri men to da gen te
nor des ti na.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me con ce de um apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Pois não.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na do ra Ma ria do Car mo, V. Exª, na ma nhã de
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hoje, traz um tema que, como V. Exª bem sabe, está
afli gin do, e mu i to, a po pu la ção nor des ti na, par ti cu lar -
men te a dos Esta dos de Ser gi pe e Ala go as. O que ve -
mos, mais uma vez, é a to tal in sen si bi li da de dos tec -
no cra tas do Go ver no com re la ção a esse fato. Nes ta
se ma na, V. Exª acom pa nhou, as sim como eu e ou -
tros Par la men ta res do Nor des te, vá ri os Pre fe i tos que
es ti ve ram aqui em Bra sí lia – tan to de Ser gi pe, quan to
de Ala go as –, para fa ze rem ges tões, jun to ao Go ver -
no Fe de ral, a fim de ob te rem, em pri me i ro lu gar, me -
di das emer gen ci a is e, em se gun do lu gar, me di das
es tru tu ran tes, a mé dio e lon go pra zos, para re sol ver o 
pro ble ma da seca. O que se ou viu foi o “com pro mis -
so” do Go ver no de que não vai aca bar com as fren tes
de tra ba lho, mas vai re du zir o va lor da aju da para
cada tra ba lha dor de R$80,00 para R$65,00. Mas nós, 
que so mos ser gi pa nos, te mos que re gis trar tam bém
que, ao lado da in sen si bi li da de do Go ver no Fe de ral,
há tam bém a omis são do Go ver no Esta du al em re la -
ção ao pro ble ma. Vou fa zer uma afir ma ção que pode, 
à pri me i ra vis ta, pa re cer pre ten si o sa: se eu fos se Go -
ver na dor do Esta do de Ser gi pe no mo men to em que o 
Go ver na dor Alba no Fran co era Go ver na dor e ven deu 
a Ener gi pe, empresa de ener gia elé tri ca, e ar re ca dou
R$500 mi lhões, eu po de ria até per der a ele i ção, mas
não da ria um tos tão para pre fe i to fa zer pra ci nha, para 
pin tar me io-fio, e aca ba ria com a seca no Esta do. O
que se vê em Ser gi pe são pes so as a um qui lô me tro
ou um qui lô me tro e meio do rio São Fran cis co mor -
ren do de sede. O pro je to de trans po si ção das águas
do rio São Fran cis co, que é um pro je to mu i to ma i or,
mu i to mais pre ten si o so, foi or ça do, para le var água
do São Fran cis co para o Ce a rá, para a Pa ra í ba e para 
o Rio Gran de do Nor te, em algo en tre R$800 mi lhões
e R$1 bi lhão. Com R$500 mi lhões, num Esta do do ta -
ma nho do de Ser gi pe, à be i ra do São Fran cis co, pos so
afir mar, sem medo de ser acu sa do de pre ten si o so, que
qual quer go ver nan te de bom sen so que pen sas se, a
mé dio e lon go pra zos, no bem-estar do seu povo, e não
ape nas no ime di a tis mo da ele i ção, sa be ria que se ria
ca paz de aca bar – com R$500 mi lhões, li vres –, de uma 
vez por to das, com a seca no Esta do de Ser gi pe.
Mas como Ser gi pe todo é tes te mu nha e V. Exª tam -
bém, es ses R$500 mi lhões fo ram tor ra dos em obras
ele i to re i ras para ga ran tir a re e le i ção do Go ver na dor
Alba no Fran co. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a -
men to e me so li da ri zo com ele. Mu i to obri ga do.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me 
permi te um aparte, Senadora Maria do Carmo
Alves?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE) – Pois não. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves, as so cio-me ao Se na dor José 
Edu ar do Du tra no res pe i to ao pro nun ci a men to de
V. Exª, e que ro afir mar a ad mi ra ção pela se ri e da de
com que V. Exª traz os as sun tos de or dem so ci al
para o ple ná rio des ta Casa. Um as sun to como o de
hoje, a seca, o so fri men to hu ma no da po pu la ção de
Ser gi pe, mexe, de fato, com a alma, com a sen si bi li -
da de hu ma na. Con fes so tam bém não en ten der tan -
ta di fi cul da de, tan ta fal ta de sen si bi li da de para tra tar 
como pri o ri tá rio o pro ble ma da seca no Nor des te,
que é igual ao pro ble ma da fome no Bra sil, que é
igual à si tu a ção de aban do no dos hu mil des des te
País. Te mos que tes te mu nhar, dia a dia, para onde
es tão sen do dre na dos os re cur sos pú bli cos des te
País. Ago ra, o BNDES pri o ri za o in ves ti men to no fi -
nan ci a men to de ca sas po pu la res no Rio de Ja ne i ro
e em São Pa u lo. Será que não po de ria ter uma óti ca 
di fe ren te e fi nan ci ar as re giões do Nor des te e do
Nor te do Bra sil, que são as que pas sam por ma i o res 
an gús ti as? O BNDES des ti na mais de 70% dos
seus re cur sos para in ves ti men tos no Cen tro-Sul do
País e es que ce o Nor des te e o Nor te, na que la in ter -
pre ta ção dual, di fí cil de en ten der, de que uma ação
pú bli ca que re que i ra cus te io não é pos sí vel fa zer,
mas que in ves ti men to é pos sí vel fa zer. E per gun -
to-me: o com ba te à fome, à mi sé ria, à seca não se -
ria o ma i or in ves ti men to des te País? Será que os re -
cur sos de uma ins ti tu i ção como o BNDES não po de -
ri am ser dre na dos para o de sen vol vi men to hu ma no
as so ci a do ao de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co de
po pu la ções como a do Esta do de V. Exª? Ofe re ço,
en tão, a mi nha in te i ra so li da ri e da de. Acre di to que
não dá mais para ace i tar mos, por exem plo, como
dis se re cen te men te a Se na do ra He lo i sa He le na, o
mu ni cí pio de ma i or mor ta li da de in fan til do pla ne ta lá
no in te ri or do Esta do de Ala go as. Será que com al -
gu ma me di da sim ples do Go ver no não se po de ria
co lo car esse muni cí pio den tro de um pa râ me tro de 
dig ni da de na ci o nal e in ter na ci o nal? Espe ro que
haja sen ti men to e san gue nas ve i as do Go ver no
Fe de ral para en ten der o la men to que V. Exª traz a
esta Casa tam bém.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na do ra 
Maria do Car mo Alves, per mi te-me V. Exª um
apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE) – Pois não. 
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O Sr. Ro me ro Jucá  (PSDB – RR) – Tam bém
gos ta ria de apla u dir o pro nun ci a men to de V. Exª e
de di zer que, ape sar de ser Se na dor por um Esta do
do Nor te, nas ci no Nor des te e qual quer po lí ti co do
País, in de pen den te men te da re gião, não se pode
fur tar a apo i ar, e mais do que apo i ar, a co brar uma
ini ci a ti va efe ti va para mu dar o pa no ra ma do so fri -
men to que a seca ca u sa não só no Esta do de Ser gi -
pe, mas em to dos os Esta dos do Nor des te. É inad -
mis sí vel es tar mos che gan do ao ano 2000, aos 500
anos de des co bri men to do Bra sil, a um ano novo, a
um sé cu lo novo, a um mi lê nio novo de tec no lo gia e
ver mos ir mãos nos sos pa de cen do sem ter o que be -
ber, sem ter como sub sis tir, sem ter, en fim, um mí ni -
mo de dig ni da de para cons tru ir o fu tu ro de suas fa -
mí li as. Sem dú vi da ne nhu ma, já pas sou da hora de
o País sair des sa li nha as sis ten ci a lis ta, hu mi lhan te,
pe no sa, que cria de pen dên cia da ação po lí ti ca, de o 
País sair de uma ação me nor de sal va men to ime di a -
to, para um efe ti vo res ga te da ci da da nia e da dig ni -
da de. Vol to a di zer aqui o que dis se no dis cur so do
Se na dor Osmar Dias: se es ta mos bus can do agen -
das po si ti vas para o País, ti ve mos, hoje pela ma -
nhã, em dois dis cur sos, duas in di ca ções mu i to for -
tes: a reto ma da do cres ci men to agrí co la e a pri o ri -
da de para a agri cul tu ra no Bra sil, e tam bém a pro -
pos ta de en ca rar de fi ni ti va men te e com se ri e da de
o com ba te à seca, e, mais do que isso, a cons tru -
ção de um mo de lo que pos sa con vi ver, po ten ci a li -
zar e res ga tar a dig ni da de do nor des ti no pe ran te
esse ci clo que vai ocor rer de tem pos em tem pos.
Na ver da de, não va mos aca bar com a seca, mas
po de mos aca bar com a hu mi lha ção e com o ab -
sur do que é o so fri men to ca u sa do ao povo de to -
dos os Esta dos do Nor des te a cada seca. Qu e ro
pa ra be ni zar V. Exª por le van tar tema tão im por tan -
te nes ta ma nhã.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE) – Qu e ro agra de cer os apar tes dos Srs. Se na do -
res e pe dir à Ban ca da de Ser gi pe, e às Ban ca das
do Nor te e do Nor des te que nos una mos para co -
brar ações efe ti vas do Go ver no. Tra go aqui um pro -
je to que exis te há três anos no Pa lá cio do Pla nal to – 
o pro je to está aqui, para V. Exªs ve rem -; é um pro -
je to de ta lha do, que dis cri mi na as ações e os cus tos
des sas ações. 

A mi nha pro pos ta, por tan to, é que esse pro je to
faça par te des sa agen da po si ti va que o Pre si den te
quer tra zer para o País. É um pla no abran gen te, en -
vol ven do um vas to le que de seg men tos, e pos si bi li ta
dois ob je ti vos fun da men ta is: im plan tar uma am pla in -
fra-estrutura hí dri ca em todo o se mi-árido nor des ti no

e es ta be le cer, na re gião, uma eco no mia au -
to-sustentável.

Esse pla no não se pro põe re sol ver to dos os pro -
ble mas do Nor des te, mas, atra vés dos efe i tos de cor -
ren tes, ele exer ce ria uma ação be né fi ca em qua se to -
dos os se to res onde a re gião se mos tra de fi ci en te.

Implan tan do esse pro gra ma, Srªs e Srs. Se na -
do res, por um lado, se ria vi a bi li za da uma am pla in -
fra-estrutura hí dri ca, que es ta be le ce ria uma rede de
pro te ção con tra os efe i tos mais per ver sos da seca,
que de cor rem da fal ta d’água e, por ou tro lado, pro -
mo ver-se-iam ações di re ci o na das prin ci pal men te
para a cons tru ção de uma base eco nô mi ca só li da e
efi ci en te para a pro du ção de ali men tos, com ple men -
ta da pela im ple men ta ção de um com ple xo com pe ti ti -
vo no se tor tu rís ti co. Des sa ma ne i ra, se ri am ge ra dos
mi lhões de em pre gos per ma nen tes – e falo aqui de
em pre gos per ma nen tes – en quan to...

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – No -
bre Se na do ra, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE) – Pois não. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Não
tive a opor tu ni da de, no bre Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves, de ou vir o pro nun ci a men to de V. Exª
como um todo, ouvi o iní cio dele do meu ga bi ne te e
per di, no es pa ço de des lo ca men to para cá, uma
par te des sa im por tan te as ser ti va que V. Exª nos traz 
nes ta ma nhã. Mas ouvi, atra vés dos apar tes e das
úl ti mas co lo ca ções de V. Exª, a gran de pre o cu pa ção 
que tem com a or ga ni za ção da eco no mia dos Esta -
dos nor des ti nos, que se res sen tem da es cas sez de
re cur sos hí dri cos como uma for ma de con tri bu ir
para a or ga ni za ção des sa eco no mia. Gos ta ria de di -
zer a V. Exª que co mun go dos seus sen ti men tos e
pre o cu pa ções e já che go a acre di tar que po de re mos
ter so lu ções de fi ni ti vas para a es cas sez hí dri ca da re -
gião nor des ti na. O rio To can tins é uma dá di va da na -
tu re za, não só para o Esta do de To can tins, mas para
o in te ri or do Bra sil, e para ele está pro gra ma da a
cons tru ção de cin co usi nas hi dre lé tri cas, não só para
apro ve i tar seu enor me po ten ci al ener gé ti co, mas
tam bém para es ta be le cer um sis te ma de con tro le do
vo lu me de águas, que, no ta da men te no pe río do chu -
vo so, por ele es coa e vai em bo ra, des per di ça do. É
pos sí vel que com a cons tru ção des sas bar ra gens te -
nha mos a al ter na ti va efe ti va da trans po si ção das
águas ex ce den tes do rio To can tins para o Nor des te
bra si le i ro, o que virá a abran ger uma re gião ex pres si -
va e con tri bu ir, de fi ni ti va men te, para a pe re ni za ção
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de di ver sos rios do seu Esta do, des sa re gião tão im -
por tan te para o Bra sil, que con gre ga, hoje, mais de
25 mi lhões de ha bi tan tes, mu i tos dos qua is so frem
agru ras com a seca, que traz um so fri men to mu i to
gran de, prin ci pal men te para as po pu la ções mais po -
bres. Por tan to, que ro co mun gar com V. Exª as pre o -
cu pa ções que traz a esta Casa, nes ta ma nhã, e di -
zer que já é pos sí vel acre di tar mos nes sa pos si bi li -
da de de trans po si ção das águas do Rio To can tins
para dar uma con tri bu i ção a essa im por tan te re gião
do Bra sil no seu pro ces so de or ga ni za ção da sua
eco no mia, do seu de sen vol vi men to e me lho ria da
qua li da de de vida do seu povo. 

A SRA. MARIA DO CARMO (PFL – SE) –
Agradeço o aparte do nobre Senador Leomar
Quintanilha.

Eu trouxe aqui, nobre Senador, um projeto que
existe no Palácio do Planalto para a convivência com
a seca. Um projeto que gera milhões de empregos e
que possibilitaria um programa eficiente e racional de
reforma agrária. Onde, hoje, viceja vergonhosamente 
mais da metade da chamada miséria absoluta
nacional, surgiria um novo e portentoso mercado
interno gerando um grandioso efeito multiplicador em
toda a economia nacional, particularmente, diga-se
aqui, com milhões de novos consumidores para o
parque industrial do Centro-Sul brasileiro. 

Creio que, a essa altura, alguns estejam
pensando que seria um milagre. Não, não será mais
um plano mirabolante, nascido da mente de uma
pequena elite de tecnocratas supostamente
iluminados, destinados a mais uma vez provocar
decepções aos brasileiros e, principalmente, aos
sofridos nordestinos. Não! Primeiro, não se trata de
milagres, mas de ações amplamente testadas, com
pleno êxito em vários países áridos e semi-áridos do
mundo, inclusive em regiões pontuais do próprio
Nordeste brasileiro. Esse plano não surgiu de frios
tecnocratas aos quais foi contratado um projeto
fantasioso, mas nasceu de homens com vastos
conhecimentos teóricos e práticos sobre a
realidade do nosso semi-árido e, sobretudo, de
nordestinos curtidos no enfrentamento dos efeitos
de várias secas nessas últimas décadas.

Tra ta-se de um pla no a ser re a li za do a mé dio
pra zo, des de que não in ter rom pi do como tan tos ou -
tros no pas sa do já o fo ram à mer cê do prín ci pe da
oca sião, além de ser in te i ra men te com pa tí vel com a
re a li da de eco nô mi ca bra si le i ra que, se gu ra men te,
po de rá vi a bi li zar vá ri os ob je ti vos am bi ci o sos, como
ca pa ci tar os nor des ti nos a con vi ver com as se cas

nor mal men te, a exem plo do que ocor re com os in di a -
nos, com os chi ne ses, com os ame ri ca nos do oes te,
com os is ra e len ses e tan tos ou tros. Além dis so, se ria
ins ta la da uma base eco nô mi ca efi ci en te e com pe ti ti -
va na re gião, ge ran do mi lhões de em pre gos per ma -
nen tes, pos si bi li tan do a con quis ta de um novo e vi go -
ro so mer ca do in ter no para o par que in dus tri al bra si le -
i ro e, aci ma de tudo, ex tir pan do de vez a mi sé ria ab je -
ta que se aba te so bre 30% da po pu la ção bra si le i ra.

Por que nas ceu esse pla no, Sr. Pre si den te?
Ocor reu por que al guns go ver na do res da le gis la tu ra
pas sa da, an gus ti a dos pela for ma im pro vi sa da e
mam bem be como a União se cu lar men te en fren ta va
os efe i tos das se cas, dis se mi nan do ci cli ca men te a
sede, a fome, o de sem pre go em mas sa, o co nhe ci do
qua dro de hor ror, en fim, es ses go ver na do res con vi -
da ram o Enge nhe i ro João Alves Fi lho para apre sen -
tar uma pro pos ta abran gen te e, prin ci pal men te, fac tí -
vel, que pu des se uni fi car a lin gua gem dos lí de res nor -
des ti nos ante a União. Mais ain da, que se pul tas se
de fi ni ti va men te aque la dú vi da que, la men ta vel men te, 
ain da per sis te em al guns for ma do res de opi nião do
Cen tro-Sul, so bre a vi a bi li da de ple na do Nor des te,
pro por ci o nan do, ade ma is, ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, ain da no seu primeiro ano de
ges tão, ins tru men tos am pla men te viá ve is para pos -
si bi li tar aos nor des ti nos a con vi vên cia ple na com as 
se cas, cri an do, ou tros sim, um novo e vi go ro so mer -
ca do pro du ti vo na ci o nal. Pari pas su , de ve ria ser um
pla no ple na men te au to fi nan ciá vel, no que con cer ne
aos in ves ti men tos re a li za dos.

Para os que não o co nhe cem, o Enge nhe i ro
João Alves Fi lho não é um tec no cra ta, nem mu i to me -
nos um ama dor na pro ble má ti ca re gi o nal. Ao con trá -
rio, tra ta-se de uma pes soa que alia o vas to co nhe ci -
men to teó ri co à vi vên cia prá ti ca no co man do de pro je -
tos bem-sucedidos no se mi-árido nor des ti no. Tra -
ta-se de um ser gi pa no ex pe ri men ta do e cur ti do na
vida po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, ha ven do tido uma lon ga
ex pe riên cia como Pre fe i to, como Go ver na dor de Ser -
gi pe, como Mi nis tro do Inte ri or, sen do res pon sá vel,
in clu si ve, pela po lí ti ca de De sen vol vi men to Regi o nal
do Go ver no do Pre si den te Sar ney. No pla no teó ri -
co, além de co la bo ra dor de vá ri os jor na is, é au tor
de seis li vros, dos qua is qua tro ver san do so bre te -
mas con cer nen tes à pro ble má ti ca nor des ti na.

Para bem re a li zar sua mis são, ao mes mo tem po 
hon rosa, mas ex tre ma men te com ple xa, João Al-

28 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1999



ves Fi lho, apo i a do por um re du zi do nú cleo de téc ni -
cos ex pe ri men ta dos, con su miu cin co me ses de um
tra ba lho in ten so, para con clu ir o pro gra ma de no mi na -
do Novo Nor des te. Tra ta va-se de um es tu do me ti cu -
lo so, com cer ca de 160 pá gi nas e que, di fe ren te men -
te de an te ce den tes do gê ne ro, cu i da va não ape nas
da sua ex po si ção téc ni ca, mas da sua jus ti fi ca ti va so -
ci o e co nô mi ca e, prin ci pal men te, pre o cu pa va-se com
sua ple na vi a bi li da de exe cu ti va e fi nan ce i ra. Mais ain -
da, cu i da va para que ele fos se au to fi nan ciá vel, a mé -
dio e lon go pra zo. O tra ba lho foi en tre gue em 6 de de -
zem bro de 1995, aos go ver na do res do Nor des te, em
re u nião re a li za da no Pa lá cio da Re den ção, na Pa ra í -
ba. A par tir daí, fo ram dis tri bu í dos, cu i da do sa men te,
para téc ni cos dos vá ri os Esta dos nor des ti nos e só
após isso se ria apro va do por una ni mi da de por to dos
os Go ver na do res dos Esta dos nor des ti nos. Fi nal -
men te, em au diên cia, no dia 25 de abril de 1996, se ria 
en tre gue ofi ci al men te ao Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, com a pre sen ça da ma i o ria dos go ver -
na do res do Nor des te. O do cumento em ques tão se -
ria trans for ma do, àque la al tu ra, em pro pos ta co -
mum de todo o Nor des te bra si le i ro.

É bom lembrar que, como de costume, o
Presidente Fernando Henrique foi extremamente
gentil e receptivo no ato do recebimento do projeto.
Como de costume, o Presidente Fernando Henrique
enviou a proposta para sua equipe econômica. E,
para não variar, como de costume, como tudo que
envolve o Nordeste, seus ministros econômicos
arquivaram o projeto, provavelmente sem nem
mesmo se dar ao trabalho de ler. Lamentavelmente, o 
que assistimos é o Brasil continuar absolutamente
igual e, sobretudo, inútil, das tristemente famosas
frentes de emergência da era do Império ou mesmo
do Brasil Colônia, como se o tempo não houvesse
passado e a ciência não tivesse evoluído.

No meu Estado, desafortunadamente, o atual
Governador não concedeu prioridade ao sertão e o
agreste e o Estado, ao invés de avançar nessa área,
regrediu. Basta lembrar que pelo menos um terço dos 
poços artesianos implantados no governo anterior,
através do Projeto Chapéu de Couro, estavam
desativados por falta de manutenção no começo de
uma seca tão anunciada, como essa que hoje dizima
nosso semi-árido e se espraia por quase todo o
Estado.

Esta se ma na, o Se na dor José Edu ar do Du tra
acom pa nhou, es ti ve ram pre sen tes em Bra sí lia gran -
de par te dos Pre fe i tos do ser tão ser gi pa no, de Ala go -

as, em bus ca de uma au diên cia com o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, para que as fren tes de emer gên -
cia não fos sem de sa ti va das em Ser gi pe, que está
mer gu lha da em uma das pi o res se cas des te sé cu lo.
Estra nho é que os pró pri os Pre fe i tos te nham to ma do
a ini ci a ti va de pro cu rar o Pre si den te para um ple i to
tão jus to e ab so lu ta men te ur gen te, quan do nos so Go -
ver na dor é não ape nas mem bro do Par ti do de Fer -
nan do Hen ri que Car do so mas pes soa de sua in ti mi -
da de. Como se ex pli car essa fal ta de pres tí gio do Go -
ver na dor que pre ci sa do apo io dos Pre fe i tos para fa -
zer um ape lo ao Pre si den te? Ou será que, na ver da -
de, Sua Exce lên cia não acha fun da men tal so cor rer
a nos sa po pu la ção, mais do que afli ta, fa minta?
Não po de ria de i xar de par ti cu la ri zar a ques tão atu al 
do meu Esta do e me so li da ri zar com os nos sos Pre -
fe i tos por que sei da an gús tia de ses pe ra do ra que
está vi ven do o meu povo. Mas, so bre tu do, o meu
ob je ti vo, aqui, não é fa lar es pe ci fi ca men te so bre a
pre sen te seca, mas das se cas que, cer ta men te,
acon te ce rão no fu tu ro por que, in fa li vel men te, elas
são cí cli cas e mo no to na men te re pe ti ti vas. 

Será que va mos con ti nu ar a es pe rar as pró xi -
mas se cas pas si va men te? Será que o Pre si den te
pre fe re in ves tir, como nes sa úl ti ma es ti a gem, mais de 
R$2 bi lhões em fren tes de emer gên cia que, em bo ra
as cir cuns tân ci as se jam ine vi tá ve is, não pro mo vem
nada de es sen ci al? Se o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so hou ves se apro va do o Pla no Novo Nor -
des te, toda essa imen sa le gião de cen te nas de mi lha -
res de emer gen tes es ta ri am, re al men te, fa zen do algo 
de útil como, por exem plo, ca van do va las para as sen -
tar adu to ras, fa zen do es ca va ções para cons tru ir cis -
ter nas, cri an do, en fim, uma in fra-estrutura de fi ni ti va
para que as pró xi mas se cas pu des sem en con trar o
nos so ser ta ne jo bem mais pre pa ra do.

Para tudo isso, pres su põem-se duas con di ções
es sen ci a is: uma von ta de na ci o nal e uma fir me de ci -
são po lí ti ca do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. 

Qu an to à von ta de na ci o nal, o povo bra si le i ro é
ge ne ro so e sem pre so li dá rio e, cer ta men te, de po is de 
es cla re ci do de vi da men te por um pla no de mí dia ra ci -
o nal e in te li gen te, es ta ria so li dá rio com as pro je ta das
ações e es for ços para vi a bi li zar um pla no, que tan tos
be ne fí ci os di re tos pro mo ve ri am aos nor des ti nos e in -
di re ta men te para to dos os bra si le i ros, da mes ma for -
ma que os ale mães oci den ta is apro vam o gi gan tes co
pla no de obras que be ne fi ci am atu al men te a Ale ma -
nha Ori en tal. 

Quanto à decisão política, só depende do
Presidente FHC, porque o Congresso sempre esteve
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aberto para aprovar todas as proposições desse
Governo, especialmente essas, que seriam
destinadas a uma causa tão nobre do ponto de vista
social e amplamente viáveis, do ponto de vista
econômico. Pelo menos, infinitamente mais
justificáveis e ao mesmo tempo mínimas ante os
custos imensos, que a Nação assumiu para sanear
a sua área financeira. 

Outro aspecto que me cabe ressaltar é que as
ações que se propõem no Projeto Novo Nordeste são
do nosso pleno domínio técnico, resultando em obras
familiares aos nordestinos, não havendo nenhuma
necessidade de importar qualquer tipo de tecnologia
alienígena. Em sua essência, consiste na perfuração
de poços artesianos, na implantação de um vasto
plano de adutoras, na construção de açudes,
barragens, aguadas, cisternas, um ambicioso
programa de irrigação, aprovação de incentivos para
a nossa piscicultura, para a nossa carcinocultura,
ovinocapricultura, para a nossa pecuária leiteira, etc.
e tantas outras ações. Sem, claro, esquecer do
assentamento de dezenas de milhares de colonos,
num plano racional de reforma agrária, além de ações
efetivas para implantar na região uma vigorosa
indústria turística. Tudo isso, se encontra detalhado,
nas mãos do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em um magnífico projeto que criaria 2,5
milhões de empregos permanentes, promoveria o
assentamento de 100 mil famílias em lotes irrigados e 
geraria um gigantesco pólo de produção de
alimentos.

Antes de encerrar estas minhas palavras,
gostaria de fazer menção a um fato que fica
sobejamente comprovado no trabalho: o Nordeste
não é apenas viável; mas viabilíssimo. Com ações
como as anteriormente preconizadas, poderíamos a
médio prazo fazer como os Estados unidos, na
década de 30, que com o Projeto New Deal
conseguiu transformar seu oeste árido, até então tido
como inviável, naquela que é hoje a região mais
próspera e dinâmica da Nação americana. Ou, então, 
como a Índia que, graças à ação visionária de Nehru,
na década de 60, transformou a árida nação indiana,
antes tida como inviável, em um dos maiores
produtores de alimentos do mundo moderno,
erradicando, definitivamente, a fome que matava
anualmente milhões de seus filhos 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a história
tem registrado, sobejamente, que é nas crises que os
homens se agigantam. Creio que é chegada a hora
da verdade do Brasil, para que nós, os políticos,

transformemo-nos em estadistas, à altura dos
desafios atuais dos brasileiros. 

Vale, por opor tu no, ci tar a fra se do gran de lí der
po lí ti co Ro o se velt, que sal vou o povo ame ri ca no no
mo men to eco nô mi co-social mais di fí cil da sua his tó -
ria, en vi an do para o Con gres so ame ri ca no a pro pos ta 
de cri a ção do New Deal, em cujo en cer ra men to afir -
ma va dra ma ti ca men te: “Uma na ção não so bre vi ve rá
se for me ta de rica e me ta de fa li da”. 

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ria do
Car mo Alves, o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Na bor Jú ni or, 3º 
Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ria do
Car mo Alves, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se -
cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Na bor
Jú ni or, por per mu ta com o Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha. 

SR. NABOR JÚNIOR  (PMDB – AC. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, quan do ocu pei esta tri bu na, no dia 26
de abril do cor ren te, re por tei-me ao fe cha men to de
quatro pos tos da Po lí cia Fe de ral do Ama zo nas
que ti nham a in cum bên cia de fis ca li zar o trá fi co de 
dro gas na que la re gião e teci ou tras con si de ra ções 
a res pe i to da cir cu la ção de dro gas em vá ri os Esta -
dos da Re gião, in clu si ve no Acre, pro vin das de pa -
í ses fron te i ri ços, prin ci pal men te Peru, Bo lí via e
Co lôm bia.

Re ce bi, há pou cos dias, uma cor res pon dên cia
do ir mão las sa lis ta Ja cob José Par mag na ni, de 85
anos de ida de, pro ce den te de Por to Ale gre, da ta da
do dia 27 de abril úl ti mo, que te nho a sa tis fa ção de ler, 
para co nhe ci men to da Casa e trans cri ção nos Ana is
do Se na do Fe de ral.

Diz o se guin te a car ta do ir mão Ja cob:
“Sr. Se na dor Na bor Jú ni or. 
Sa u da ções,
Assis ti pela TV do Se na do seu pro nun ci a men to

so bre o com ba te às dro gas. Pa ra béns! Mas, Se na dor, 
se em sua casa, em dias de chu va, pin gar água na
sala, adi an ta cada vez a em pre ga da ou a pa troa
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en xu gar o chão? É pre ci so subs ti tu ir a te lha que bra -
da. Caso con trá rio, ha ve rá sem pre chão mo lha do.
Como adi an ta com ba ter o co mér cio ou o trá fi co de
dro gas? 

É preciso combater a produção.
Mas é além das fronteiras... 
Repito: É preciso combater a produção. 
Será que os Governos sul-americanos são

impotentes (ou omissos)? Enquanto isso,
multiplicam-se as chacinas, os atentados e,
sobretudo, a destruição lenta, mas progressiva, da
nossa juventude, até de crianças. 

Esse novo organismo criado para o combate às
drogas pouco fará se não for desencadeada luta dura
e persistente à produção de drogas.

Por que, por exemplo, quando flagraram aquele
sargento com 20kg de cocaína, carregados em carro
do Exército, não se obrigou-o a regressar sob forte
escolta até o lugar e a pessoa que lhe entregou a
carga? E assim por diante. 

E aquela estupidez de guardar aqueles 200 e
tantos quilos de cocaína apreendidos, mas que foram 
recuperados pelos traficantes! Deviam logo ter sido
incineradas. 

Parece que há muita moleza. E enquanto isso a
avalanche vai corroendo vidas!...

Senador! Desencadeie forte campanha contra a 
produção de todo tipo de drogas. Salve o Brasil dessa 
peste mortífera.

Sou educador. Lido com jovens e crianças que
estão à beira do abismo. Vamos salvá-las.

Que Deus o ajude.
Confiante assino,
Irmão Jacob José Parmagvani
(Lassalista, 85 anos)
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero

registrar o fato de que a TV Senado está cumprindo
papel relevante na divulgação dos trabalhos desta
Casa. Graças à implantação da TV Senado e da
Rádio Senado, na gestão do Senador José Sarney, e
hoje com o clarividente apoio do Presidente Antonio
Carlos Magalhães, as pessoas podem acompanhar,
ao vivo, os pronunciamentos dos Senadores aqui no
plenário, nas Comissões Técnicas, nas CPIs e nas
Comissões Mistas. Com isso, estamos dando à
sociedade brasileira uma demonstração de como nos 
dedicamos a temas sérios e voltados para os
interesses de toda a comunidade, como é o problema
do tráfico de drogas em nosso País, notadamente na
Região Amazônica.

Quero dizer ao irmão Jacob que existem
tratados internacionais, celebrados principalmente
com os vizinhos da América do Sul, para combater
não só o tráfico, mas também a produção de drogas.
Na Colômbia, no Peru e na Bolívia, grandes
produtores de tóxicos, principalmente de cocaína, a
Interpol, polícia internacional, trabalha intensamente,
no combate também à sua produção. Mas esses
criminosos são poderosíssimos. Têm, inclusive, um
poder tão incomensurável, tão grande, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que às vezes até
costumam provocar suspeitas de influírem no
resultado das eleições para Presidente da
República nos respectivos países.

É preciso, então, que a comunidade
pan-americana, aí incluídos os Estados Unidos,
intensifique essa fiscalização e adote mecanismos de 
controle e de combate, principalmente, como diz aqui
o Irmão Jacob, à produção de drogas. Só se
matarmos o problema na sua origem, na raiz, vamos
evitar o consumo de drogas; enquanto houver
produção, principalmente nesses três países a que
me reportei anteriormente, será muito difícil o
combate ao tráfico e ao consumo de drogas.

De modo que quero louvar a iniciativa do digno
Irmão lassalista, agradecendo, ainda, o fato de não
só ter acompanhado o meu pronunciamento, mas
também trazer valiosos subsídios para futuros
debates sobre o tema ali abordado.

Muito obrigado a V. Exª e ao Srs. Senadores,
especialmente ao Senador Leomar Quintanilha, que
acedeu permutar seu tempo com o meu.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Nabor
Júnior, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) –
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador
Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro -
pó si to da mi nha in ter ven ção nes ta ma nhã, é in for -
mar que no úl ti mo dia pri me i ro, sá ba do, To can tins
co me mo rou efu si va men te o Dia do Tra ba lho re ce -
ben do ilus tres per so na gens no seu ter ri tó rio. Tal vi si -
ta, vale res sal tar, foi de gran de im por tân cia e sig ni fi -
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ca do para o nos so Esta do. Faço re fe rên cia ao Co -
man dan te Antó nio Luís Ro quet te Ric ci ar di, Pre si -
den te do Con se lho Su pe ri or do Gru po Espí ri to San -
to, um gru po por tu guês eco no mi ca men te po de ro so,
im por tan te e for te, que en xer gou no Bra sil, par ti cu -
lar men te no Esta do de To can tins, as pos si bi li da des
de pro mo ver in ves ti men tos ren tá ve is, que pro por ci o -
nas sem ao seu ca pi tal o re sul ta do que qual quer em -
pre en de dor es pe ra.

O grupo Espírito Santo tem, no Tocantins, um
projeto pioneiro. Enfrentando as adversidades,
enfrentando toda sorte de dificuldades, esse grupo
implantou no interior do Estado do Tocantins, na
bacia do rio Formoso, na região de várzeas, um
projeto de agricultura altamente tecnificada, com
uma lavoura sistematizada, onde consegue
alcançar os mais elevados índices de
produtividade, iguais aos alcançados nos Estados
onde a agricultura é moderna.

Trata-se de um projeto que contribui
decisivamente para o fortalecimento da economia do
Tocantins e do Brasil, pois não trata apenas da
produção de grãos, notadamente o arroz. Plantam
mais de uma safra por ano, já que as condições
edafo-climáticas da região assim o permitem. E,
verticalizando, implantaram um complexo industrial
que processa essa matéria-prima e traz um produto
que é colocado em diversos mercados do País. A
Cobrape, portanto, tem uma marcante posição na
história econômica do Tocantins. 

Simultaneamente, por feliz coincidência,
também visitou o Tocantins um outro grupo
português, liderado por seu Ministro das Finanças, o
Dr. Antonio Sousa Franco, que se fez acompanhar de
uma vasta comitiva, com diversas autoridades, das
quais destacaria o Dr. Fernando Teixeira dos Santos,
seu Secretário de Estado, Tesouro e Finanças, e o Dr. 
Mario Cristina de Sousa, Presidente da EDP, uma
importante empresa que trata da geração e
distribuição de energia elétrica em Portugal. 

Esse grupo, Sr. Presidente, integra um
consórcio constituído por cinco empresas – uma
chilena; a CESP, de São Paulo; a CEB, de Brasília, e
a Celtins, do Tocantins –, que está construindo a
maior obra energética hoje em execução no País, no
Tocantins: a usina hidrelétrica Luís Eduardo
Magalhães, no Lajeado.

Estou ressaltando a importância dessas visitas,
coincidentemente de grupos diferentes, mas ambos
de origem portuguesa, para falar da importância da
atração de investimentos estrangeiros para as obras
estruturantes do nosso País. Não é o capital volátil

que está chegando aqui, não é o capital especulativo,
mas o capital sério, que todos nós desejamos, é o
capital de que o Brasil precisa para implementar as
obras necessárias ao estabelecimento do seu
processo de desenvolvimento, à organização da sua
economia, já que o Brasil, de há muito, carece de
investimentos maciços na geração e na distribuição
de energia elétrica.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o
Tocantins comemorou de forma galharda, firme e
alegre o Dia do Trabalho, recebendo, no seu território, 
a visita de dois segmentos empreendedores no
Estado e que demonstraram a sua confiança nos
empreendimentos que estão ali desenvolvendo e,
mais do que isso, o otimismo e a perspectiva de poder 
esse grupo, principalmente o da EDP, participar de
outros projetos que estão para serem executados,
quer no Tocantins, quer em outras regiões do território 
brasileiro.

Sr. Presidente, era esse o registro que gostaria
de fazer nesta manhã.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) – Para
uma c omunicação inadiável, concedo a palavra ao 
Senador Tião Viana. V. Exª dispõe de 5 minutos.

O SR. TIÃO VIANA  (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto
que trago ao Plenário e a conhecimento público
nesta manhã é da maior gravidade, portanto, não
merece adiamento. 

Sr. Presidente, recebi a visita de quinze
caciques Pataxós, da Bahia, acompanhados de seus
familiares, oportunidade em que eles apresentaram
uma denúncia da maior gravidade. Representantes
dos Pataxós, dos Pataxós Hã-hã-hãe, da Bahia,
trouxeram-me a informação de que representantes
das Aldeias Pataxó, Mata Medonha e Coroa
Vermelha, situadas no Município de Santa Cruz de
Cabralha; Imbira, Barra Velha, Meio da Mata e Boca
da Mata, localizadas no Município de Porto Seguro;
Travo do Parque, no Município de Itamaraju; Águas
Belas, Corumbaúzinho, Município do Prado;
Olivença, Município de Ilhéus, e das Aldeias Pataxó
Hã-hã-hãe e Barretá, no Município de Itajú do
Colônia, também no Município de Panelão, Município
de Camaçã, e Caramuru, que é Município de
Pau-Brasil, apontam, com a mais elevada
preocupação, uma situação de esterilização em
massa da sua comunidade.
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Eles entregaram documentos, um foi entregue
ao Procurador da República de Salvador, Dr. Robério
Nunes, e o outro, feito pela assessoria jurídica do
Cimi, ao Sr. Cláudio Luiz Beirão (quem o elaborou foi
o Sr. Luiz Chaves), com o nome de todas as mulheres 
que sofreram esterilização na comunidade.
Denunciam que na Aldeia Barretá, por exemplo, a
situação é mais crítica. Lá, existem apenas dez
famílias, e todas as mulheres, incluindo meninas de
15 anos e mulheres de até 49 anos, sofreram
esterilização cirúrgica e não podem mais ter filhos – o
que coloca sob forte suspeita de genocídio étnico
essa situação. 

Essas denúncias de laqueadura de trompas
também são feitas nas Aldeias Caramuru e
Panelão.

A situação chega a tal ponto, Sr. Presidente,
que – imagino – pode comprometer a imagem do
Brasil perante a comunidade internacional. 

Esclareço ao eminente Senador Romero Jucá
que, por se tratar de uma comunicação inadiável,
não pode haver aparte. Mas cito o nome de V. Exª
para que possa, em seguida, usar da palavra para
esclarecimento, por haver sido citado
nominalmente.

Sr,. Presidente, este mesmo assunto foi
apresentado no cenário nacional há mais ou menos
um ano pela comunidade Pataxó. E agora, nessa
denúncia, eles consideram a Funai, no mínimo,
omissa ao longo da evolução desse processo, e
ainda a acusam de obstrução de informações,
estabelecidas pela Procuradoria da República e pelos 
órgãos competentes na apuração do caso.

Comuniquei o fato ao eminente Presidente da
Fundação Nacional de Saúde, Dr. Mauro Costas,
pessoa da mais alta responsabilidade e sensibilidade, 
o qual demonstrou pronta atenção para com o
problema, inclusive, hoje, receberá a comunidade
Pataxó em seu gabinete. 

Sr. Presidente, a situação é de tal gravidade que 
não consigo imaginar que, por interesses eleitoreiros, 
em época de eleição, se “carregassem” um ônibus
com mulheres índias para levá-las para a
esterilização em massa, comprometendo a
sobrevivência daquela população indígena que, hoje, 
representa 0,2% da população nacional. Uma
população de 3 a 5 milhões, que perdeu um milhão de 
indivíduos de sua comunidade a cada século na
história política deste País. Um Brasil que completa
500 anos – e o Dr. Mauro Costa colocou que quer ter
uma política específica de valorização das
populações indígenas enquanto Fundação Nacional

de Saúde, pois se preocupa com a saúde indígena –,
ainda permite que haja uma ação de esterilização em
massa, e ainda mais lamentável, praticada por
Parlamentares daquela região.

Lamento profundamente que um povo
humilde como aquele, que quer apenas ter direito à
saúde, quer instrumentos e insumos agrícolas para
poder trabalhar e gerar suas riquezas e se afirmar
como um povo trabalhador, quer ter direito à escola, 
sem passar pelo constrangimento de, por não ter
dinheiro para comprar um sapato ou a farda e que
usa sandália de borracha porque não tem outra
condição, e é humilhado por isso, e portanto, sofre
o constrangimento do choque cultural, que quer ter
direito ao transporte escolar e não encontra apoio,
precisa de uma decisão de Governo que
estabeleça, como responsabilidade inadiável, a
sensibilidade humana com essa ação, a apuração
exemplar e judiciosa do crime praticado na
esterilização em massa daquela comunidade que
compromete a imagem que o Brasil em seus 500
anos.

O Sr. Romero Jucá  (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, gostaria, se fosse possível, de fazer um
registro apenas.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Senador Romero Jucá, V. Exª poderá falar em
seguida, assim que o eminente Senador Tião Viana
concluir.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Cito o
nome de V. Exª em meu pronunciamento para que
haja esse direito.

Então, fica – a meu ver – essa denúncia, que a
divido com as Senadoras Marina Silva, Heloisa
Helena e com todos os Parlamentares preocupados
com os povos indígenas deste País. E que o Brasil
não cometa a infelicidade e a insensibilidade de
comemorar os seus 500 anos deixando que fatos
como esses possam estar presentes na política de
respeito à cidadania dos povos indígenas do nosso
País.

Sr. Presidente, peço que conste dos Anais
esses documentos.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Romero Jucá, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Leomar 
Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – V. 
Exª será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá. V. Exª dispõe de 20 minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar
nos temas propriamente, eu gostaria de registrar que
havia pedido um aparte ao Senador Tião Viana,
apesar de não ser regimental, justamente por causa
de denúncia grave que S. Exª trouxe à Casa. Na
verdade, na maioria das comunidades indígenas do
Brasil, tem-se visto exatamente o contrário: a taxa de
natalidade tem sido incrementada e tem sido maior do 
que a média brasileira. Existe, hoje, arraigado nas
comunidades indígenas, a consciência de se ampliar
o contingente de índios, de que é importante
aumentar o número de filhos, exatamente para que
se tenha, com esse aumento populacional, um
reforço da cultura, da etnia e da história das nações
indígenas brasileiras.

Conheço bem a situação dos índios Pataxós, na 
Bahia, que têm uma relação de aculturamento maior
com a população não índia, e, portanto, como disse o
Senador Tião Viana, estão sendo vítimas de ações
irresponsáveis da busca do voto fácil, através da
ligadura de trompas e de outras atividades. 

É de fundamental importância que, tanto o
Presidente da Funai, o ex-Senador Márcio Lacerda,
quanto o Presidente Nacional da Fundação de
Saúde, que assumiu recentemente, Dr. Mauro
Ricardo, efetivamente levem em conta essa denúncia 
e que investiguem, com rigor, as colocações feitas
pelo Senador Tião Viana. 

É impossível se calar diante de uma
barbaridade dessa.

Quero aqui dar o meu depoimento e, mais do
que isso, dar a minha solidariedade não só ao
pronunciamento do Senador Tião Viana mas
principalmente aos índios Pataxós, que estão sendo
vítimas dessa vergonhosa barganha política de
ligadura de trompas em vésperas de eleição.

Sr. Presidente, gostaria de registrar também
três assuntos rápidos. O primeiro deles é sobre a
aprovação, por esta Casa, do fim dos juízes
classistas, inclusive com emenda do Senador Álvaro
Dias, no tocante à eliminação dos cargos e não à

substituição dos cargos de juízes classistas
trabalhistas por juízes togados 

Sem dúvida, este Senado dá uma resposta
importante e demonstra que a consciência que se
abate sobre este País, da necessidade da reforma do
Judiciário, começa a ganhar corpo, já independente,
de um lado, da conclusão da CPI do Judiciário, que
tem mostrado tantos absurdos – e virei esta semana
novamente comentar especificamente esta questão
que está sendo levantada no Brasil – e, de outro lado,
a Comissão de Reforma do Judiciário, que também
trabalha na Câmara dos Deputados. O Senado dá um 
passo importante e demonstra à sociedade brasileira
que, quando são levantados temas importantes de
mudanças estruturais, a classe política e o Senado
Federal estão condizentes com a sua
responsabilidade fazendo essas reformas.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Nobre Senador Romero Jucá, permita-me
interromper o pronunciamento de V. Exª para registrar 
a presença, na Tribuna de Honra desta Casa, do
nobre Embaixador de Cuba Ramon Perotti.
Continua V. Exª com a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Quero
também, fazendo um adendo ao meu discurso,
registrar a importância da visita do Embaixador
cubano e dizer que o meu Estado de Roraima, quer
pela relação das universidades, quer do próprio
Governo, tem hoje uma sintonia grande com o país de 
Cuba. Sei que o Senador Tião Viana vai realizar um
debate com o Embaixador cubano e é importante o
estreitamento dessas relações, para que tenhamos
todos condições de alavancar o desenvolvimento de
nosso País.

Quero, portanto, findar esse primeiro tema,
registrando que efetivamente o Senado dá um passo
importante ao encerrar o triste episódio dos juízes
classistas e efetivamente sinalizar para opinião
pública que a CPI do Judiciário não vai ficar somente
no levantamento de problemas mas, principalmente,
vai ficar na ação concreta de mudar o panorama da
Justiça, da forma como a sociedade quer.

O se gun do tema que que ro tra tar ra pi da men te é 
fa zer um re gis tro – e aí é um re gis tro tris te para mim –
das de nún ci as apre sen ta das na Assem bléia Le gis la -
ti va do meu Esta do de Ro ra i ma a res pe i to das mu -
dan ças no co man do da Po lí cia Mi li tar. A Po lí cia Mi li tar 
do Esta do de Ro ra i ma até bem pou co tem po, Sr. Pre -
si den te, era a me lhor po lí cia mi li tar do Nor te do Bra sil. 
Fui Go ver na dor de Esta do, du pli quei o efe t i  vo mi l i  -
tar, va lo ri  zei os po l i  ci a is mi l i  ta res e, sem dú vi -
da ne nhu ma, pos so ates tar, pes so al men te, que 
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a cor po ra ção tem con di ção de exe cu tar um tra ba -
lho mu i to im por tan te à so ci e da de de Ro ra i ma. 

Infelizmente, no governo atual segurança não é
prioridade. O comandante que saiu fez uma gestão
terrível frente ao comando da Polícia Militar,
existindo, inclusive, denúncias da imprensa a respeito 
da utilização, pelo comandante, de carros com placa
fria para o seu uso pessoal. 

Mas o que eu quero registrar não é a nefasta
ação do ex-comandante da Polícia Militar que foi
substituído essa semana; registro a coragem do
Deputado Estadual, Sebastião Silva, cabo reformado
da Polícia Militar, que, na Assembléia Legislativa,
denunciou que o novo comandante da Polícia Militar
está respondendo a inquérito por comando de grupo
de extermínio no meu Estado. Sem dúvida nenhuma,
o comandante empossado da Polícia Militar, Coronel
Wilson, é um dos réus em ação movida pelo Ministério
Público, indicando-o e indiciando-o como membro de
esquadrão da morte no Estado de Roraima. E isso nos
preocupa, porque não é dessa forma que resolveremos
o problema da Justiça, nem da violência, nem da
segurança em Roraima nem em qualquer lugar do
Brasil ou do mundo. Portanto, quero registrar a
coragem do Deputado Sebastião Silva, apoiando as
suas palavras e dizer, efetivamente, que estaremos
acompanhando não somente a investigação e o
processo do caso, mas, principalmente, a forma
como o novo comando da Política Militar agirá no
meu Estado. 

Quero, desde já, conclamar a OAB a não
permitir que ressurjam tristes ações como as que
ocorreram há pouco tempo, de cemitérios
clandestinos e de esquadrão da morte funcionando
no meu Estado, para a desgraça da sociedade de
Roraima. 

O último registro que faço, Sr. Presidente, diz
respeito à CPI dos Bancos, ao prosseguimento dos
trabalhos, ao registro de que, efetivamente, está-se
discutindo os dados técnicos. Nós, membros da CPI e
da base do Governo, queremos a averiguação
factual, in loco dos fatos e dos temas que foram
efetivamente listados e, mais do que isso, queremos
providências enérgicas do Governo no sentido de
elucidar fatos e, mais do que isso, tomar providências
para que fatos como esses não se repitam.

Nes se as pec to, as si na lo que as ques tões le van -
ta das no to can te à re la ção dos con tro la do res de fun -
dos, de ban cos e de fun dos de in ves ti men tos já exis te 
um pri me i ro pas so ex tre ma men te im por tan te dado
pelo Ban co Cen tral, por meio da Cir cu lar nº 2.883,

que es ta be le ce nor mas a se rem ob ser va das pe las
ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras de re cur sos de ter ce i ros.

O art. 1º des sa nor ma, Sr. Pre si den te, reza o se -
guin te:

“Esta be le cer que as ins ti tu i ções ad mi -
nis tra do ras de fun dos de in ves ti men to fi nan -
ce i ro e de fun dos de apli ca ção em quo tas
de fun dos de in ves ti men to, de que tra ta a
Cir cu lar nº 2.616, de 18 de se tem bro de
1995, suas con tro la do ras, so ci e da des por
elas di re ta ou in di re ta men te con tro la das e
suas coliga das sob con tro le co mum não po -
dem de ter quo tas de fun dos por elas ad mi nis -
tra das.”

Por tan to, a pro mis cu i da de re la ta da na CPI – e
um dos seus ob je tos – en tre fun dos con tro la do res e
seus quo tis tas, a par tir de ago ra, es tão bar ra dos pelo
Ban co Cen tral.

São ações como essa que re pu to de gran de im -
por tân cia e é o re sul ta do de um tra ba lho sé rio que a
CPI está re gis tran do. Espe ro que os tra ba lhos da CPI
con ti nu em no mes mo rumo, que não te nha mos a po li -
ti za ção ou a “ele i to ri za ção” da mes ma, mas que te -
nha mos, sim, a apu ra ção de fa tos con cre tos que in te -
res sam não so men te à Ban ca da do Go ver no, mas, te -
nho cer te za, tam bém à Ban ca da da Opo si ção .

A po si ção do Go ver no Fe de ral é no sen ti do de
elu ci dar to dos os fa tos, de for ne cer to das as in for ma -
ções e, se hou ver cul pa dos, hou ver ir re gu la ri da des,
que res pon dam pe ran te a lei.

Por tan to, de i xo con sig na do que o Pre si den te do 
Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, já toma vá ri as pro vi -
dên ci as no sen ti do de, efe ti va men te, evi tar que pos -
sam exis tir bre chas, ca i xas-pretas, que pos si bi li tem
atu a ções du vi do sas do Ban co.

Qu e ro que faça par te do meu pro nun ci a men to a
cir cu lar do Ban co Cen tral que men ci o nei e as si na lar
que a CPI ou viu, on tem, a Bol sa de Mer ca do ri as & Fu -
tu ros e que, na pró xi ma se ma na, ou vi rá os con tro la -
do res dos Ban cos, no sen ti do de fe char a in ves ti ga -
ção e os ques ti o na men tos no to can te às ope ra ções
do Ban co Mar ka e Fon te Cin dam e, a par tir daí, ter -
mos con di ções de pas sar para ou tros te mas que são
ex tre ma men te im por tan tes, como, por exem plo, a
ques tão da Encol e das ope ra ções dos em prés ti mos
for ne ci dos pelo Ban co do Bra sil.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE REFERE O SR. 
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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CIRCULAR Nº 2.883

Esta be le ce nor mas a se rem ob ser va das pe -
las ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras de re cur sos de ter -
ce i ros.

A Di re to ria Co le gi a da do Ban co Cen tral do Bra sil, em
ses são re a li za da em 29 de abril de 1999, ten do em vis ta o
dis pos to no art. 1º da Re so lu ção nº 2.183, de 21 de ju lho de 1995,
e no art. 5º da Re so lu ção nº 2.451, de 27 de no vem bro de 1997, de -
ci diu:

Art. 1º Esta be le cer que as ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras 
de fun dos de in ves ti men to fi nan ce i ro e de fun dos de apli ca -
ção em quo tas de fun dos de in ves ti men to, de que tra ta a Cir cu lar
nº 2.616, de 18 de se tem bro de 1995, suas con tro la do ras, so ci e -
da des por elas di re ta ou in di re ta men te con tro la das e suas co li ga -
das sob con tro le co mum não po dem de ter quo tas de fun dos por
elas ad mi nis tra dos.

Pa rá gra fo úni co. O pra zo para en qua dra men to às dis -
po si ções con ti das nes te ar ti go é de 60 (ses sen ta) dias con ta -
dos da data de pu bli ca ção des ta Cir cu lar.

Art. 2º É ve da do as ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras de re -
cur sos de ter ce i ros in clu í dos os fun dos de in ves ti men to fi -
nan ce i ro e de fun dos de apli ca ção em quo tas de fun dos de
in ves ti men to:

I – uti li zan do re cur sos pró pri os, pres tar fi an ça, aval,
ace i te ou co o bri gar-se sob qual quer ou tra for ma nas ope ra -
ções pra ti ca das pe los fun dos ou car te i ras por elas ad mi nis -
tra das, in clu si ve quan do se tra tar de ga ran ti as pres ta das as
ope ra ções re a li za das nos mer ca dos de de ri va ti vos;

II – uti li zar ati vos de sua pró pria emis são e/ou co o bri -
ga ção, de seus con tro la do res, de so ci e da des por elas di re ta
ou in di re ta men te con tro la das e de suas co li ga das sob con -
tro le co mum como ga ran tia das ope ra ções pra ti ca das pe los
fun dos ou car te i ras por elas ad mi nis tra dos.

Pa rá gra fo úni co. As ope ra ções re a li za das até a data da 
en tra da em vi gor des ta Cir cu lar, po dem ser man ti das até o
seu ven ci men to, ve da da a res pec ti va re no va ção.

Art. 3º As ins ti tu i ções ad mi nis tra do ras de re cur sos de
ter ce i ros, suas con tro la do ras, so ci e da des por elas di re ta ou in di -
re ta men te con tro la das e suas co li ga das sob con tro le co mum, res -
ponsáve is pela li qui da ção de ope ra ções pra ti ca da pe los fun dos 
e cartei ras por elas ad mi nis tra dos, não po dem fi gu rar, pe ran te
ter ce i ros, como ga ran ti do ras de ope ra ções e com pro mis sos as -
su mi dos pe los re fe ri dos fun dos e car te i ras.

Art. 4º O di re tor ou só cio ge ren te, de sig na do na for ma
da Re so lu ção nº 2.451, de 27 de no vem bro de 1997, com as
mo di fi ca ções in tro du zi das pela Re so lu ção nº 2.486, de 30 de
abril de 1998, de ve rá ela bo rar de mons tra ti vos tri mes tra is evi -
den ci an do que as ope ra ções pra ti ca das pelo fun do es tão em 
con so nân cia com a po lí ti ca de in ves ti men to pre vis ta em seu
re gu la men to, bem com os li mi tes de di ver si fi ca ção es ta be le -
ci dos.

Pa rá gra fo úni co. Os de mons tra ti vos de que tra ta este ar ti go
além de per ma ne ce rem a dis po si ção do Ban co Cen tral do Bra sil,
de ve rão ser exa mi na dos por oca sião da au di to ria in de pen den te
pre vis ta na Cir cu lar nº 2.676, de 10 de abril de 1996.

Art. 5º O des cum pri men to das dis po si ções con ti das
nes ta Cir cu lar nos pra zos aqui es ta be le ci dos, sem pre ju í zo
das san ções pre vis tas na le gis la ção e re gu la men ta ção em vi -
gor, pode acar re tar o im pe di men to da ins ti tu i ção para o exer -
cí cio das ati vi da des de ad mi nis tra ção de re cur sos de ter ce i -
ros.

Art. 6º Esta Cir cu lar en tra em vi gor na data de sua pu bli -
ca ção.

Bra sí lia, 29 de abril de 1999. – Sér gio Darcy da Sil va
Alves, Di re tor.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
V. Exª será aten di do nos ter mos do Re gi men to Inter -
no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Edu ar do Du tra por 20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an -
tes de en trar no tema que é ob je to prin ci pal do meu
pro nun ci a men to de hoje, re gis tro a nos sa pre o cu pa -
ção com re la ção a con fli tos que es tão acon te cen do
no Esta do do Pa ra ná.

Na se ma na re tra sa da, uma Co mis são de Par -
la men ta res do PT, in clu si ve o Se na dor Ge ral do
Cân di do, es te ve pre sen te no Esta do acom pa nha -
da da Anis tia Inter na ci o nal. Esta se ma na re tor na -
ram à Re gião o Dr. To más Bal du í no, o com pa nhe i ro
Plí nio de Arru da Sam pa io e o ex-Deputado e ad vo -
ga do Luis Edu ar do Gre e nhalgh, que fo ram vi si tar li -
de ran ças dos sem ter ra pre sos em Pon ta Gros sa e
cons ta ta ram que as mes mas ha vi am sido ví ti mas
de tor tu ra.

Ontem o Go ver no do Esta do des lo cou 50%
do seu con tin gen te po li ci al para a re gião de Qu e -
rên cia do Nor te, num to tal de 7 mil ho mens. Hoje
cedo co me ça ram no vos des pe jos. Na Fa zen da São 
Fran cis co, os po li ci a is só en con tra ram os bar ra cos,
pois as fa mí li as, apa vo ra das, já ha vi am sa í do. Nas
Fa zen das Tran cal, Po ran ga bi nho e Rio Novo os
des pe jos fo ram ex tre ma men te vi o len tos: os bar ra -
cos e os per ten ces das fa mí li as fo ram que i ma dos e
li de ran ças dos sem ter ra fo ram pre sos. Re gis tra -
ram, in clu si ve, que al gu mas fa mí li as es tão sen do
car re ga das em ca mi nhões e le va das à fron te i ra do
Pa ra guai, sob ale ga ção de que se tra ta de “bra si -
gua i os”.

As li de ran ças dos sem ter ra es tão mu i to pre -
o cu pa das, até por que, além de tudo isso, foi vis to
um Ka dett bran co, com qua tro en ca pu za dos, se -
gui do por duas vi a tu ras da PM com 15 sem ter ra
pre sos. Como o com bo io não se guiu para o Mu ni -
cí pio de Lu an da, onde está a de le ga cia, os sem
ter ra es tão te men do que es ses pre sos te nham
sido le va dos para a be i ra de um ri a cho, onde na
se ma na pas sa da ocor re ram es pan ca men tos dos
pre sos – pre sos que es tão, atu al men te, em Pon ta
Gros sa.

Qu e re mos re gis trar a nos sa pre o cu pa ção e
di zer que es ta mos aten tos. Espe ra mos que os
des pe jos de ter mi na dos por de ci são ju di ci al – as
or dens ju di ci a is de vem ser cum pri das –, se jam
efe tu a dos com tran qüi li da de e, prin ci pal men te,
sem vi o lên cia.
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Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
na manhã de hoje gostaria de tecer alguns
comentários sobre a CPI dos Bancos; sobre as
CPIs, aliás.

Ini ci al men te, que ro fa zer re fe rên cia à en tre -
vis ta que o Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do
Hen ri que Car do so con ce deu ao pro gra ma “Roda
Viva”. Qu an do ques ti o na do so bre a ação do Mi -
nis tro Cló vis Car va lho de uti li zar um avião ofi ci al
para le var a sua fa mí lia e agre ga dos para pas sar o 
Car na val em Fer nan do de No ro nha, o Pre si den te
da Re pú bli ca dis se que, no país do pas sa do, no
país pré-histórico, no país an ti go, pos si vel men te
um agen te pú bli co uti li za ria um avião de uma em -
pre i te i ra para fa zer esse tipo pas se io, mas que,
num país mo der no, um agen te pú bli co usa um
avião pú bli co e de po is res sar ce os co fres pú bli -
cos com o va lor que ele ava lia ser cor res pon den te 
às des pe sas.

Lem brei-me des se epi só dio em ra zão das
duas CPIs que se re a li zam no âm bi to do Se na do
Fe de ral. Elas re pre sen tam um pou co do país ar ca -
i co e do país mo der no.

A CPI do Ju di ciá rio está apu ran do – e al guns
fa tos es ca bro sos já vêm à luz – al guns fa tos que
po dem, tran qüi la men te, ser clas si fi ca dos como a
cor rup ção tí pi ca do país ar ca i co: o ne po tis mo, a
prá ti ca pa tri mo ni a lis ta de agen tes que es tão in -
crus ta dos no ser vi ço pú bli co – prá ti ca essa que já 
foi bri lhan te men te des cri ta por Ray mun do Fa o ro
–, os 10%, a re la ção pro mís cua en tre agen tes pú -
bli cos e em pre i te i ras, o fato de um juiz en ca rar
com a ma i or tran qüi li da de – o pre si den te de um
tri bu nal – o fato de pe gar ca ro na com ou tro juiz
em um ja ti nho par ti cu lar e não ter nem a cu ri o si -
da de de per gun tar de quem é o ja ti nho ou quem
está pa gan do e co i sas do gê ne ro. Essas prá ti cas
re pre sen tam a cor rup ção an ti ga do país ar ca i co, a 
cor rup ção ar ca i ca – a apro pri a ção, por agen tes
pri va dos, de re cur sos pú bli cos, da for ma an ti ga.
Por isso, in clu si ve, é uma CPI que tem mais fa ci li -
da de para de sen vol ver os seus tra ba lhos. Esses
fa tos tão es can da lo sos, por se rem fe i tos da for ma 
an ti ga, são até mais fá ce is de ser apu ra dos. O
mes mo não acon te ce com a CPI dos Ban cos. A
CPI dos Ban cos tra ta do Bra sil mo der no, tra ta de
al guns as pec tos que, aliás, ana li sa dos ape nas à
luz da nos sa frá gil le gis la ção, al guns atos, al gu -
mas ações po de ri am até nem ser clas si fi ca dos
como atos de cor rup ção, en ten den do cor rup ção
no con ce i to an ti go, ou a for ma de cor rup ção an ti -
ga. Aí tra ta-se da mo der ni da de, tra ta-se do jogo
do mer ca do, tra ta-se de ações re la ci o na das à glo -
ba li za ção e que, pelo fato de a nos sa ar ca i ca le -
gis la ção não o en qua drar como cor rup ção, isso

in clu si ve di fi cul ta o tra ba lho da CPI, por que ela
tem que ter mé to dos mais so fis ti ca dos de in ves ti -
ga ção, não so men te para apu rar pos sí ve is cul pa -
dos como tam bém para con tri bu ir para o aper fe i -
ço a men to da nos sa ar ca i ca le gis la ção. 

O De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te es te ve na
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to na úl ti ma
quar ta-feira, e eu me sur pre en di com al gu mas in -
ter ven ções de par la men ta res da base go ver nis ta,
tan to du ran te a ex po si ção do De pu ta do Alo i zio
Mer ca dan te, quan to, pos te ri or men te, atra vés da
im pren sa. Pri me i ra ar gu men ta ção, no que diz res -
pe i to ao va za men to de in for ma ções: Mas, De pu ta -
do, eu es pe ra va que V.Exª trou xes se aqui pro vas
con cre tas de va za men to de in for ma ção, pro vas
que não de i xas sem con tes ta ção; pro vas que
mos tras sem, que des nu das sem qual quer pos si -
bi li da de de erro, que com pro vas sem re al men te o
va za men to de in for ma ção.

Sin ce ra men te, não sei o que es ses par la -
men ta res es ta vam es pe ran do. Tal vez, que o De -
pu ta do Alo i zio Mer ca dan te che gas se à Co mis são
com al gu ma con fis são as si na da por al guém e dis -
ses se: eu, fu la no de tal, CPF nú me ro tal, RG nú -
me ro tal, en de re ço tal, re pas sei as in for ma ções
de que mu da ria o câm bio para os ban cos a, b, c, d, 
e, f, etc.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
não há na his tó ria de ne nhum país do mun do pro -
vas con cre tas da for ma que – pa re ce – al guns se na -
do res es tão es pe ran do, re la ci o na das ao va za men to 
de in for ma ções. Mas isso não im pe de a au sên cia
des sas pro vas con cre tas, não im pe diu que al guns
pa í ses es ta be le ces sem le gis la ção ab so lu ta men te
res tri ti va, es ta be le cen do, in clu si ve, for mas de con -
vi vên cia de agen tes do se tor pú bli co, par ti cu lar -
men te na área fi nan ce i ra, com o se tor pri va do na
for ma de re la ção, por que, re al men te, va za men tos
de in for ma ção não são com pro va dos da for ma em
que po dem ser com pro va dos, 10% de em pre i te i ras
ou co i sa do gê ne ro. Exi gi-se um tra ba lho mais so -
fis ti ca do e é nes se sen ti do, in clu si ve, que es pe ra -
mos que a CPI ve nha a de sen vol ver-se, por que, por
mais que li de ran ças da base go ver nis ta, seja na Co -
mis são, seja em pro nun ci a men to no Se na do, di gam 
que a CPI quer in ves ti gar tudo, o fato é que – e a im -
pren sa vem mos tran do isso à exa us tão – está sen -
do mon ta da uma ope ração no âm bi to do Pa lá cio do
Pla nal to no in tu i to de aba far a CPI, res trin gin do-a ape -
nas à in ves ti ga ção so bre o epi só dio Ban co Mar ka/Fon -
te Cin dam. Para isso, se ne ces sá rio, – e aliás pa re ce
que já foi fe i to – en tre ga-se a ca be ça do Fran cis co Lo -
pes e a de al guns di re to res, al guns tam bo re tes, pa ran -
do por aí a in ves ti ga ção. 

O De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te es te ve na Co -
mis são e apre sen tou al guns da dos que não eram
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ain da de co nhe ci men to dos Se na do res, apon tan -
do um ca mi nho de in ves ti ga ção para a CPI, se
esta re al men te qui ser in ves ti gar a pos si bi li da de
de va za men to de in for ma ções. Mas o pro ces so de 
des qua li fi ca ção de Se na do res e par la men ta res da 
base go ver nis ta con ti nu ou ao lon go do dia de on -
tem. Vi, in clu si ve hoje, no Pro gra ma Bom Dia Bra -
sil uma en tre vis ta do Lí der do PSDB nes ta Casa,
Se na dor Sér gio Ma cha do, que é uma pé ro la:
“Não, os ban cos não ga nha ram 10 bi lhões em três 
se ma nas. Os ban cos ga nha ram ape nas 5 bi lhões.
Os ban cos ga nha ram, em três se ma nas, ape nas o
do bro do que o Go ver no vai ar re ca dar em um ano
com a con tri bu i ção pre vi den ciá ria dos apo sen ta -
dos. Os ban cos ga nha ram, em três se ma nas, ape -
nas o cor res pon den te a al guns mi lhões de ces tas
bá si cas para os nor des ti nos, par ti cu lar men te de
Ser gi pe e Ala go as, que es tão mor ren do de fome.
Os ban cos ga nha ram, em três sema nas, ape nas o
cor res pon den te a al guns mi lhões de va gas em fren tes
de tra ba lho no Nor des te. Aliás, o Go ver no Fe de ral,
atra vés do Se cre tá rio de Po lí ti cas Re gi o na is, Sr. Oví -
dio de Ange lis, anun cia, para Pre fe i tos de Ser gi pe e
Ala go as, que não vai aca bar com as fren tes de tra ba -
lho, mas ape nas reduzir de R$80 para R$65 a con tri -
bu i ção do Go ver no, para fa zer eco no mia, de acor do
com os di ta mes do FMI.

Enquan to isso, os ban cos não ga nha ram 10
bi lhões em três se ma nas, os ban cos ga nha ram
ape nas 5 bi lhões... Ne nhu ma pa la vra para a afir -
ma ção do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te de que
es ses 5 bi lhões que os ban cos ga nha ram, ou 10
ou 7, não va mos en trar no va lor, não acon te ceu
ape nas nas re gras do mer ca do, mas eles ga nha -
ram prin ci pal men te do Ban co do Bra sil, que atu ou 
como agen te do Ban co Cen tral no mer ca do. Por -
tan to, foi di nhe i ro pú bli co, que vai ter efe i to so bre
o ajus te fis cal, o meu, o seu, o nos so, no di zer do
Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga; ou
seja, ape nas 5 bi lhões do meu, do seu, do nos so
di nhe i ro é que fo ram para os ban cos.

Di zem – para tam bém ten tar des qua li fi car –
que 5 bi lhões fo ram do câm bio e ou tros 5 bi lhões
fo ram dos ju ros. Mas não de ram nem uma pa la vra
a res pe i to dos da dos apre sen ta dos pelo De pu ta -
do Alo i zio Mer ca dan te de que na vés pe ra da mu -
dan ça do câm bio, no mer ca do li vre, à vis ta do
mer ca do pron to, como al guns pre fe rem se re fe rir,
8 ban cos mu da ram ra di cal men te as suas po si -
ções. Nem uma pa la vra so bre isso. O Dr. Armí nio
Fra ga, ao vir à CPI e apre sen tar os da dos do Ban -
co Cen tral – mais um pon to que foi aler ta do pelo
De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te e que não foi con -
tes ta do pe los Se na do res da base go ver nis ta nem

na Co mis são nem pos te ri or men te na im pren sa –
faz um ar ti fí cio es ta tís ti co para de mons trar que a
mu dan ça do câm bio, do dia 11 para o dia 12, es ta -
ria den tro de uma ro ti na, ao lon go do tem po, do
Ban co Cen tral. E faz um cál cu lo le van do em con -
si de ra ção dois dias. Per gun ta mos: por que dois
dias se o mer ca do muda de po si ção de um dia
para o ou tro? Por que não se fez a aná li se es ta tís -
ti ca le van do em con si de ra ção mu dan ças brus cas
de um dia para o ou tro, ao lon go do tem po? Por -
que se ti ves se fe i to se evi den ci a ria que a mu dan -
ça de po si ção do mer ca do à vis ta, da or dem de um 
R$1,2 bi lhão de um dia para o ou tro, tem pre ce -
den tes em al guns fa tos da his tó ria, tem pre ce den -
tes na cri se do Mé xi co, tem pre ce den tes na mo ra -
tó ria da Rús sia, tem pre ce den tes na cri se da Ta i -
lân dia, por tan to, em epi só di os pú bli cos que jus ti -
fi ca vam a mu dan ça tão brus ca, de um dia para o
ou tro, da po si ção de al guns ban cos no mer ca do à
vis ta.

Mas é in com pre en sí vel uma mu dan ça tão
brus ca quan to essa, como acon te ceu do dia 11
para o dia 12, sem ne nhum fato pú bli co con su ma -
do, a não ser bo a tos – e aí al guns di zem que ha via
o bo a to de que o Gus ta vo Fran co iria cair, até o re -
ven de dor de car ros da W-3 sa bia que o Pre si den te 
do Ban co Cen tral iria cair –, mas são bo a tos e,
quan do há bo a tos, os ban cos apos tam em uma
per na do mer ca do, mas fa zem o seu hed ge , fa zem
a sua de fe sa em ou tra per na do mer ca do. To da via, o
fato é que os da dos do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te
mos tram que al guns ban cos, os mes mos, mu da ram a 
sua po si ção na vés pe ra no mer ca do à vis ta, mu da ram 
a sua po si ção na vés pe ra da mu dan ça na Bol sa de
Mer ca do ri as & Fu tu ros, mu da ram a sua po si ção na
vés pe ra da mu dan ça em re la ção à com pra de tí tu los in -
de xa dos à va ri a ção cam bi al. Esta é a li nha de in ves ti ga -
ção.

Como eu ia di zen do, mu dan ça tão brus ca na
his tó ria re cen te, nos úl ti mos cin co ou seis anos, há
ape nas um exem plo se me lhan te a esse, onde não
ha via fa tos in ter na ci o na is que jus ti fi cas sem a mu -
dan ça brus ca do mer ca do de câm bio. O exem plo
ocor reu exa ta men te no dia 7 de mar ço de 1995, vés -
pe ra da mu dan ça do câm bio ocor ri da na que le mês,
quan do hou ve tam bém uma in ver são bru tal no mer -
ca do à vis ta, da or dem de US$1,7 bi lhão. Na que la
oca sião, o De pu ta do Ja ques Wag ner e eu fi ze mos
uma re pre sen ta ção jun to ao Mi nis té rio Pú bli co para
que se in ves ti gas se a pos si bi li da de de va za men to
de in for ma ções por oca sião da mu dan ça do câm bio
e apre sen tá va mos o nome de qua tro ban cos – o
BBA, que, aliás, era res pon sá vel so zi nho por 50% da 
mu dan ça de todo o mer ca do. Vol to a re gis trar: no
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dia 7 de março de 1995, a mu dan ça, de um dia para o
ou tro, na vés pe ra da mu dan ça do câm bio, do con jun -
to do mer ca do foi da or dem de US$1,7 bi lhão, que es -
ta vam ven di dos e pas sa ram a es tar com pra dos. Des -
ses US$1,7 bi lhão, o BBA era res pon sá vel so zi nho
por 50% des se vo lu me. E uma se ma na antes, a re -
vis ta Veja no ti ci a va que o dono do BBA, Sr. Fer não
Bra cher, ex-Presidente do Ban co Cen tral, ha via pas -
sa do o car na val jun to com o en tão Pre si den te do Ban -
co Cen tral, Dr. Pér sio Ari da. Mas tam bém, na oca -
sião, ape sar des ses in dí ci os, o Dr. Pér sio Ari da veio
aqui, ao Se na do, e usou o mes mo ar ti fí cio es ta tís ti co
de mos trar que, num pe río do de 15 dias, os ban cos
não ti nham tido gran des lu cros. Então isso não jus ti fi -
ca va que al guém ti ves se tido in for ma ção pri vi le gi a da
no pe río do de um dia. E o Se na do op tou por ace i tar
aque la ex pli ca ção por que não ti nha pro vas con cre -
tas.

Se fatos como esse que aconteceram em 1995
tivessem acontecido nos Estados Unidos, isso tinha
dado cadeia. E gostamos tanto de imitar os Estados
Unidos, gostamos tanto de falar em globalização!
Mas, no Brasil, precisamos de uma prova concreta,
precisamos de uma confissão, precisamos de uma
fita de vídeo mostrando que alguém está passando
informações.

O Deputado Aloizio Mercadante, de forma muito 
competente, mostrou isso; ou seja, a CPI tem um fio
para iniciar sua investigação, se realmente quiser
investigar a possibilidade de vazamento de
informações. É preciso fazer o cruzamento dos
bancos que modificaram sua posição com relação ao
mercado à vista, à Bolsa de Mercadorias & Futuros, à
compra de títulos indexados à variação cambial. É
preciso verificar quais são os bancos que estão em
todas as situações. Poderá ainda a CPI fazer uma
comparação com aquele período de 1995, porque já
aprovou um requerimento de autoria do Senador
Roberto Saturnino, solicitando os autos do inquérito
que foi aberto pelo Ministério Público para investigar
aquele episódio. A CPI não deve ficar só nisso, até
porque tenho informações, obtidas seis meses atrás,
em conversa com um procurador que era
responsável por aquele inquérito, quando ele me
relatou a dificuldade de o próprio Ministério Público
avançar no inquérito, em função da sonegação de
informações do Banco Central em relação ao próprio
Ministério Público.

Portanto, a CPI deve trabalhar no sentido de
investigar a possibilidade de vazamento de
informações, não somente solicitando esses autos do 
Ministério Público, mas solicitando também os dados
do Banco Central, dados que ele se recusou, por

várias vezes, a fornecer ao Senado, em 1995,
relativos à posição dos bancos no mercado à vista, na 
Bolsa de Mercadorias & Futuros, na compra de títulos 
indexados à variação cambial, em 1995, e vamos
fazer a comparação, verificar se não são as mesmas
“figurinhas carimbadas” que sempre vemos, porque
toda vez que há mudança de câmbio ou denúncias de 
vazamento de informações são sempre os mesmos.
Sempre se vê o BBA, o Matrix, o Garantia, o Pactual.
Será que é perseguição? Será que nós,
Parlamentares da Oposição, temos uma prevenção
especial contra esses bancos ou será que é porque
realmente existe uma relação incestuosa? Não é à
toa que toda vez que há mudança na diretoria do
Banco Central o BBA é um banco pulo de dez, ele
sempre consegue emplacar um ex-diretor seu como
diretor do Banco Central. É só verificar a atual
diretoria: tem um do BBA e um do Garantia. Esses
bancos sempre aparecem e, no entanto, o Senado
sempre se omite em estabelecer uma investigação
mais sofisticada, que não é a mera investigação,
como já disse, da corrupção nos moldes do Brasil
arcaico. É uma investigação que exige disposição,
que não tem a ilusão de que vai obter aquilo que se
chamam provas concretas, como gravações ou
quebra de sigilo bancário.

A CPI, se qui ser, tem esse ca mi nho para in -
ves ti gar. O De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te apre sen -
tou esse “ca mi nho das pe dras” e, nes se pon to, ne -
nhum Par la men tar da base go ver nis ta o con tes -
tou. Ou pro cu ra con tes tar com es ses so fis mas a
que já me re fe ri – “não fo ram 10 bi lhões, fo ram
ape nas 5 bi lhões” –, ou, en tão, caem no ar gu men -
to fá cil de que não há pro va con cre ta. E nes sa his -
tó ria de que não há pro va con cre ta, o Se na do con -
ti nua sem pre ace i tan do como ver da de i ras as ma -
ni pu la ções es ta tís ti cas que o Ban co Cen tral faz
para ten tar pro var que não hou ve va za men to de
in for ma ções. Essa ne ces si da de de se in ves ti gar a
pos si bi li da de de va za men to de in for ma ções não
tem ape nas o ob je ti vo de “caça às bru xas”. Po -
de-se che gar até à con clu são de que é im pos sí vel
se de tec tar o cul pa do, mas, à me di da que haja in -
dí ci os for tes de que re al men te hou ve va za men tos
de in for ma ção, o Se na do e o Con gres so Na ci o nal
po de rão se de bru çar no sen ti do de es ta be le cer
uma le gis la ção mais efi caz, mais mo der na, que ve -
nha a co i bir esse tipo de sus pe i ta, esse tipo de prá -
ti ca. Até por que, ao con trá rio do que di zem al guns,
o que ca u sa ins ta bi li da de no mer ca do não é a exis -
tên cia da CPI, o que ca u sa ins ta bi li da de não é a in -
ves ti ga ção; o que ca u sa ins ta bi li da de é exata men -

Maio  de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    45 



te essa fal ta de trans pa rência do Ban co Cen tral
com re la ção ao Con gres so, com re la ção à so ci e da -
de, e com re la ção ao pró prio mer ca do. Afi nal, em
epi só di os como esse, sem pre se ouve no mer ca do
um ban que i ro di zen do: fu la no de tal está sa ben do
mais que eu; o dono do ban co tal está sa ben do de
al gu ma co i sa que o mer ca do não sabe, por que as
suas mo vi men ta ções es tão sen do sus pe i tas. E isso
tam bém ca u sa ins ta bi li da de no mer ca do.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é a
minha avaliação do trabalho que tem a Comissão
Parlamentar de Inquérito. Não é um trabalho fácil.
Como eu já disse, é um processo de investigação que 
não está classificado no índex do tipo de corrupção
arcaica, da forma de corrupção arcaica, mas que, na
verdade, é a investigação de um processo que tem
feito de forma muito mais eficiente – eficiente do
ponto de vista dos mesmos –, um processo de
transferência do público para o privado de forma
muito mais avassaladora, de forma muito mais
volumosa, inclusive, do que tem acontecido em
relação a outros episódios de corrupção, nos termos
arcaicos do nosso País. 

Espero e acredito sinceramente que, apesar
das tentativas, que são reais, do Governo Federal em
abafar a CPI, em restringir a CPI a essa discussão
dos dois tamboretes, Marka e FonteCindam, tenho
esperança – se não tivesse esperança não estaria
aqui na tribuna no dia de hoje –, de que esta Casa
venha estar à altura da tarefa que o momento político
exige.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José
Eduardo Dutra, o Sr. Leomar Quintanilha,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luiz Otávio.

O Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Eduardo Dutra.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) –
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, nes te fi nal de ma nhã, iní cio de tar de des ta
sex ta-feira, mais uma vez re tor na mos à tri bu na para
tra zer uma men sa gem es pe ci al. Ao lon go des ses úl ti -
mos dias, o que se vê, prin ci pal men te por in ter mé dio
da mí dia es cri ta, é a mo vi men ta ção de to dos os par ti -
dos bra si le i ros, no que se re fe re às con ven ções na ci -
o na is, às fu tu ras ele i ções mu ni ci pa is que já se avi zi -
nham e que, den tro de mais al guns me ses, com cer -

te za, já te re mos as pré vi as, as con ven ções e os can -
di da tos lan ça dos em todo o Bra sil. Mais de cin co mil
mu ni cí pi os te rão a opor tu ni da de de ele ger, em ou tu -
bro do ano que vem, seus no vos pre fe i tos e ve re a do -
res. Com cer te za, esse será um as sun to que ain da re -
tor na rá a esta Casa, ten do em vis ta que exis te uma
le gis la ção ele i to ral que sem pre se diz que será mu da -
da, que terá, ago ra, con di ção de ser efe ti va e du ra -
dou ra. Mas, nor mal men te, a lei ele i to ral é adap ta da a
cada ele i ção, sen do uti li za da ape nas para a ele i ção
em cur so. Então, é re men da da aqui, aco lá, sem pre
en con tra al gu mas fac ções, al gu mas cor ren tes que
são fa vo rá ve is e a ma i o ria, re al men te, sem pre re cla -
ma que não te mos uma lei ele i to ral que seja efe ti va -
men te bus ca da pela gran de ma i o ria não so men te do
ele i to ra do, mas, tam bém, dos can di da tos e dos pró -
pri os par ti dos.

Na ver da de, apro ve i to este mo men to para di zer
da sa tis fa ção pes so al que tive, hoje, ao ler no jor nal
Fo lha de S.Pa u lo ver o que aqui co lo quei, há al guns
dias, tal vez até al guns me ses atrás, acer ca da mi nha
pre o cu pa ção com a for ma ar ca i ca – ain da com base
no co ro ne lis mo e em ou tros prin cí pi os – de ad mi nis -
trar o meu Par ti do, o PPB. Re al men te, hoje, essa for -
ma ar ca i ca não se adap ta mais a essa nova mo da li -
da de, à vida que vi ve mos, às di fi cul da des que te mos
não ape nas nas CPIs, como mu i to bem co lo cou o Se -
na dor José Edu ar do Du tra, mas tam bém na vida po lí -
ti ca, nos par ti dos. Tudo ca mi nha ago ra não so men te
com mo der ni da de, mas com mais ve lo ci da de. As in -
for ma ções che gam mu i to mais ra pi da men te. E, hoje,
ao ler a Fo lha de S.Pa u lo, fi quei mu i to sa tis fe i to ao
ver que não é ape nas uma an do ri nha que faz ve rão.
O Pre si den te Fer nan do Hen ri que en trou com um pro -
ces so con tra o dos siê das Ilhas Cay man, aque le dos -
siê apre sen ta do pelo Dr. Pa u lo Ma luf, que pro vo cou
toda aque la tur bu lên cia, toda aque la in cer te za, gran -
des pre ju í zos para o País ape nas por bus car mais um
an dar, mais um de grau na vida po lí ti ca, na vida pú bli -
ca e até, tal vez, para chan ta ge ar o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que. 

E, ago ra, es tão aqui as pro vas, os me i os e a for -
ma de se con se guir a ver da de. A Po lí cia Fe de ral es te -
ve lá nas Ilhas Cay man, le van tou, con tra tou au di to ria
de fora, “pin tou a sa ra cu ra” para en con trar a fa mo sa
con ta fan tas ma que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, o Go ver na dor Má rio Co vas e, se não me en -
ga no, o Mi nis tro José Ser ra te ri am no ex te ri or – uma
con ta de não sei quan tos mi lhões. 

Pode um ci da dão como esse, que se apro ve i ta 
de uma si tu a ção como essa, ser di ri gen te de um
par ti do na ci o nal que tem uma ban ca da de mais de
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50 De pu ta dos Federais, que tem pre fe i tos, ve re a do -
res e três Se na do res? Pode um ci da dão como esse
di ri gir um par ti do?

Fico sa tis fe i to por ver que não há ape nas uma
an do ri nha e que esta é a opor tu ni da de que o País nos 
dá, que esta é a opor tu ni da de que te mos para a re for -
ma, a re no va ção e a trans pa rên cia que vão tra zer
uma nova luz para o nos so Par ti do. Como têm fe i to
ou tros par ti dos, como o PFL, que está re u ni do, hoje,
em con ven ção na ci o nal, e que trou xe per so na li da des
in clu si ve do ex te ri or para fa zer pa les tras, para ori en -
tar, cons ci en ti zar, a fim de re no var a for ça po lí ti ca do
País e, com gar ra, com von ta de, com dis po si ção, me -
lho rar o País, su pe ran do to das di fi cul da des que sem -
pre exis ti ram. 

Não é de hoje que apa re cem, aqui e aco lá, acu -
sa ções de ir re gu la ri da des, per se gui ções ne ga ti vas,
como essa, de nún ci as de fra u des. Cul pa-se pes so as
que não têm cul pa. Fa lam tan to, pe gam a ima gem de
pes so as sé ri as e hon ra das e jo gam no lixo. E de po is
o que acon te ce? Cadê os mi lhões, cadê a ri que za,
cadê aque le di nhe i ro? 

Fi cam aqui a mi nha con si de ra ção e o meu aler ta 
ao Par ti do, em ní vel na ci o nal: o PPB pre ci sa ter uma
po si ção co e ren te e cor re ta, uma po si ção fir me, e que
tra ga re no va ção para o seio do Par ti do, para o seu in -
te ri or, que faça com que o Par ti do seja oxi ge na do;
que tra ga nova luz para quem quer me lho rar o Par ti do 
em ní vel po lí ti co, mu ni ci pal, es ta du al e na ci o nal –
como um todo, por tan to –, como a co li ga ção e a ali an -
ça que te mos com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

E ape nas para que as pes so as que es tão nos
as sis tin do pos sam en ten der a his tó ria, apre sen ta rei
al guns de ta lhes: 

1 – Em set. 98, sur giu um su pos to dos -
siê de de nún ci as dan do con ta da exis tên cia
de uma em pre sa nas Ilhas Cay man, cu jos
só ci os se ri am FHC, Má rio Co vas, Sér gio
Mot ta e José Ser ra. A em pre sa te ria um sal -
do ban cá rio de US$368 mi lhões. 

Essa foi a acu sa ção do Dr. Pa u lo Ma luf.

2 – O mi nis tro José Ser ra (Sa ú de) re -
ce beu vá ri os fax com men sa gens ci fra das
ci tan do a su pos ta con ta. O go ver na dor Má -
rio Co vas re ce beu uma car ta com o mes mo
teor. Os en vol vi dos pe di ram in ves ti ga ção ao 
ge ne ral Alber to Car do so.

3 – A Fo lha re ve lou que essa em pre sa 
CH, J&T, ci ta da nas su pos tas chan ta gens,
exis te e tem sede em Nas sau (ca pi tal das

Ba ha mas). Seus do nos, po rém, são des co -
nhe ci dos. Sa be-se ape nas que há uma em -
pre sa, Tri dent, que é a sua re pre sen tan te le -
gal. Não se sabe tam bém quem é o dono da 
Tri dent. 

4 – Os su pos tos chan ta gis tas ten ta ram 
di vul gar a ver são de que a em pre sa per ten -
ce ria a Co vas, FHC, Ser ra e Sér gio Mot ta.

5 – No su pos to dos siê, ha via có pia de
uma su pos ta car ta do mi nis tro Sér gio Mot ta
ao Coutts Bank, in glês, so bre ope ra ção fi -
nan ce i ra en vol ven do a su pos ta em pre sa.

Inclu si ve foi com pro va da a fal si fi ca ção da as si -
na tu ra. A ru bri ca de Mot ta na su pos ta car ta é ape -
nas uma for ma de ten tar in ti mi dar o Pre si den te.
Como eles es ta vam acos tu ma dos a fa zer isso, de -
vem te mer – quem deve tem que te mer. Re al men te, 
quem tem con ta no ex te ri or deve es tar ago ra com
os pe los ar re pi a dos. 

O Se nhor Pre si den te en trou com uma ação na
Jus ti ça con tra o Sr. Pa u lo Ma luf e o de ma is en vol vi -
dos – há aqui uma lis ta de pes so as en vol vi das na
qua dri lha do nos so hoje vi a jan te. Con for me a pró pria
ma té ria do jor nal, a as ses so ria de Pa u lo Ma luf in for -
mou que ele se en con tra em vi a gem fora do País. Tal -
vez es te ja nas ilhas Cay man, atrás dos re cur sos que
ele dis se que eram do Pre si den te e de vem ser dele.

Então, o Pre si den te ini ci ou uma ação co ra jo sa,
por que não é fá cil en fren tar es sas “pi ra nhas”, es ses
“tu ba rões”. 

Fica, aqui, o meu aler ta ao meu Par ti do e a to -
dos os ou tros par ti dos e o meu pro fun do res pe i to e re -
co nhe ci men to à co ra gem do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, ao seu dis cer ni men to em es cla re -
cer as co i sas, em tor ná-las trans pa ren tes e mos trar
re al men te quem é o pi lan tra, quem é que re al men te
ten ta se lo cu ple tar de uma si tu a ção como essa – mas
não con se guiu nada. 

Te nho em mãos uma lis ta de pes so as de quem
a Po lí cia Fe de ral pede a que bra do si gi lo te le fô ni co e
do si gi lo ban cá rio. Elas fa zem par te des se ema ra nha -
do de ra tos que se apro ve i tam da opor tu ni da de para
ten tar de ne grir a ima gem das pes so as. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so en -
ca mi nhou ao Mi nis tro da Jus ti ça, Re nan Ca lhe i ros,
uma car ta apre sen tan do o re la tó rio da Po lí cia Fe de -
ral, que cita, in clu si ve, o Sr. Pa u lo Ma luf e aque le ou -
tro ar tis ta, o Sr. La fa i e te Cou ti nho, e Caio Fá bio, que
es tão in clu í dos na ação ju di ci al.

O pedido do Presidente ao Ministro da Justiça é
o seguinte: 
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O Chefe da Casa Militar da
Presidência da República, por minha
determinação, endereçou a V. Exª
documentos que haviam sido expedidos, de
forma anônima, ao Governador do Estado
de São Paulo, Dr. Mário Covas Júnior, e ao
Ministro de Estado da Saúde, Dr. José
Serra. Os referidos documentos,
manifestamente falsos, davam conta de
existência de uma empresa nas Bahamas
com conta bancária nas Ilhas Cayman.

E aí o Presidente relata tudo aquilo que já falei
há pouco e pede:

Pre sen tes es ses fa tos e sua in de vi da
di vul ga ção, bem como o que já te nha sido
apu ra dos no in qué ri to, ve nho re que rer de
vos sa ex ce lên cia, com fun da men to nas dis -
po si ções do art. 145, pa rá gra fo úni co, do
Có di go Pe nal Bra si le i ro, que, com a má xi ma 
ur gên cia, re qui si te ao Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral a pro po si tu ra da com pe ten te ação pe -
nal con tra os res pon sá ve is pe los ilí ci tos por
eles pra ti ca dos. 

Aten ci o sa men te, Fer nan do Hen ri que
Car do so, Pre si den te da Re pú bli ca.

De i xo aqui, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, o meu to tal apo io, a mi nha so li da ri e da de, a
mi nha ale gria em sa ber que não exis te ape nas uma
an do ri nha ten tan do tra zer de vol ta ao Par ti do no vos
ho ri zon tes, no vas lu zes. Espe ro que um dia, an tes
das con ven ções na ci o na is, de po is do que foi dito,
pos sa mos mu dar esse qua dro, até por que não te -
mos cli ma para re a li zar uma con ven ção na ci o nal. 

Como se vai fa zer uma con ven ção na ci o nal c om 
uns pi ca re tas des ses à fren te do Par ti do? O que va mos
apre sen tar? Qual será a nos sa pro pos ta?

O PFL e o PSDB apre sen tam can di da tos, in clu -
si ve, de ní vel na ci o nal. Mas nós va mos apre sen tar o
quê? Par ti dos que têm à sua fren te pes so as des se
qui la te, re al men te não po dem se ma ni fes tar, não po -
dem re que rer, não po dem bus car no vos ho ri zon tes
nem de fen der nin guém. Par ti dos como es ses têm
que vi ver na pe num bra; têm que vi ver na clan des ti ni -
da de, pois não po dem apa re cer.

Esta se ma na me con vi da ram para fa zer par te
do pro gra ma do PPB na ci o nal. Como vou apa re cer
no pro gra ma na ci o nal na com pa nhia des sas pes so -
as? Pelo amor de Deus, como diz o meu que ri do ami -
go Se na dor Pe dro Si mon! Não vejo ne nhu ma con di -
ção e não o fa rei. Ne guei-me a par ti ci par da pro gra -
ma ção do par ti do po lí ti co, por que re al men te não par -
ti ci po des se tipo de chan ta gem, nes se ní vel ba i xo,
com o qual não se con se gue nada e não va mos che -

gar a lu gar al gum. Ape nas va mos con ti nu ar pa ti nan -
do, pa ti nan do, como vem fa zen do o Par ti do, per den -
do, ao lon go do tem po, for ça po lí ti ca, per den do De pu -
ta dos, Se na do res e pre fe i tos. Re al men te, os par ti dos
não po dem se po si ci o nar des sa for ma.

No próximo ano, haverá eleição municipal.
Daqui a três anos, teremos eleições estaduais e
federais. Então, precisamos rever os nossos valores,
os nossos quadros, para podermos alcançar o
objetivo da união, da fraternidade, do espírito público, 
defendendo, na condição política que temos, por
meio de nossos partidos, o melhor para o nosso País.

Sr. Presidente, sei que assuntos dessa natureza 
não agradam a ninguém. Mas, infelizmente, a vida é
assim mesmo. Precisamos ter momentos de alegria e 
satisfação. Precisamos vir aqui também para
agradecer a Deus pela oportunidade que temos de
defender o nosso Estado e o nosso País. Não
podemos aceitar que pessoas ocupem cargos e
funções e queiram se aproveitar dessa situação.

Finalmente, quero deixar aqui o meu alerta.
Hoje, a mídia impressa nacional publicou, no jornal O
Globo , a condenação, pelo Tribunal de Contas da
União, do Banco da Amazônia, que cobrou
irregularmente juros acima do contratado em
recursos do Finam, prejudicando os tomadores
desses recursos – pequenos e médios agricultores –,
que investem na região amazônica, principalmente
na Amazônia Legal. E, hoje, está aí a prova. O Banco
da Amazônia tem que se reciclar, se modificar, se
atualizar para cumprir a sua finalidade. 

Não falo aqui da Diretoria, do Presidente, nem
cito o nome de ninguém. Estão aí as notícias. São
notícias nacionais que nos impõem – a nós, como
políticos da Região Amazônica – que defendamos os
interesses daqueles produtores, principalmente dos
pequenos produtores, que sempre reclamaram das
condições de financiamento do Banco da Amazônia,
dos atrasos, do preço da mercadoria, que não
consegue se equiparar ao dos juros. Mas está aí a
prova de que aquilo que reclamávamos no passado
está acontecendo agora. Estamos nesse impasse.

A Justiça tarda, mas não falha. Está aí o
exemplo que chega e permite cobrar da Diretoria do
Banco responsabilidades com relação a esse
assunto. Tenho certeza de que a direção do Banco irá
atender a esses reclamos, para fazer com que, com
justiça e normalidade, as pessoas tomadoras dos
recursos realmente possam cumprir seus
compromissos.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção e
até uma outra oportunidade.
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) –
Não há mais oradores inscritos.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Luiz Otávio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 318, DE 1999

Dis põe so bre as con tas apre sen ta -
das anu al men te pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca ao Con gres so Na ci o nal, con for -
me pre vis to no art. 84, in ci so XXIV da
Cons ti tu i ção. 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res 

Art. 1º A apre sen ta ção das con tas e dos re la tó ri -
os so bre a exe cu ção das ações de go ver no, sob a de -
no mi na ção de Con tas do Go ver no Fe de ral, as sim
como o jul ga men to e a apre ci a ção des sas pelo Con -
gres so Na ci o nal, con for me pre vis to nos arts. 84, in ci -
so XXIV, e 49, in ci so IX da Cons ti tu i ção Fe de ral, se -
rão re a li za dos nos ter mos da pre sen te Lei.

§ 1º As con tas re fe ri das no ca put ob je ti vam de -
mons trar a efi ciên cia e a efi cá cia da ges tão, bem
como a efi ti vi da de das ações de sen vol vi das, en ten di -
da essa como a ob ten ção dos re sul ta dos so ci o e co nô -
mi cos pre ten di dos.

§ 2º O jul ga men to in ci di rá so bre as ma té ri as
cons tan tes dos de mons tra ti vos ci ta dos no art. 5º, in ci -
so I, e seus com ple men tos, da pre sen te lei.

§ 3º A apre ci a ção com pre en de as fun ções de
aná li se e ava li a ção das ações re a li za das pelo Po der
Pú bli co, com ên fa se nos re sul ta dos al can ça dos e nos 
re fle xos des ses so bre o de sen vol vi men to so ci o e co -
nô mi co e ins ti tu ci o nal do País.

Art. 2º As con tas de que tra ta esta lei não es go -
tam o pro ces so con tí nuo de pres ta ção de con tas e
nem de so bri gam a pres ta ção de con tas dos ges to res
pú bli cos a que se re fe re o in ci so II do art. 71 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

CAPITULO II
Da Estru tu ra ção das Con tas

SEÇÃO I
Da Abran gên cia das Con tas  

Art. 3º As Contas abrangem as ações incluídas
na lei orçamentária anual e suas adequações ao
Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º Incluem-se nas Contas do Governo
Federal todos os Poderes da União, inclusive as
instituições que gozem de prerrogativas
constitucionais ou legais de autonomia funcional,
financeira e administrativa.

SEÇÃO II
Do Con te ú do das Con tas

Art. 5º Com po rão as Con tas do Go ver no Fe de ral:
I – de mons tra ti vos que re pre sen tam, de for ma

ade qua da e fi de dig na, a po si ção fi nan ce i ra, or ça men -
tá ria, pa tri mo ni al e o re sul ta do das ope ra ções de
cada Po der, as sim como a con so li da ção dos da dos
no Ba lan ço Ge ral da Unnião, em con for mi da de com
os prin cí pi os fun da men ta is de con ta bi li da de apli ca -
dos à Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral;

II – re la tó rio so bre a exe cu ção das ações go ver -
na men ta is, por Po der e por Órgão, em ní vel de pro -
gra ma, de for ma a evi den ci ar e in te grar as di men sões 
fi nan ce i ras e fí si ca des sas ações, na for ma e na lin -
gua gem clas si fi ca tó ria uti li za da nas leis or ça men tá ri -
as; e

III – aná li se dos re sul ta dos al can ça dos e do im -
pac to des ses no de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co,
ins ti tu ci o nal e ju rí di co do País.

Art. 6º Os do cu men tos re fe ri dos no in ci so I do
ar ti go an te ri or con te rão ain da:

I – o mon tan te dos re cur sos efi ti va men te apli ca -
dos no cum pri men to de pre ce i tos cons ti tu ci o na is ou
le ga is que des ti nem va lo res mí ni mos para de ter mi nar 
fi na li da des ou ações;

II – o mon tan te dos re cur sos apli ca dos pe los
pro gra mas da área so ci al, com a abran gên cia de fi ni -
da pela Co mis são Mis ta Per ma nen te a que se re fe re
o § 1º do art. 166 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III – o mon tan te dos re cur sos apli ca dos por Re -
gião e por Uni da de da Fe de ra ção, de for ma a pos si bi -
li tar a ava li a ção do cum pri men to dos pre ce i tos cons ti -
tu ci o na is con ti dos no in ci so III do art. 3º e no § 7º do art.
165;

IV – o mon tan te dos re cur sos apli ca dos pe las
agên ci as ofi ci a is de fo men to no exer cí cio, dis tri bu í -
dos re gi o nal e se to ri al men te, com pa ra dos com as pri -
o ri da des e ori en ta ções con ti das na Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as; e

V – de mons tra ti vos da ar re ca da ção da re ce i ta,
por fon te, por Uni da de da Fe de ra ção e por na tu re za
eco nô mi ca, com pa ra dos com os res pec ti vos va lo res
pre vis tos no or ça men to.

Art. 7º O relatório definido no inciso II do art. 5º
desta lei conterá:
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I – descrição sucinta das competências
institucionais e legais de cada órgão o entidade
contemplada com dotação na Lei Orçamentária
Anual;

II – descrição sucinta das ações setoriais
desenvolvidas pelos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Federal, em nível de
programa, confrontadas com a programação
aprovada na Lei Orçamentária Anual, com
justificação das discrepâncias constatadas; e

III – aná li se da exe cu ção dos pla nos e pro gra -
mas de fi ni dos como pri o ri tá ri os nas Leis Orça men tá -
ri as, me di an te da dos con so li da dos, quan do as ações
fo rem de sen vol vi das si mul ta ne a men te por di ver sos
ór gãos ou en ti da des, de for ma a evi den ci ar o al can ce
dos ob je ti vos e me tas pro gra ma dos.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções for ne ci das em
aten di men to ao dis pos to nos in ci sos de I a III des te
ar ti go de vem pos si bi li tar, com trans pa rên cia e ob je ti -
vi da de, a de fi ni ção da efi cá cia das ações e per mi tir a
for ma ção de ju í zo so bre o de sem pe nho do Po der Pú -
bli co na exe cu ção dos pro gra mas in clu sos na lei or ça -
men tá ria anu al.

Art. 8º O re la tó rio pre vis to no in ci so III do art. 5º
des ta lei com por ta rá aná li se so bre:

I – os be ne fí ci os al can ça dos pela so ci e da de
bra si le i ra, de cor ren tes da exe cu ção pelo Po der Pú bli -
co dos pla nos e pro gra mas e ou tras ações pri o ri tá ri as
le gal men te de fi ni das;

II – a efe ti va da de da atu a ção do Esta do, para
cada pla no, pro gra ma ou ação go ver na men tal de sen -
vol vi dos;

III – os efe i tos nas ati vi da des pro du ti vas de cor -
ren tes do fi nan ci a men to re a li za do pe las agên ci as ofi -
ci a is de fo men to, em con so nân cia com a po lí ti ca es ta -
be le ci da na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, e a ade -
qua ção des ses fi nan ci a men tos, em ter mos de ta xas
de ju ros, pra zos e ou tras con di ções, para pro mo ver o
for ta le ci men to e am pli a ção dos se to res be ne fi ci a dos;
e

IV – a efe ti vi da de da atu a ção do Esta do para a
re du ção das de si gual da des re gi o na is e so ci a is;

V – o de sem pe nho da eco no mia bra si le i ra e da
ges tão da po lí ti ca eco nô mi ca, nos seus seg men tos
mo ne tá rio, fis cal, cam bi al, sa la ri al e de ba lan ço de
pa ga men tos.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio re fe ri do nes te ar ti go 
con te rá ain da:

I – de mons tra ti vo das Ne ces si da des de Fi nan ci -
a men to do Se tor Pú bli co, pre vis ta e re a li za da para os
úl ti mos três anos, com jus ti fi ca ção das di ver gên ci as
ob ser va das;

II – de mons tra ti vo da evo lu ção da Dí vi da Pú bli -
ca in ter na e ex ter na da União, en fo can do os úl ti mos
três anos;

III – de mons tra ti vo das re ser vas cam bi a is do
País nos úl ti mos três anos;

IV – de mons tra ti vo da ad mi nis tra ção da Dí vi da
Ati va da União;

V – de mons tra ti vo dos be ne fí ci os tri bu tá ri os por
re gião, por im pos to e por se tor be ne fi ciá rio; e

VI – de mons tra ti vo dos be ne fí ci os cre di tí ci os e
fi nan ce i ros, por re gião e se tor be ne fi ciá rio.

SEÇÃO III
Das Res pon sa bi li da des e Pra zo para

Ela bo ra ção das Con tas

Art. 9º Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ela bo rar os
de mons tra ti vos, do cu men tos e ba lan ço pre vis tos nos
arts. 5º, in ci so I e 6º e os de ma is re la tó ri os pre vis tos
nos arts. 7º e 8º des ta lei re la ti vos à sua área de atu a -
ção.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo en vi a rá as Con tas ao
Con gres so Na ci o nal den tro de ses sen ta dias após a
aber tu ra da Ses são Le gis la ti va.

§ 2º Os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, as sim
como as ins ti tu i ções re fe ri das no art. 4º, in fine, ela -
bo ra rão e en ca mi nha rão ao Con gres so Na ci o nal, no
mes mo pra zo de fi ni do no pa rá gra fo an te ri or, os do cu -
men tos pre vis tos nos in ci sos II e III do ar ti go 5º e, no
que cou ber, os com ple men tos re fe ri dos nos arts. 7º e
8º, to dos des ta lei.

SEÇÃO IV
Da Ava li a ção da Pu bli ci da de Go ver na men tal

Art. 10. A pu bli ci da de de res pon sa bi li da de dos
Po de res da União será ob je to de con tro le e ava li a -
ção, vi san do à ve ri fi ca ção da fi na li da de e ade qua ção
das ma té ri as ve i cu la das re la ti va men te aos pre ce i tos
con ti dos no art. 37, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A pres ta ção de con tas for ne -
ce rá ele men tos que pos si bi li tem ao Con gres so Na ci -
o nal o ple no exer cí cio da de ter mi na ção con ti da no
ca put des te ar ti go.

SEÇÃO V
Dos Com ple men tos e Obri ga ções Adi ci o na is

Art. 11. O Con gres so Na ci o nal e o Tri bu nal de
Con tas da União po de rão so li ci tar aos Po de res com -
pe ten tes com ple men ta ções, re for mu la ções ou for ne -
ci men to de in for ma ções adi ci o na is con si de ra das es -
sen ci a is para a apre ci a ção e jul ga men to das Con tas
do Go ver no Fe de ral e es ti pu lar pra zo para res pos ta,
de for ma a não pre ju di car a con clu são do pro ce di -
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men to, con for me de ter mi na ções da Cons ti tu i ção Fe -
de ral ou des ta lei.

Art. 12. Na hipótese de determinada ação ou
programa não alcançar os objetivos e metas definidos 
na lei orçamentária, o Relatório apresentará, de
forma circunstanciada, as justificativas cabíveis,
assim como as providências que foram adotadas
para corrigir as distorções constatadas.

Parágrafo único. Quando o descumprimento
das metas e objetivos decorrer de remanejamento ou
cancelamento de créditos orçamentários, será
informada a correspondente lei autorizativa ou o
fundamento legal do procedimento.

Art. 13. O Tribunal de Contas da União, no
Parecer Prévio a que alude o inciso I do art. 71 da
Constituição Federal, e os Órgãos Centrais de
Controle Interno dos três Poderes, responderão, de
forma sucinta e objetiva, o questionário contido no
Anexo I desta lei, com indicação dos itens dos
respectivos relatórios ou demonstrativos que
fundamentam as respostas.

Parágrafo único. O questionário contido no
Anexo I referido no caput deste artigo poderá ser
alterado por Resolução do Congresso Nacional de
iniciativa exclusiva da Comissão Mista Permanente
do Congresso Nacional a que se refere o § 1º do art.
166 da Carta Magna.

CAPÍTULO III
Do Exame e Apreciação das Contas

SEÇÃO I
Do Relatório e Parecer Prévio do TCU

Art. 14. A apreciação prévia da prestação de
contas pelo Tribunal de Contas da União, consoante
a previsão contida no inciso I do art. 71 da
Constituição Federal, realizar-se-á mediante
procedimentos e critérios definidos no Regimento
Interno daquela Instituição, observados os princípios
definidos nesta lei, e deverá:

I – ser conclusiva no que se refere à matéria
constante do art. 5º, inciso I, e 6º desta lei, sugerindo,
fundamentadamente, a aprovação ou a rejeição da
prestação de contas e indicando as ressalvas e
recomendações cabíveis, e

II – subsidiar objetivamente a apreciação por
parte do Congresso Nacional dos relatórios previstos
nos incisos II e III do art. 5º e os complementos
referidos nos arts. 7º e 8º desta lei, pronunciando-se
sobre:

a – cumprimento das ações e programas
previsos nas leis orçamentárias quanto a legalidade,
legitimidade, economicidade e alcance de objetivos e
metas;

b – desempenho governamental na execução
das ações legalmente definidas como prioritárias;

c – exatidão e adequação dos dados e índices
que fundamentaram as análises feitas em
atendimento nos arts. 5º, inciso III, e 8º desta lei,
avaliando a efetividade das ações realizadas, a
adequação das diretrizes e prioridades definidas; e

d – outros temas e matérias que considere
relevantes ou que sejam solicitados pelo Congresso
Nacional.

Parágrafo único. A emissão de parecer prévio
pelo Tribunal de Contas da União, opinando sobre
as Contas do Governo Federal, não vincula o
julgamento das contas dos demais responsáveis a
que se refere o inciso II do art. 71 da Constituição
Federal.

SEÇÃO II
Do Julgamento das Contas

e suas Conseqüências

Art. 15 O julgamento do Congresso Nacional,
fundado no controle político das ações, proferido para 
cada Poder da União, nos termos do art. 49, inciso IX,
da Constituição Federal, será externado mediante
Decreto Legislativo e incidirá sobre as matérias
referidas nos demonstrativos e balanços descritos
nos arts. 5º, inciso I, e 6º desta lei, dele podendo
resultar:

I – aprovação plena;
II – aprovação com ressalvas; e
III – rejeição.
Art. 16. A aprovação plena decorrerá de:
I – adequação e correção dos dados,

informações e relatos apresentados na prestação de
contas;

II – não constatação de graves irregularidades
ou de desvios cometidos pela direção superior do
governo em relação à moralidade, à ética e aos
princípios de administração pública estabelecidos
pela Constituição; e

III – não cons ta ta ção de ir re gu la ri da des de que
re sul te da nos ao Erá rio ou gra ves des vi os re la ti va -
mente aos prin cí pi os de mo ra li da de, de éti ca e os
as pec tos de le ga li da de, le gi ti mi da de e eco no mi ci da -
de a que a Admi nis tra ção Pú bli ca está sub me ti da,
que pos sam ine qui vo ca men te ser im pu ta dos à omis-
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são ou co ni vên cia da di re ção su pe ri or da ad mi nis tra -
ção fe de ral.

Art. 17. A aprovação com ressalvas decorrerá
da constatação de irregularidades, não atribuíveis
diretamente ao Presidente da República, que
resultem em especial de:

I – atos de gestão ilegal, irregular ou
antieconômico praticados por diversos órgãos ou
entidades, capazes de indicar um relaxamento dos
princípios de moralidade, ética e inobservância dos
aspectos de legalidade, legitimidade e
economicidade na Administração Pública Federal;

II – desrespeito à Constituição Federal e,
principalmente, às vedações do art. 167, verificada
em vários órgãos ou entidades do Poder Executivo; e

III – a adoção na prestação de contas de
critérios ou práticas contábeis que impossibilitem,
dificultem ou mascarem a transparência dos gastos
públicos.

Art. 18. Poderão ensejar a rejeição das contas:
I – verificação de irregularidades de que

decorram prejuízos para o Erário ou que representem 
graves desvios relativamente aos princípios
constitucionais de moralidade, ética e de
Administração Pública, praticadas pela direção
superior da Administração Federal, ou decorrentes de 
orientações dessa emanadas;

II – constatação, por meio de estatística
elaborada para este fim pelo Tribunal de Contas da
União, de aumento ou generalização de casos de
irregularidades na Administração Pública Federal e
inobservância dos princípios de administração
pública descritas no art. 37 da Constituição,
especialmente quando associáveis a ações, omissões
ou orientações provenientes da direção superior da
Administração Pública Federal que impeçam,
dificultem ou inibam a atuação do sistema de controle
interno;

III – constatação da prática dos crimes de
responsabilidade previstos no art. 85 da Constituição
Federal, especialmente no que tange às ações que
atentem contra as leis orçamentárias;

IV – prática reiterada, por três exercícios
financeiros seguidos, das mesmas irregularidades
motivadoras de ressalvas nas prestações de contas
dos anos anteriores, sem justificativa adequada; e

V – des res pe i to à Cons ti tu i ção Fe de ral, no ta -
da men te às ve da ções em seu art. 167, de que re -
sultem danos ir re pa rá ve is ou gra ve le são à eco no -
mia pú bli ca, pra ti ca dos por ges to res es pe cí fi cos e
que pos sam ser im pu ta das à omis são ou co ni vên -

cia da di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção pú bli ca fe -
de ral.

Pa rá gra fo úni co. A re je i ção das con tas pelo
Con gres so Na ci o nal im pli ca res pon sa bi li za ção da
res pec ti va au to ri da de, com aber tu ra de pro ces so
de per da do man da to ou car go e a sus pen são dos
di re i tos po lí ti cos pelo pra zo de cin co a oito anos,
sem pre ju í zo de ou tras san ções ci vis e pe na is ca bí -
ve is.

SEÇÃO III
Da Co mu ni ca ção e Cor re ção

dos Fa tos Res sal va dos

Art. 19. O Po der Exe cu ti vo será co mu ni ca do
dos fa tos que mo ti va ram a apro va ção com res sal vas
para se rem pro vi den ci a das as ne ces sá ri as cor re ções
ou mo di fi ca ções das prá ti cas ou pos tu ras res sal va das,
no pra zo de ter mi na do pelo Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo da ação fis ca li -
za do ra do Con gres so Na ci o nal, com pe te ao Tri bu nal
de Con tas da União acom pa nhar o cum pri men to das
re co men da ções e res sal vas fe i tas por oca sião do jul -
ga men to e apre ci a ção das con tas, in for man do no pa -
re cer pré vio quan to aos efe i tos pro du zi dos por aque -
las fe i tas no exer cí cio an te ri or.

SEÇÃO IV
Da Apre ci a ção das Ações

e suas Con se quên ci as

Art. 20. A apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal,
con so an te o co man do cons ti tu ci o nal do art. 49, in ci so 
IX, in fine, abran ge rá a exe cu ção das ações do
Poder Pú bli co Fe de ral e seus re sul ta dos re la ta dos
nos do cu men tos re fe ri dos nos arts. 5º, in ci so II e III
7º e 8º des ta lei, e será fe i ta com base em cri té ri os
téc ni cos e po lí ti cos de fi ni dos pelo Con gres so Na ci o -
nal.

Pa rá gra fo úni co. A apre ci a ção se pro ces sa rá
medi an te aná li se e ava li a ção da efe ti vi da de das ações
go ver na men ta is, dela po den do re sul tar, en tre ou tros
pro ce di men tos:

I – res pon sa bi li za ção do Pre si den te da Re pú bli -
ca, em caso de fla gran te des res pe i to à lei or ça men tá -
ria, con for me pre vi são do art. 85, in ci so VI, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral;

II – de fi ni ção de no vas di re tri zes a se rem im ple -
men ta das quan do da aná li se e apro va ção das leis or -
ça men tá ri as re fe ri das no art. 165 da Car ta Mag na;

III – elaboração de propostas de reformulação,
parcial ou total, da legislação financeira e
orçamentária em vigor; e
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IV – sugestões ao Poder Executivo de
providências no sentido da redefinição de rumos e
prioridades, alteração nas formas de evidenciar os
planos ou outros aspectos relacionados à execução
das ações governamentais.

SEÇÃO V
Dos Critérios para Julgamento e

Apreciação das Contas

Art. 21. No jul ga men to e apre ci a ção das Con -
tas do Go ver no Fe de ral, o con tro le ex ter no não se 
li mi ta rá aos re la tos e de ma is de mons tra ti vos que
a com põem, po den do uti li zar in for ma ções ob ti -
das por ou tros me i os, in clu si ve por mé to dos in -
ves ti ga tó ri os si gi lo sos le gal men te per mi ti dos.

Art. 22. A apre ci a ção do de sem pe nho do go -
ver no na exe cu ção dos pro gra mas e pro je tos in -
clu sos nas leis or ça men tá ri as en fo ca rá, em es pe -
ci al, a aná li se das ações de fi ni das como pri o ri tá ri -
as.

§ 1º Os pa râ me tros para jul ga men to e apre ci -
a ção do Con gres so Na ci o nal le va rão ain da em
con si de ra ção, en tre ou tros:

I – o cum pri men to dos com pro mis sos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, con for me ju ra men to
pres ta do nos ter mos do art. 78 da Cons ti tu i ção
Fe de ral;

II – o cum pri men to das pri o ri da des de fi ni das
nos pla nos de go ver no e, es pe ci al men te, nas leis
or ça men tá ri as; e

III – o em pe nho im pri mi do à ad mi nis tra ção
pú bli ca para o al can ce dos ob je ti vos fun da men ta -
is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, con for me
pre ce i tua o art. 3º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

SEÇÃO VI
Da Res pon sa bi li da de por Irre gu la ri da de

ou Ile ga li da de

Art. 23. A res pon sa bi li da de por ir re gu la ri da -
de ou ile ga li da de apu ra da nas Con tas será do Po -
der que lhe der ca u sa.

Pa rá gra fo úni co. A res pon sa bi li da de de fi ni -
da no ca put apli ca-se, iso la da men te, a to das as ins ti -
tu i ções que go zem de prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is
ou le ga is de au to no mia fun ci o nal, fi nan ce i ra e ad mi -
nis tra ti va.

Art. 24. Os pro ce di men tos, cri té ri os e con se -
qüên ci as pre vis tos nos arts. 15 a 22 des ta lei se rão
usa dos, no que cou ber, para jul ga men to e apre ci a ção 
das con tas dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, as -
sim como das ins ti tu i ções que go zem de prer ro ga ti -

vas cons ti tu ci o na is ou le ga is de au to no mia fun ci o nal,
fi nan ce i ra e ad mi nis tra ti va.

CAPÍTULO IV
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 25. Para pos si bi li tar as aná li ses pre vis -
tas nos arts. 5º, in ci so III, e 8º des ta lei, os pro gra -
mas, pro je tos e ati vi da des in clu sos nas leis or ça -
men tá ri as in di ca rão as me tas, os ob je ti vos e os
in di ca do res ade qua dos para a afe ri ção dos re sul -
ta dos.

Pa rá gra fo úni co. Qu a is quer mo di fi ca ções in -
tro du zi das nas do ta ções or ça men tá ri as dos pro -
gra mas, pro je tos e ati vi da des, seja na fase de dis -
cus são e apro va ção do pro je to de lei ou nas suas
al te ra ções pos te ri o res, de ve rá ajus tar con co mi -
tan te men te as me tas, ob je ti vos e in di ca do res a
que se re fe re o ca put des te ar ti go.

Art. 26. O con te ú do das Con tas do Go ver no Fe -
de ral po de rá ser al te ra do por Re so lu ção do Con gres -
so Na ci o nal, cuja ini ci a ti va com pe te à Co mis são Mis -
ta Per ma nen te a que se re fe re o § 1º do art. 166 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º O Tri bu nal de Con tas da União, me di an te
Reso lu ção, po de rá de fi nir e in tro du zir as mo di fi ca ções
neces sá ri as ao aper fe i ço a men to dos ba lan ços e
de mons tra ti vos pre vis tos nos art. 5º, in ci so I, des ta
lei.

§ 2º As Re so lu ções re fe ri das nes te ar ti go in te -
gra rão a lei, na con di ção de ane xos.

Art. 27. Esta lei en tra em vi gor no se gun do
exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te à sua pu bli ca -
ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 49, in ci so IX)
pre vê a com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na -
ci o nal para jul gar anu al men te as con tas pres ta -
das pelo Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re -
la tó ri os so bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no.

Entre tan to, nem a Cons ti tu i ção, nem as dis -
pos ições le ga is vi gen tes, de li ne i am cla ra e ex pres -
sa men te o con te ú do e a es tru tu ra des sa pres ta ção
de con tas ou a sua abran gên cia (se são só do Po der
Exe cu ti vo ou se abran gem tam bém os ou tros Po de -
res).

Assim é que anu al men te po dem ocor rer
mudan ças na for ma, es tru tu ra e con te ú do das in -
for ma ções com po nen tes das re fe ri das con tas, obri -
gan do, con se qüen te men te, que tam bém se jam al -
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te ra dos os cri té ri os e for mas de ava li a ção e jul ga -
men to.

Sobre os critérios para aprovação ou
reeleição das Contas do Governo e as
conseqüências práticas que cada decisão deve
produzir no Governo, bem como sobre as
circunstâncias que ensejariam a
responsabilização do Presidente da República,
grassa ainda maior imprecisão e incerteza. Nesse
sentido, tanto a constituição como a legislação
vigente somente de forma muito vaga e indireta
fazem referência fazem referência ao tema.

Essa com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal é
par te do Con tro le Po lí ti co que con sis te, em es -
sên cia, no acom pa nha men to, em nome do povo,
de modo con tí nuo e ri go ro so, do de sem pe nho do
Go ver no na exe cu ção dos pla nos de ações apro -
va dos. Não se tra ta aqui de con tro le so bre atos de
ro ti na ad mi nis tra ti va, mas so bre aque les que ex -
pres sam es co lhas ou di re tri zes po lí ti cas, pro pi ci -
an do es tu dos e de ba tes so bre o mé ri to de me di -
das e di re tri zes fun da men ta is para o País.

Esse con tro le po lí ti co é hoje, tal vez, a prin ci -
pal con tri bu i ção dos par la men tos para o pro ces -
so po lí ti co, me di an te o qual se de ba tem, cri ti cam
e jus ti fi cam as op ções go ver na men ta is vol ta das à 
im ple men ta ção do bem co mum, pro pi ci an do,
des se modo a edi fi ca ção da opi nião pú bli ca na ci -
o nal.

A pres ta ção de con tas apre sen ta da nos úl ti -
mos anos pelo Po der exe cu ti vo mos tra-se im pró -
pria para sub si di ar a ava li a ção des te Con gres so
Na ci o nal, não sen do ela bo ra da com a for ma e o
con te ú do ne ces sá ri os e es sen ci a is à for ma ção de 
ju í zo so bre a exe cu ção das ações go ver na men ta -
is.

Impor tan te no tar que des de 1992, pelo me -
nos, vem sen do de tec ta do e re gis tra do, tan to pelo 
Tri bu nal de Con tas da União como pe los re la to res 
das con tas no âm bi to do Con ges so Na ci o nal, a
ina de qua ção do Re la tó rio do Po der Exe cu ti vo. A
im pro pri e da de se apre sen ta no ta da men te no que
se re fe re à cor re la ção da ação se to ri al do go ver no 
com os dis po si ti vos e co man dos das leis or ça me -
tá ri as – Lei do Pla no Plu ri a nu al, Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as e Lei Orça men tá ria Anu al.

Essas dis fun ções vêm de man dan do, des de
lon go tem po, uma ação le gi fe ran te do Con gres so
Na ci o nal, no sen ti do de re gu la men tar e fi xar di re -
tri zes cla ras para a mon ta gem e apre sen ta ção
des sas con tas pelo Po der Exe cu ti vo, uma vez que 
a pres ta ção de con tas do Go ver no é um ins tru -
men to de elevada im por tân cia para o exer cí cio das
prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is do Po der Le gis la ti vo,

que, no en tan to, vem sen do se gui da men te frus tra -
da pela for ma im pró pria como vem sen do re a li za da
pelo Exe cu ti vo.

A di fi cul da de oca si o na da pela in su fi ciên cia
e im pro pri e da de dos da dos apre sen ta dos pelo
Po der Exe cu ti vo im pe de qual quer avan ço no sen -
ti do de ve ri fi ca ção do ní vel de efi ciên cia e da efe ti -
vi da de das ações de sen vol vi das, en ten ti da essa
como o al can ce e a ex ten são dos be ne fí ci os que
es sas ações trou xe ram para a so ci e da de, e tam -
pou co mos tra-se viá vel à ava li a ção do com pri -
men to dos ob je ti vos e me tas de fi ni dos no PPA e
na LDO. Para isto, ne ces sá rio se ria que os gas tos
or ça men tá ri os de de ter mi na do ór gão fos sem as -
so ci a dos à exe cu ção de suas ati vi da des fins. Isto
im pli ca a ne ces si da de de im ple men ta ção da Con -
ta bi li da de de Cus tos no Se tor Pú bli co, hoje ine -
xis ten te, sem a qual é im pos sí vel ava li ar-se o ní -
vel de efi ciên cia.

Lem bra mos ain da que, sem uma ma ni fes ta -
ção for mal do Con gres so Na ci o nal, tra çan do uma
ori en ta ção se gu ra para a apre sen ta ção des sas
con tas, as sim como para a cor res pon den te apre -
ci a ção do TCU e jul ga men to do Le gis la ti vo, fi cam
in vi a bi li za dos qua is quer avan ços no sen ti do do
aper fe i ço a men to des se im por tan te ins tru men to
de con tro le. O ob je ti vo a ser per se gui do é o de in -
te grar a de mons tra ção dos gas tos pú bli cos com a 
aná li se e ava li ação das ope ra çõs cus te a das, en fo -
can do a efi ciên cia na exe cu ção e a efe ti vi da de das
ações, en ten di da essa como os re sul ta dos só -
cio-econômicos e de ma is van ta gens e be ne fí ci os ob -
ti dos pela so ci e da de.

Di an te do ex pos to, jul ga mos des ne ces sá rio
res sal tar a pre men te ne ces si da de de o Con gres so 
Na ci o nal ela bo rar e apro var pro je to de lei re gu la -
men tan do a apre sen ta ção, o con te ú do, a es tru tu -
ra e a abran gên cia des sa pres ta ção de con tas, de
for ma a tor ná-las mais ade qua das ao im por tan te
jul ga men to a ser fe i to pelo Po der Le gis la ti vo, con -
for me de ter mi na ção Cons ti tu ci o nal. Des sa for ma, 
po de mos tor nar essa pres ta ção de con tas em ins -
tru men to que con tri bua, de for ma efe ti va, para au -
men tar a trans pa rên cia de mo crá ti ca das ações
dos Po de res da União, no ta da men te o Exe cu ti vo,
ofe re cen do ao Con gres so Na ci o nal e à so ci e da de
as in for ma ções que lhe ca pa ci tem a pro mo ver as
mu dan ças que even tu al men te se fa çam ne ces sá -
ri as.

Sobre os critérios de avaliação,
relembramos que o art. 49, inciso IX, da
Constituição Federal confere ao Poder
Legislativo a competência para julgar as “contas” 
e apreciar “os relatórios sobre a execução dos
planos de governo”.
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Sabemos que os “planos de governo”
envolvendo gastos são explicitados no Plano
Plurianual, ou com esse interligados, detalhados
nas Diretrizes Orçamentárias e executadas
mediante os Orçamentos Anuais. Assim, dentro
de um plano ideal, não nos parece equivocado
concluirmos que “apreciar os relatórios sobre a
execução dos planos de governo” aponte, mais
especificadamente, para uma apreciação
integrada da execução das leis orçamentárias –
Lei do Plano Plurianual, Lei das Diretrizes
Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual.
Ademais, saliente-se que os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais previstos na
Constituição guardam estreito relacionamento
com as citadas leis orçamentárias, conforme
previsto no art. 165, §4º, da mesma Carta Magna.

Por ou tro lado, por “apre ci ar”, de ve mos en -
ten der a ação de ana li sar e ava li ar o al can ce dos
ob je ti vos e me tas dos pla nos go ver na men ta is,
bem como as van ta gens eco nô mi cas e so ci a is
que de les re sul ta ram para a so ci e da de. O seu re -
sul ta do abran ge a crí ti ca em pro fun di da de, o ofe -
re ci men to de al ter na ti vas, a dis cus são es cla re ci -
da dos gran des pro ble mas na ci o na is. Inse re-se,
as sim, essa “apre ci a ção” num con tex to de per -
ma nen te aper fe i ço a men to da de mo cra cia. Sa li en -
te-se que essa for ma de con tro le, em bo ra não se
en qua dre no con ce i to de “jul ga men to”, con fi gu ra
para os par la men ta res e para os ci da dãos fon te
de es cla re ci men to de gran de va lor, po den do de -
ter mi nar, su ge rir, apon tar e exi gir uma sé rie de
pro vi dên ci as do Con gres so Na ci o nal.

Inte res san te ob ser var, ain da, que a idéia de
“jul ga men to” en cer ra uma vi são es tá ti ca, iden ti -
fi ca da com o con tro le a pos te ri o ri,  com pu ni ção e
re pa ra ção do dano ad mi nis tra ti vo ca u sa do ao Erá -
rio; en quan to a idéia de “apre ci a ção” pres su põe
uma vi são mais di nâ mi ca, com pa tí vel com o mo de lo 
de con tro le con co mi tan te, per mi tin do feed back ao
si te ma de pla ne ja men to, re di re ci o na men to e cor re ção 
das ações, re de fi ni ção de pri o ri da des. Essa úl ti ma
con cep ção é ine ga vel men te mais com pa tí vel com o
pro ces so de mo crá ti co mo der no que to dos pre ten de -
mos seja con so li da do como prá ti ca per ma nen te em
nos so País.

Jul ga mos opor tu no e con ve ni en te que essa
ava li a ção glo bal dos gas tos go ver na men ta is e do
de sem pe nho da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, in -
clua não só o Po der Exe cu ti vo. Sen do es ses Po de -
res in de pen den tes e har mô ni cos en tre si, não há
como con fun dir as res pec ti vas res pon sa bi li da des,
sim ples men te pelo fato da pres ta ção de con tas ser

apre sen ta da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, con for -
me es ta be le ce o in ci so I do § 1º do art. 166 da
Cons ti tu i ção. Inclu in do essa pres ta ção de con tas
da dos re la ti vos aos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, 
não há como con fun dir-se as res pec ti vas res pon sa -
bi li da des, que são ob vi a men te dis tin tas.

Para me lhor en ten di men to, de ve mos con si -
de rar que, em re la ção aos de ma is Po de res, o Po -
der Exe cu ti vo as su me uma re le van te ex pres são,
no que se re fe re ao vo lu me dos re cur sos que lhe
são des ti na dos e das atri bu i ções na pres ta ção e
for ne ci men to de bens, ser vi ços e pro du tos que
mais di re ta men te in te res sam à sa tis fa ção das ne -
ces si da des pú bli cas. Assim sen do, jus ti fi ca-se ple -
na men te uma ma i or pre o cu pa ção do cons ti tu in te
em de fi nir com des ta que a obri ga ção de pres tar
con tas do Pre si den te da Re pú bli ca (art. 84, in ci so
XXIV, da Cons ti tu i ção). Nes se mes mo en fo que,
tam bém se jus ti fi ca uma ma i or pre o cu pa ção do
pró prio Le gis la ti vo para ana li sar e ava li ar com
mais em pe nho e ri gor as ações do Po der Exe cu ti -
vo. Isto, no en tan to, não sig ni fi ca que o con tro le
ex ter no exer ci do pelo Po der Le gis la ti vo – ex pres -
so na apre ci a ção e jul ga men to da pres ta ção de
con tas anu al – es te ja, cons ti tu ci o nal men te, res tri to 
às ações de sen vol vi das pelo Exe cu ti vo. Afi mar
isso, se ria ne gar que as ati vi da des de sen vol vi das
pe los de ma is Po de res, no que se re fe re às ações
e dis pên di os in clu í dos nas leis or ça men tá ri as, não 
pos sam ser ava li a das sob o as pec to po lí ti co.

Ade ma is, res sal te-se que o Con tro le Exter no,
cons ti tu ci o nal men te atri bu í do ao Par la men to, im -
põe-se a to dos os Po de res da União (art. 70 e 71 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral) e in clui, no pro ces so de jul ga -
men to das con tas e apre ci a ção das ações de sen vol -
vi das, os as pec tos ad mi nis tra ti vo-fiscal e po lí ti co,
esse úl ti mo en ten di do no sen ti do de con tro le par la -
men tar, que só pode ser exer ci do pelo Con gres so
Na ci o nal.

A pro pos ta que apre sen ta mos pro cu ra ain da
va lo ri zar e es ti mu lar a par ti ci pa ção da so ci e da de – o 
deno mi na do con tro le so ci al – na ava li a ção das ações
go ver na men ta is, no ta da men te quan to aos as pec tos
de efi cá cia e efe ti vi da de.

Esta mos cons ci en tes da ur gen te ne ces si da de
da re gu la men ta ção pro pos ta, di an te da re le van te im -
por tân cia des sa com pe tên cia con fe ri da pela Cons ti -
tu i ção ao Po der Le gis la ti vo e da for ma pou co pro du -
ti va com que vem sen do atu al men te exer ci da. Além
do mais, a pres ta ção de con tas fe i ta na for ma pre co -
ni za da na pre sen te pro pos ta po de rá atu ar efe ti va -
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men te como ele men to ini bi dor da cor rup ção e im pu -
ni dade.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 1999. – Se na -
dor Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si -

den te da Re pú bli ca:
....................................................................................

XXIV – pres tar, anu al men te, ao Con gres so Na ci o -
nal, den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra da ses são
le gis la ti va, as con tas re fe ren tes ao exer cí cio an te ri or;
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das
pelo Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó -
ri os so bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;
....................................................................................

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con -
gres so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do
Tri bu nal de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e
de ma is res pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo -
res pú bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in -
clu í das as fun da ções e so ci e da des ins ti tu í das e
man ti das pelo po der pú bli co fe de ral, e as con tas
da que les que de rem ca u sa a per da, ex tra vio ou
ou tra ir re gu la ri da de de que re sul te pre ju í zo ao
erá rio pú bli co;
....................................................................................

Art. 166. Os pro je tos de lei re la ti vos ao pla no
plu ri a nu al, às di re tri zes or ça men tá ri as, ao or ça -
men to anu al e aos cré di tos adi ci o na is se rão apre -
ci a dos pe las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal,
na for ma do re gi men to co mum.

§ 1º Ca be rá a uma co mis são mis ta per ma -
nen te de Se na do res e De pu ta dos:

I – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pro je -
tos re fe ri dos nes te ar ti go e so bre as con tas apre -
sen ta das anu al men te pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca;
....................................................................................

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti -
vo es ta be le ce rão:

I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.

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

§ 3º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até trin ta
dias após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la -
tó rio re su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.
....................................................................................

§ 7º Os or ça men tos pre vis tos no § 5º, I e II,
des te ar ti go, com pa ti bi li za dos com o pla no plu ri -
anual, te rão en tre suas fun ções a de re du zir de si -
gual da des in ter-regionais, se gun do cri té rio po pu la -
ci o nal.
....................................................................................

* Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in -
di re ta de qual quer dos Po de res da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os
obe de ce rá aos
....................................................................................

§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra mas,
obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos pú bli -
cos de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou
de ori en ta ção so ci al, dela não po den do cons tar
no mes, sím bo los ou ima gens, que ca rac te ri zem
pro mo ção pes so al de au to ri da de ou ser vi do res
pú bli cos.
....................................................................................

Art. 78. O Pre si den te e o Vi ce-Presidente da
Re pú bli ca to ma rão pos se em ses são do Con gres -
so Na ci o nal, pres tan do o com pro mis so de man -
ter, de fen der e cum prir a Cons ti tu i ção, ob ser var
as leis, pro mo ver o bem ge ral do povo bra si le i ro,
sus ten tar a união, a in te gri da de e a in de pen dên -
cia do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. Se, de cor ri dos dez dias da
data fi xa da para a pos se, o Pre si den te ou o Vi -
ce-Presidente, sal vo mo ti vo de for ça ma i or, não ti -
ver as su mi do o car go, este será de cla ra do vago.
....................................................................................

Art. 85. São cri mes de res pon sa bi li da de os
as tos do Pre si den te da Re pú bli ca que aten tem
con tra a Cons ti tu i ção Fe de ral e, es pe ci al men te,
con tra:
....................................................................................

VI – a lei or ça men tá ria;
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Assun tos Eco nô mi cos, 
ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 319, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 3.268,
de 30 de se tem bro de 1957, que “dis põe so -
bre os con se lhos de me di ci na e dá ou tras
pro vi dên ci as. 
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea d do art. 22, da Lei nº 3.268, de

30 de setembro de 1957, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 22. As penas disciplinares
aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos
seus membros são as seguintes:

..............................................................
d) sus pen são do exer cí cio pro fis si o nal

pelo pra zo de 30 (trin ta) dias a 24 (vin te e
qua tro) me ses." (NR)

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Lei ora apre sen ta do à apre ci a -
ção des ta Casa tem por ob je ti vo atu a li zar o tex to
da Lei nº 3.268, de 30 de se tem bro de 1957, que re -
gu la men ta os con se lhos de me di ci na, di la tan do
os pra zos de sus pen são do exer cí cio pro fis si o -
nal, em caso de apli ca ção de san ção dis ci pli nar
por fal ta co me ti da no exer cí cio pro fis si o nal do
mé di co.

Em seu art. 22, alí nea d, a Lei nº 3.268/57 pre -
vê a pena de sus pen são do exer cí cio pro fis si o nal por
um pra zo de trin ta dias, como uma das mo da li da des
de san ção apli cá ve is ao pro fis si o nal in fra tor. Como
bem sa li en ta o pre si den te do Con se lho Re gi o nal de
Me di ci na do Esta do do Ma ra nhão:

“Há um fla gran te dis tan ci a men to en tre
as pe nas de sus pen são e a mais se ve ra
(cas sa ção do exer cí cio pro fis si o nal). Assim,
di an te de si tu a ções li mí tro fes, em que o fa -
cul ta ti vo mu i tas ve zes é res pon sa bi li za do
por atos de su bor di na dos – em bo ra te nha
em pre ga do to dos os co nhe ci men tos atu a li -
za dos da Ciên cia Mé di ca – ou em que o
dano de cor re do ca rá ter de im pre vi si bi li da de 
do com por ta men to do or ga nis mo hu ma no
em con ta to com no vas téc ni cas ou apa re -
lha gem, os con se lhos de me di ci na não po -
dem ado tar a so lu ção mais ade qua da ao
caso, já que não há me io-termo. Ou se sus -
pen de o mé di co por até trin ta dias ou se
ado ta a pu ni ção ex tre ma de cas sar-lhe o
exer cí cio pro fis si o nal.

(...) [há] riscos de uma condenação
exorbitante ou de uma absolvição
desmoralizante."

Tal situação acarreta um enfraquecimento da
atuação fiscalizatória, efetuada pelos conselhos de
medicina, do exercício da profissão médica.

Com a in ten ção de re me di ar tal si tu a ção, pro po -
mos es ten der o pra zo de sus pen são do exer cí cio pro -
fis si o nal para até vin te e qua tro me ses. Assim, ha ve -
ria a aco mo da ção dos ca sos lin de i ros, em que, por
um lado, a sus pen são por trin ta dias se mos tra in su fi -
ci en te e, por ou tro, a cas sa ção do re gis tro do pro fis si -
o nal mos tra-se exor bi tan te e ex tre ma.

Pelo aci ma ex pos to es pe ra mos a co o pe ra ção
dos nos sos pa res para a apro va ção do pre sen te Pro -
je to.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 1999. – Se na -
dor Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957

Dis põe so bre os Con se lhos de Me -
di ci na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 22. As pe nas dis ci pli na res apli cá ve is pe los

Con se lhos Re gi o na is aos seus mem bros são as se -
guin tes:

a) ad ver tên cia con fi den ci al em avi so re ser va do;
b) cen su ra con fi den ci al em avi so re ser va do;
c) cen su ra pú bli ca em pu bli ca ção ofi ci al;
d) sus pen são do exer cí cio pro fis si o nal até 30

(trin ta) dias;
e) cas sa ção do exer cí cio pro fis si o nal, ad re fe -

ren dum do Con se lho Fe de ral.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Assun tos So ci a is, ca -
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Edu ar do Du tra) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 225, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 258, do Re -

gi men to Inter no do Se na do, re que i ro Tra mi ta ção
em Con jun to dos Pro je tos de Lei do Se na do
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nºs 188/99, que “Acres cen ta dis po si ti vos à Lei
nº 8.974, de 5 de jane i ro de 1995, es ta be le cen do a
obri ga to ri e da de da ro tu la gem de pro du tos con ten -
do or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do (OGM) ou
de ri va dos de OGM” e 216/99 que “Pro í be, por cin co
anos, o plan tio e a co mer ci a li za ção de ali men tos
con ten do or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do
(OGM) ou de ri va dos de OGM, em todo o ter ri tó rio
na ci o nal”, por ver sa rem so bre ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 1999. – Se na -
dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (José Edu ar do Du tra) –
O re que ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or -
mente, in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art.
255, in ci so II, alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 295/99

Bra sí lia, 6 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Par -

ti do Li be ral – PL in di ca o De pu ta do Eu já cio Si mões,
como mem bro ti tu lar, para in te grar a Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, em
subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do, De pu ta do
Pe dro Ca ne do.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i -
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de -
mar Cos ta Neto , Lí der do Par ti do Li be ral.

OFÍCIO Nº 259/PT

Bra sí lia, 6 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car o De pu ta do José Pi men tel (PT/CE),
como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta do José Ge -
no í no (PT/SP), para in te grar a Co mis são Mis ta des ti -
na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer à Me did a Pro vi só -
ria nº 1.825, de 1999, que al te ra a Lei nº 4.229, de
1963, que “au to ri za a do a ção de bens e dá ou tras pro -
vi dên ci as (DNOCS)”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Ge no í no,
Lí der do PT.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) –
Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) –
O Sr. Senador Carlos Patrocínio enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Governo
Fernando Henrique Cardoso vem promovendo uma
revolução silenciosa neste País. Nós, brasileiros,
que demonstramos gosto pelas coisas grandiosas
que fazem estardalhaço, demoraremos ainda alguns 
anos para avaliar, em toda sua extensão, o alcance
das reformas no Estado e da alteração na maneira
de gerir a coisa pública. Mais do que uma
transformação institucional, temos assistido a uma
mudança de mentalidade.

É o que ocorre, por exemplo, com o
financiamento ao setor habitacional por instituições
públicas, assunto sobre o qual pretendo falar hoje.

Subjacente às ações do Governo está o
conceito – corretíssimo – de que subsídios devem ser 
concedidos apenas para aquisição de moradias
destinadas a pessoas de baixa renda. Já a classe
média e média alta pode ser ajudada, sim, pelo Poder 
Público, em seu legítimo sonho de adquirir a casa
própria; porém esta ajuda deverá vir apenas
mediante a criação de mecanismos de financiamento
de longo prazo. Quanto aos custos do financiamento,
esses seguirão os custos vigentes no mercado. Se
seguíssemos esse princípio simples de justiça fiscal,
neste e em outros setores, o Brasil não seria um dos
países mais desiguais do mundo.

Qu an to a so lu ções cri a ti vas de mer ca do, ado ta -
das no se tor ha bi ta ci o nal por ini ci a ti va do Go ver no, eu
ci ta ria três. A pri me i ra é a se cu ri ti za ção de re ce bí ve is
de cré di to imo bi liá rio, de am pla uti li za ção nos Esta dos
Uni dos, que per mi te aos agen tes fi nan ce i ros ne go ci a -
rem pro mis só ri as de mu tuá ri os no mer ca do se cun dá -
rio de tí tu los, dan do ma i or li qui dez ao se tor e, por tan to, 
re dun dan do em mais di nhe i ro dis po ní vel para no vas
cons tru ções. A se gun da é a pos si bi li da de de em pre -
gar-se a ali e na ção fi du ciá ria, mu i to pre sen te no fi nan -
ci a men to de bens mó ve is, como ga ran tia do em prés ti -
mo imo bi liá rio, o que ba ra te ia o cus to do fi nan ci a men -
to. A ter ce i ra é o sis te ma de ar ren da men to mer can til,
tam bém de no mi na do le a sing, que é ado ta do prin ci -
pal men te no fi nan ci a men to de au to mó ve is e ae ro na -
ves. Por esse sis te ma, o mu tuá rio paga alu guel pelo
imó vel que ocu pa e, no fim de de ter mi na do pra zo, pode fa zer 
ou não a op ção de com prar o imó vel, já con tan do o alu guel
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de sem bol sa do como par te do pa ga men to do em prés -
ti mo.

Essas medidas beneficiarão tanto quem quer
comprar imóvel quanto quem quer construir para
vender. Mas, – é importante repetir – no caso de
mutuários de renda média e alta, não envolvem
sequer um centavo de subsídio com o dinheiro do
contribuinte. O dinheiro público, destinado à
habitação, fica, assim, voltado para o atendimento da
clientela de baixa renda, que é quem não pode pagar
os preços de mercado.

No que diz respeito a esse segmento mais
pobre da sociedade, o Presidente da República
acaba de anunciar, no dia 29 de abril, a destinação de
3 bilhões de reais para o recém-criado Programa de
Habitação de População de Baixa Renda. Esse não é
o único programa habitacional do Governo para a
população dessa faixa de renda. Seus resultados
somar-se-ão aos dos programas já existentes, que
são administrados pela Caixa Econômica Federal,
como o Pró-Moradia e o Habitar Brasil.

Elaborado pela recém-estruturada Secretaria
do Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, a cargo do competente economista Sérgio 
Cutolo, o novo programa destina-se a famílias com
renda de até 6 salários mínimos mensais, e seus
contratos reger-se-ão pelo sistema de arrendamento
mercantil, que mencionei há pouco. Os mutuários
pagarão, por mês, 0,6% do valor do imóvel que
pretendem adquirir. Após 15 anos, terão a opção de 
compra do imóvel. Caso a façam, abaterão do valor
do imóvel o aluguel pago durante esses 15 anos.

A vantagem desse sistema é que se elimina a
TR do contrato, não havendo nenhuma outra taxa de
juro a substituí-la. Alguns vão achar esse sistema tão
bom, que se apressarão a defender sua extensão a
todos os mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação. Entretanto – vou insistir neste ponto –, se
é possível eliminar a TR dos contratos, provocando
um descasamento entre custo de captação dos
recursos e custo do financiamento, é porque há
subsídios envolvidos na operação. O que é mais do
que legítimo, quando se trata de favorecer os mais
pobres. Isso ajuda a que o Brasil melhore sua
distribuição de renda.

Então, vamos lá. Dos 3 bilhões de reais
alocados ao programa, 2 bilhões 435 milhões virão do 
FGTS e 565 milhões virão do Tesouro, caracterizando 
subsídio direto. É esse dinheiro do contribuinte que
possibilita a eliminação da TR dos contratos. E não

menos importante é dizer que esse subsídio ficará
explícito no Orçamento, não implicando em
sacrifícios para as gerações futuras, como foi o caso
do generoso Fundo de Compensação de Variação
Salarial (FCVS).

Tudo estaria muito bem, não fosse por uma nota 
dissonante em relação ao anúncio desse importante
programa. É que o programa beneficiará apenas as
populações de baixa renda do Estado de São Paulo e
do Rio de Janeiro. Vários governadores e
parlamentares dos outros Estados brasileiros já
protestaram junto ao Governo Federal contra o que
lhes parece discriminação.

Eu me junto a esses representantes e estranho
o fato. Entretanto, não me precipitarei. Levarei em
consideração o porte continental do Brasil, o que
significa dizer que, muitas vezes, é necessário ir
implantando aos poucos os programas,
estendendo-os aos poucos pelo território nacional,
para que não se inviabilizem em razão do
açodamento e da falta de capacidade operacional
para, de uma só tocada, cobrir todo o País. Todavia,
espero que não demore muito para que isso ocorra. E 
tenho certeza de que não demorará. De qualquer
forma, ficaremos atentos para isso.

Por fim, quero dizer da minha satisfação em
presenciar o renascimento do financiamento
imobiliário residencial no País. Quero louvar o espírito 
de responsabilidade demonstrado por este Governo
e também sua criatividade e seu compromisso para
melhorar a vida das pessoas mais pobres.

E que tomemos consciência de que tudo, todas
as facilidades concedidas a pessoas e a grupos têm
um custo, nada sai de graça. Quando esse custo
envolve dinheiro público, temos de ter discernimento
para saber se quem dele se beneficiará, de fato, dele
necessita. A falta desse discernimento explica, em
boa parte, a extinção do antigo Banco Nacional de
Habitação (BNH) e a paralisação do crédito
imobiliário residencial por muito anos.

Felizmente, essa triste página já parece virada.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 20 minutos.)
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Ata da 51ª Ses são Não De li be ra ti va
em 10 de maio de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Carlos Patrocínio, Nabor Júnior, Eduardo Suplicy
da Sra. Heloísa Helena e do Sr. José Jorge.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 122/99, de 7 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 29, de 1996 (nº 382/91, na que la
Casa), que in se re na Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho, re gras so bre o aces so da mu lher ao mer ca do
de tra ba lho e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Pro je to en vi a do à san ção em 7-5-99)

Nº 123/99, de 7 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 43, de
1995 (nº 3.806/97, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima, que per mi te às par tes a
uti li za ção de sis te ma de trans mis são de da dos para a
prá ti ca de atos pro ces su a is.

(Pro je to en vi a do à san ção em 7-5-99)

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 1999
(Nº 2.597/96, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Au to ri za a Uni ver si da de Fe de ral do
Rio Gran de do Nor te a ali e nar bem imó -
vel de sua pro pri e da de, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica a Uni ver si da de Fe de ral do Rio

Gran de do Nor te au to ri za da a ali e nar ao Go ver -
no do Esta do do Rio Gran de do Nor te o do mí nio
útil do ter re no fo re i ro do pa tri mô nio mu ni ci pal de
Na tal, com área de 2.540,50 m2 (dois mil, qui nhen tos
e qua ren ta me tros e cin qüen ta cen tí me tros qua dra -
dos), li mi tan do-se a oes te com a Av. Rio Bran co, ao
rumo de 28E37’SW, com 43,10m; ao sul, com pro pri e -
da de de Elvi ra Amé lia Ma cha do e Fe lin to Man so Ma -
ci el, ao rumo de 63E53’SE, com 16,00m; a les te, com
a Rua Prin ce sa Isa bel, com 28E07’NE, com 36,10m;
e ao nor te, com a Rua Profes sor Zuza, com
62E13’NW, com 64,75m, be ne fi ci a do com um pré dio
de dois pa vi men tos, si tu a do na Av. Rio Bran co nº 743, 
Ba ir ro da Ci da de Alta, onde fun ci o nou a Te le vi são
Uni ver si tá ria.

Art. 2º O va lor ad qui ri do com a ali e na ção
do bem de que tra ta o ar ti go an te ri or será uti li za -
do in te gral men te no cam pus da Uni ver si da de Fe -
de ral do Rio Gran de do Nor te, aten di das as de ter mi -
na ções do art. 4º da Lei nº 6.120, de 15 de ou tu bro de
1974.

Art. 3º A ali e na ção de que tra ta o art. 1º de ve -
rá obe de cer às dis po si ções con ti das na Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e suas al te ra ções.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º Re vo ga-se o art. 3º da Lei nº 6.995, de
31 de maio de 1982.

MENSAGEM Nº 1.224, DE 1996 

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo -
ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção e 
do Des por to o tex to do pro je to de lei que “Au to ri -
za a Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Nor te
a ali e nar bem imó vel de sua pro pri e da de, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.”
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Brasília, 28 de novembro de 1996. – Marco
Antônio Maciel.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 100, DE 15 DE
AGOSTO DE 1996, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Projeto de Lei que autoriza a Universidade Federal do 
Rio Grande do norte a alienar bem imóvel de sua
propriedade, integrado ao patrimônio dessa
instituição a partir de 31 de maio de 1982, por força da 
Lei nº 6.995.

Por vários anos o referido imóvel abrigou as
instalações da Televisão Universitária recentemente
transferida para prédio próprio, construído para
atender às necessidades específicas de suas
instalações e sediado no Campus Universitário.

No estágio em que se encontra a implantação
do referido Campus, é de todo conveniente a
alienação do imóvel em questão, o que permitirá a
aplicação dos recursos dela oriundos em edificações
para suprir carências de espaço físico em vários
setores acadêmicos daquela instituição.

Esclareça-se, por oportuno, que o art. 3º da Lei
nº 6.995/82, que autorizou a doação do imóvel à
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estatui 
restrição à doação, mencionando ser ela nula caso
seja dada destinação ao bem diversa daquela pela lei
definida, razão da necessidade da edição de uma
ordem legal, que revogue a referida restrição e
autorize a alienação do imóvel para os fins já
mencionados.

Respeitosamente. – Paulo Renato Souza,
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.995, DE 31 DE MAIO DE 1982

Autoriza a doação à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte de
imóvel situado no Município de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se -
guin te Lei:Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za -
do a trans fe rir, por do a ção, à Uni ver si da de Fe de -
ral do Rio Gran de do Nor te, o imó vel cons ti tu í do
por ter re no e ben fe i to ri as, si tu a do à Ave ni da Rio

Bran co nº 743, Ba ir ro da Ci da de Alta, Mu ni cí pio de 
Na tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º O imó vel a que se re fe re o ar ti go an te ri -
or des ti na-se às ins ta la ções da re fe ri da Uni ver si da -
de.

Art. 3º A do a ção efe ti var-se-á me di an te con -
tra to – a la vrar-se em li vro pró prio do Ser vi ço do
Pa tri mô nio da União – tor nan do-se nula, se ao
imó vel vier a ser dada des ti na ção di ver sa da pre -
vis ta no ar ti go 2º des ta Lei, ou, ain da, se ocor rer
ina dim ple men to de cláu su la con tra tu al, fi can do a
do na tá ria, nes te caso, sem di re i to a qual quer in -
de ni za ção, in clu si ve por ben fe i to ri as re a li za das.

Art. 4º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 31 de maio de 1982; 161º da Inde -

pen dên cia e 94º da Re pú bli ca. – JOÃO
FIGUEIREDO – Erna ne Gal vêas.

LEI 6.120 DE 15-10-74

Dis põe so bre a ali e na ção de bens
imó ve is de ins ti tu i ções fe de ra is de en si -
no, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º O pro du to das ope ra ções de que tra ta esta

Lei será em pre ga do, ne ces sa ri a men te, nos cam pi uni -
ver si tá ri os ou nas se des das ins ti tu i ções, em des pe -
sas re la ti vas a edi fi ca ções, ser vi ço de in fra-estrutura,
ins ta la ções, equi pa men tos e ur ba ni za ção.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o cam pus  ou sede for
con si de ra do com ple to, o pro du to da lo ca ção po de rá
ser em pre ga do em des pe sas de cus te io.

LEI 8.666 DE 21-6-93

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas para
lici ta ções e con tra tos da ad mi nis tra ção pú -
bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os

Art. 1º Esta Lei es ta be le ce nor mas ge ra is so bre
li ci ta ções e con tra tos ad mi nis tra ti vos per ti nen tes a
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obras, serviços, in clu si ve de pu bli ci da de, com -
pras, ali e na ções e lo ca ções no âm bi to dos Po de -
res da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. Su bor di nam-se ao re gi me
des ta Lei, além dos ór gãos da ad mi nis tra ção di re -
ta, os fun dos es pe ci a is, as au tar qui as, as fun da -
ções pú bli cas, as em pre sas pú bli cas, as so ci e da -
des de eco no mia mis ta e de ma is en ti da des con -
tro la das di re ta ou in di re ta men te pela União, Esta -
dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 1999

(Nº 752/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Con so li da as dis po si ções dos De -
cre tos Le gis la ti vos nº 96, de 1975, e nº
29, de 1981, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O be ne fi ciá rio de par la men tar fa le ci do no

exer cí cio do man da to, bem como da que le afas ta do
do man da to em vir tu de de in va li dez per ma nen te ou
si tu a ção de in ca pa ci da de que im pe ça, em ca rá ter de -
fi ni ti vo, o exer cí cio do man da to, terá di re i to a um pe -
cú lio for ma do pelo des con to de duas diá ri as de cada
mem bro do Con gres so Na ci o nal.

§ 1º o des con to a que se re fe re este ar ti go efe ti -
var-se-á na fo lha de pa ga men to do mês sub se qüen te
à ocor rên cia que deu ori gem ao be ne fí cio.

§ 2º Se hou ver mais de uma ocor rên cia no mes -
mo mês, far-se-ão os des con tos nos me ses se guin -
tes.

§ 3º O Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta -
dos fa rão o des con to das diá ri as de seus mem bros e
as re pas sa rão aos be ne fi ciá ri os le ga is, in di ca dos
pelo con gres sis ta na Casa a que per ten cia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
em 1º de fe ve re i ro de 1999.

PROJETO ORIGINAL Nº 752, DE 1998

O Con gres so Na ci o nal re sol ve:
Art. 1º O be ne fi ciá rio de par la men tar fa le ci do

no exer cí cio do man da to, bem como da que le afas -
ta do do man da to por mo ti vo alhe io à sua von ta de,
terá di re i to a um pe cú lio for ma do pelo des con to de
2 (duas) diá ri as de cada mem bro do Con gres so Na -
ci o nal.

§ 1º O des con to a que se re fe re este ar ti go
efe ti var-se-á na fo lha de pa ga men to do mês sub -
se quen te à ocor rên cia que deu ori gem ao be ne fí -
cio.

§ 2º Se hou ver mais de uma ocor rên cia no
mes mo mês, far-se-ão os des con tos nos me ses
se guin tes.

§ 3º O Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu -
ta dos fa rão o des con to das diá ria de seus Mem -
bros e as re pas sa rão aos be ne fi ciá ri os le ga is, in -
di ca dos pelo con gres sis ta na Casa a que per ten -
cia.

Art. 2º Este de cre to en tra rá em vi gor em 1º de 
fe ve re i ro de 1999.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

 Jus ti fi ca ção  

O pe cú lio par la men tar, dis ci pli na do pe los De -
cre tos Le gis la ti vos nº 96, de 1975, e nº 29, de 1981, é
pago pelo Insti tu to de Pre vi dên cia dos Con gres sis tas
_ IPC aos be ne fi ciá ri os do con gres sis tas e cor res pon -
de ao des con to De 2 (duas) diá ri as de cada mem bro
do Con gres so Na ci o nal.

Com a ex tin ção do IPC, cuja li qui da ção ocor re rá 
em 1º de fe ve re i ro de 1999, ne ces sá rio se faz novo
dis ci pli na men to da ma té ria, a fim de que o pa ga men -
to seja fe i to di re ta men te pelo Se na do Fe de ral e pela
Câ ma ra dos De pu ta dos.

A Mesa, na re u nião de hoje, pre sen tes os Se -
nho res De pu ta dos He rá cli to For tes 1º Vi -
ce-Presidente, Se ve ri no Ca val can ti, 2º Vi -
ce-Presidente, Ubi ra tam Agui ar, 1º Se cre tá rio (Re la -
tor), e Efra im Mo ra is, 4º Se cre tá rio, re sol veu apro var
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo que “con so li da as
dis po si ções dos De cre tos Le gis la ti vos nº 96, de 1975, 
e nº 29, de 1981, e dá ou tras pro vi dên ci as”, re fe ren -
tes ao pe cú lio par la men tar.

Sala das Re u niões, 26 de no vem bro de 1998. _
De pu ta do He rá cli to For tes, 1º Vi ce-Presidente, no
exer cí cio da Pre si dên cia.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 96, DE 1975

Dis põe so bre o pe cú lio par la men tar 

Art. 1º Aos be ne fi ciá ri os do par la men tar, fa le ci -
do no exer cí cio do man da to, o Insti tu to de Pre vi dên -
cia dos Con gres sis tas (IPC) pa ga rá um pe cú lio for -
ma do pelo des con to de 2 (duas) diá ri as de cada
mem bro do Con gres so Na ci o nal.

§ 1º O desconto a que se refere este artigo
efetivar-se-á na folha de pagamento seguinte ao
óbito.
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§ 2º Na ocorrência de mais de um falecimento
no mesmo mês, far-se-ão os descontos nos meses
subsequentes.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua pubicação.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 29, DE 1981

Altera o Decreto Legislativo nº 96,
de 1975, que dispõe sobre o pecúlio
Parlamentar.

Art. 1º Dê-se ao artigo 1º do Decreto Legislativo
nº 96, de 14 de novembro de 1975, a seguinte
redação:

“Art. 1º Aos beneficiários do
parlamentar falecido no exercício do
mandato, bem como àquele que for
afastado do mandato por motivo alheio à
sua vontade, o Instituto de Previdência dos
Congressistas (IPC) pagará um pecúlio
formado pelo desconto De 2 (duas) diárias
de cada membro do Congresso Nacional.

§ 1º O desconto a que se refere este
artigo efetivar-se-á na folha de pagamento
seguinte à ocorrência que deu origem ao
benefício.

§ 2º Havendo mais de uma ocorrência, 
far-se-ão os descontos nos meses
subseqüentes.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Defiro. Desarquive-se o PDC nº 752,
de 1998.

Publique-se.
Em 13-4-99. – Michel Temer,

Presidente.

(Às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, e Diretora.) 

PARECER

PARECER Nº 193, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 39, de 1999,
de autoria do Senador Artur da Távola,

que “dispõe sobre a criação do ‘Dia
Nacional do Choro’ e dá outras
providências”.

Relatora: Senadora Marina Silva

I – Relatório

O Projeto em exame, de autoria do Senador
Artur da Távola, tem por objetivo instituir o “Dia
Nacional do Choro”, a ser comemorado anualmente
em 23 de abril, data de nascimento de Alfredo da
Rocha Viana Júnior, o popularmente conhecido
Pixinguinha.

Ao justificar a proposição, o autor ressalta a
importância do choro e destaca a reconhecida
genialidade de Pixinguinha, que “conferiu a essa
modalidade seus contornos definitivos”. Sustentam
ainda a iniciativa relevantes informações que
percorrem a história desse gênero musical, nascido
no Rio de Janeiro, em meados do século XIX, em
decorrência da adaptação que músicos populares
promoveram sobre os gêneros musicais então
preferidos da “alta burguesia carioca”.

Ao reconhecer que a definitiva conformação do
choro surgiu, “a partir de 1910, sob a batuta de
Pixinguinha”, o autor do Projeto – notório, ele próprio,
por seu domínio do tema – procura demonstrar a
oportunidade e a pertinência da proposição.

Distribuído a esta Comissão, em 23 de fevereiro 
de 1999, para deliberação de natureza terminativa, o
Projeto não recebeu emendas no decurso do prazo
regimental.

II – Voto do Relator

Não vislumbro inconstitucionalidade ou
injuridicidade no Projeto. No mérito, concordo
com a proposição, que faz justiça à memória de
um dos nomes mais importantes da cultura
brasileira e dá o destaque devido a uma de nossas 
manifestações culturais mais genuínas.

Voto, portanto, pela Aprovação do Projeto de 
Lei do Senado nº 39, de 1999.

É o Parecer.
Sala da Comissão, 13 de abril de 1999. –

Presidente da Comissão, Freitas Neto – Relatora,
Marina Silva – Eduardo Siqueira Campos – Artur
da Távola – Jorge Bornhausen – Luís Otávio –
Hugo Napoleão – Teotônio Vilela Filho – Amir
Lando – Heloísa Helena – Djalma Bessa – Pedro
Simon – Edison Lobão – Geraldo Althoff –
Juvêncio da Fonseca – Luzia Toledo.
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OF. Nº CE/10/99

Em 27 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão aprovou o Projeto de
Lei do Senado nº 39, de 1999, de autoria do Exmº Sr.
Senador Artur da Távola que, “Dispõe sobre a Criação
do Dia Nacional do Choro e dá outras providências”,
em reunião do dia 13 de abril próximo passado.

Atenciosamente, Senador Freitas Neto,
Presidente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 1999

Denomina “Aeroporto Internacional
Senador Oscar Passos” o novo aeroporto,
em construção, na Cidade de Rio Branco,
Acre. 

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O novo aeroporto internacional da

Cidade de Rio branco, no Estado do Acre, construído
sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de
Infra- Estrutura Aeroportuária (INFRAERO), às
margens da rodovia BR-364, vizinho ao Município de
Bujari, passa a ser denominado “Aeroporto
Internacional Senador Oscar Passos”.

Art. 2º Da placa inaugural, a ser colocada no
saguão do terminal constarão, além das habituais
referências às autoridades e empresas responsáveis
por sua construção, os seguintes dizeres: “A Oscar
Passos, parlamentar, militar e administrados que
honra a nossa história, a homenagem do povo
acreano e o reconhecimento de toda a Nação por sua
luta pela liberdade, pelo fortalecimento da Amazônia
e pela consolidação da democracia no Brasil”.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Brasil tem uma imensa dívida para com os
defensores da democracia que, ao longo de mais de
duas décadas, lutaram contra o regime arbitrário que

mancha tantas páginas de nossa história. Essa luta,
em alguns casos, resvalou para a troca de violências,
mas teve, também, líderes que, por sua moderação e
sua alta sensibilidade, souberam agir com serena
firmeza e, assim, conservar abertas as poucas frestas 
que permitiam a entrada da luz da democracia.

Entre esses visionários destacou-se, já nos anos
60, o Senador Oscar Passos, um militar consagrado na
guerra mas cuja dedicação à farda nunca o impediu de
participar de importantes momentos da vida
político-administrativo do País _ jamais como
conspirador ou golpista, mas sempre voltado para a
causa da integração e do desenvolvimento nacionais.

Seu grande momento como homem público foi
quando assumiu a árdua missão de ser o primeiro
presidente do Movimento democrático Brasileiro,
onde se entrincheiravam os resistentes da sociedade
civil, os quais hoje, em grande número, estão
disseminados pelos muitos partidos políticos que
procuram consolidar a república livre em nosso país.
Não podemos esquecer, todavia, que naqueles duros
e sombrios tempos era indispensável a unidade das
forças anti-arbritrárias, que, conscientes dessa
necessidade, fundaram o glorioso MDB.

A aceitação unânime de Oscar Passos para
presidir aquele núcleo de obstinados democratas foi
decorrência natural de sua vitoriosa carreira de
homem público, militar, administrador e profundo
conhecedor da realidade geopolítica nacional,
inclusive da grande região amazônica, que, naqueles
dias, estava ostensivamente sob a cobiça de grandes 
organizações e potências de outros continentes.

A biografia de Oscar Passos é uma das mais
ricas já registradas na História brasileira: nascido em
1902, em Porto Alegre, lá foi servidor público e sentou 
praça no Exército, onde se destacou nas artes
castrenses mas, ao mesmo tempo, teve importantes
intervenções na alta administração pública.

Na condição de acreano, quero começar este
relato enaltecendo sua presença, como Governador,
no ex-Território Federal do Acre, no biênio 1941/42,
ao término do qual recebeu outro chamado da Pátria:
organizar e ser o primeiro presidente do Banco de
Crédito da Borracha, atualmente denominado Banco
do Amazônia S.A., que deu força decisiva no
abastecimento de borracha ao Mundo Livre, então
empenhado na guerra contra o eixo nazi-fascista, que 
havia ocupado as plantações inglesas no
Extremo-Oriente.

Logo em se gui da, com a en tra da do Bra sil na II
Gu er ra Mun di al, Oscar Pas sos foi in te gra do à For ça
Expe di ci o ná ria Bra si le i ra, a vi to ri o sa FEB, con sa -
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gran do-se como bra vo sol da do e bri lhan te es tra te gis -
ta na Cam pa nha da Itá lia, sob o co man do do Ma re -
chal Mas ca re nhas de Mo ra es e ao lado de Hum ber to
Cas tel lo Bran co e tan tos ou tros ofi ci a is, sar gen tos,
ca bos e sol da dos, cu jos no mes es tão es cri tos em le -
tras dou ra das na vi tó ria dos Ali a dos.

O papel desempenhado por Oscar Passos no
teatro de operações reservou-lhe, após o conflito, um
importante posto na Escola do Estado-Maior do
Exército, na formação de oficiais, onde sucessivas
gerações de jovens patriotas dele receberam as mais
valiosas lições de vida e de dedicação às causas da
nacionalidade.

Em 1950, Oscar Passos retornou ao ainda
Território Federal do Acre, disputando uma das duas
vagas de Deputado Federal. Vitorioso, teve atuação
tão destacada no Congresso Nacional que mereceu
duas reeleições sucessivas, respectivamente em
1954 e 1958. Em 1962, com a elevação do Acre a
Estado, criou-se sua bancada no Senado Federal, e,
mais uma vez – disputando uma das três vagas –
Oscar Passos recebeu a confiança do povo, ao lado
de José Guiomard dos Santos e Adalberto Sena.

Muitas outras páginas importantes de sua
biografia foram escritas nessas quase quatro décadas.
E são, certamente, conhecidas dos Srs. Congressistas.

Detenho-me, todavia, naquelas três mais
importantes, para cumprir a obrigatoriedade
regimental de justificar a presente proposição: a
brilhante carreira como militar; a condição de
precursor do restabelecimento democrático, ao
assumir a presidência do MDB, em plena ditadura; e a 
forte liderança que exerceu na administração do
antigo Território Federal do Acre e, mais tarde, na sua
transformação e consolidação como Estado.

Nada mais justo, portanto, do que propiciar aos
que chegarem ao Acre, pelas portas do futuro
Aeroporto, uma recepção evocando um dos grandes
construtores do Estado, respeitado, também, em
todas as outras Unidades da Federação e nos
centros das decisões nacionais. Quem não conhece
a saga de Oscar Passos, ao ouvir seu nome, decerto
ganhará novos e mais fortes motivos para ter orgulho
de ser brasileiro e de ver a Amazônia integrada ao
processo de fortalecimento das instituições
democráticas e da economia do Brasil.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1999. –
Senador Nabor Júnior.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten -
te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se 
à lis ta de ora do res.

Como pri me i ro ora dor ins cri to, con ce do a pa la -
vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des ta tri bu na, te -
nho in sis ti do em que o Bra sil deve fa zer uma op ção
que va lo ri ze a in ves ti ga ção ci en tí fi ca como al ter na ti va 
para o de sen vol vi men to e me lho ria das con di ções so -
ci a is do seu povo.

Na área da sa ú de, há um as sun to que não tem
sido mu i to lem bra do no ple ná rio des ta Casa, que é da 
or dem do dia de qual quer hos pi tal do Bra sil e que
tam bém de ve ria ser do Mi nis té rio da Sa ú de, por que
en vol ve mu i tos gas tos e re cur sos, ten do como ca u sa
a fal ta de uma po lí ti ca mais de ci si va e efe ti va do Go -
ver no Fe de ral que al can ce as Uni da des Fe de ra das
em sua pon ta.

Hoje, quan do en xer ga mos uma ação do Go ver -
no Fe de ral que de tec ta um pro ble ma sé rio, dis cu tin -
do-o em pro fun di da de e tra çan do um pla no de so lu -
ções, ge ral men te a prá ti ca de cor re ção e bus ca de re -
sul ta dos não che ga aos Mu ni cí pi os, e o re sul ta do, às
ve zes, é mu i to gra ve e dis pen di o so para o País. Re fi -
ro-me à ques tão das in fec ções hos pi ta la res, Sr. Pre -
si den te.

Atu al men te, o Bra sil pos sui um gas to mé dio de
US$500,00 a US$4 mil por ví ti ma de in fec ção hos pi ta -
lar em seus hos pi ta is. Um país como o nos so, que
tem um in ves ti men to em sa ú de de apro xi ma da men te
US$200,00 per ca pi ta, não pode en fren tar a in fec ção 
hos pi ta lar de ma ne i ra de sa ten ta, in sen sí vel ou sem
uma for te in ter ven ção em cada Mu ni cí pio, em cada
Esta do, a fim de al can çar um re sul ta do me lhor.

Há uma mé dia de um mi lhão e meio de ví ti mas
de in fec ção hos pi ta lar. Se to más se mos me di das sim -
ples e rí gi das, te ría mos uma in ter ven ção efe ti va e
uma re du ção de pelo me nos meio mi lhão des ses ca -
sos.

Da dos de uma re vis ta ofi ci al de no mi na da Re -
vis ta do Con tro le de Infec ção Hos pi ta lar re ve lam
que, se gun do con clu sões do Mi nis té rio da Sa ú de,
ape sar dos es for ços na im plan ta ção de ser vi ços de
con tro le de in fec ção hos pi ta lar, os re sul ta dos fo ram
pou co al can ça dos. Como se ob ser va, da dos do pró -
prio Go ver no Fe de ral re ve lam que os re sul ta dos ob ti -
dos com a Po lí ti ca Na ci o nal de Con tro le de Infec ção
Hos pi ta lar fo ram mu i to pe que nos.
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No Brasil afora, criou-se a chamada Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar como norma
obrigatória, estabelecida em lei em 1997. Cada
unidade de saúde da Federação, que fosse unidade
hospitalar, deveria possuir a sua Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar. Lamentavelmente, a
despeito da determinação legal, estabelecida
também pelo Ministério da Saúde, a prática de
correção e prevenção não é alcançada nas unidades
de saúde. Enquanto o SUS (Sistema Único de
Saúde) tem uma média de internação de 6 dias para
cada doente, quando há um paciente com infecção
hospitalar, a média de internação chega a 21 dias, e o
custo individual, que de maneira geral é menor do que 
US$500, é acrescido de US$500 a US$4 mil.

Então, o País não tem condição de suportar
isso. Dados de pesquisas americanas apontam que
todo um investimento que se possa fazer para o
controle das infecções hospitalares só é capaz de
controlar com êxito 30% delas, apesar de uma
intervenção judiciosa. Os outros restantes seriam
decorrência de condições intrínsecas do paciente.
Dessa forma, é preciso que o País aponte uma
alternativa rígida, efetiva e técnica de controle e
prevenção das suas infecções hospitalares. Não
podemos ter uma população subnutrida, que procura
doenças pelas condições de higiene, pelas condições
econômicas em que vive. Não se podem impor doenças 
a essa população. Esse povo não pode viver numa
situação precária de educação sanitária. E a presença
de uma doença que leve a uma internação hospitalar
multiplicará a possibilidade de infecções hospitalares, 
com forte dano socioeconômico para essas pessoas.

Sr. Presidente, o resultado é grave, pois 13,5%
dos pacientes (em cada 100) são vítimas de infecção
hospitalar no Brasil; pelo menos uma infecção ocorre. 
E quando se soma todo o conjunto de infecções
hospitalares, sabendo que um paciente pode ter mais 
de uma infecção, a realidade é que, de cada 100
doentes internados, 15 são vítimas de infecção
hospitalar, com 1% de óbito, sendo que 4% desses
13,5 pacientes em cada 100 têm como interferência
do seu óbito a presença de uma infecção hospitalar,
que não é determinante direta do caso.

De fato, o Brasil precisa entender como
inadiáveis e prioritários a prevenção e o controle de
infecções hospitalares. No Ministério da Saúde, as
discussões e os aspectos técnicos envolvendo as
ações e a identificação do problema podem ser
amplos, mas as medidas para uma solução não
chegam até o município, até a ponta do sistema, e o
resultado é a precariedade.

Ainda hoje, há uso inescrupuloso, indefinido e
desnecessário de antibióticos nas unidades
hospitalares. Segundo o Ministério da Saúde, de
1995 a 1998, 46,1% dos pacientes das clínicas de
cirurgia e 24,1% dos pacientes das clínicas médicas
usaram antibiótico sem qualquer sinal de infecção
aparente ou laboratorial. 

Ora, Sr. Presidente, uma das coisas que aflige o
povo brasileiro é o uso de antibiótico, por pesar no
bolso da família. E esses gastos oneram os cofres
públicos. Não podemos entender como o Brasil ainda
não tem controle da utilização de antibióticos. Se
tivesse, poderíamos ver sanado o problema da fome
e da miséria em nosso País. Deve, pois, o Governo
Federal refletir sobre a questão, fazendo-se parceiro
das unidades municipais e estaduais, para que se
estabeleça uma medida efetiva e rígida de controle
das infecções hospitalares.

É bem verdade que se trata de um problema de
ordem mundial. Os melhores hospitais do planeta têm 
uma taxa de infecção hospitalar da ordem de 5%,
mas isso não justifica que o nosso País se dê ao luxo
de gastar tanto, quando poderia fazer um
investimento que mudasse definitivamente o perfil
daqueles que procuram internação. Pelo menos 14%
das crianças recém-nascidas atendidas em unidades
hospitalares passam por um agravamento de sua
saúde em virtude de infecção hospitalar, elevando em 
muito o seu tempo de internação.

A Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997,
assemelha-se a tantas outras leis existentes, que não
são cumpridas, e as unidades estaduais e municipais
não alcançam o resultado que deveriam alcançar.

Sr. Presidente, esse problema é grave.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1%
dessas internações com infecção hospitalar resultam
em morte e 4% contribuem para o óbito de forma
indireta. Em nosso País, o tempo médio de internação 
é de 11,8 dias. Quando o doente é vítima de infecção
hospitalar, o tempo de permanência passa para 21,7
dias, segundo o relatório do biênio 1994/1995.

O Brasil gastou, somente com o uso de
antibióticos (terapia), em torno de R$500 milhões,
sendo que R$480 milhões foram gastos com
pacientes vítimas de infecção hospitalar. 

Nos Esta dos Uni dos, ocor rem dois mi lhões de
in fec ções hos pi ta la res anu al men te, re sul tan do em
mor ta li da de e cus tos ele va dos. Lá, o tem po de in ter -
na ção con se qüente de in fec ções hos pi ta la res é es ti -
ma do en tre um e qua tro dias para in fec ções do tra to uri -
ná rio; en tre sete e 8,2 dias para in fec ções de fe ri da ci -
rúr gi ca; en tre sete e 21 dias para a sep ti ce mia; e en -
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tre 6,8 e 30 dias para as pne u mo ni as. A mor ta li da de
por sep ti ce mia ou in fec ção ge ne ra li za da che ga a 50%.
Com in fec ção hos pi ta lar, o tem po mé dio de in ter na ção
sobe para 21 dias. Já a mor ta li da de as so ci a da às pne u -
mo ni as os ci la en tre en tre 14,8% e 71%.

Os custos médios calculados dessas infecções
são de US$558 a US$593 para cada infecção do trato 
urinário; US$2.734 para cada infecção de ferida
cirúrgica; US$3.610 a US$40.000 para cada
septicemia e US$4.947 para cada pneumonia. Essa é 
uma estatística norte-americana. O nosso País não
gasta tanto com doenças, mas, se fizéssemos o ideal, 
o custo com o tratamento de uma infecção hospitalar,
quando calculado de modo criterioso, fugiria ao controle 
do Governo Federal e dos cofres públicos, podendo
acarretar danos irreparáveis à saúde pública e ao
investimento nas prioridades do Governo Federal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve-se in -
ves tir na qui lo que cons ta na Cons ti tu i ção, no di re i to ina -
li e ná vel à sa ú de, à qua li da de de vida, às po lí ti cas pú bli -
cas. De ci di da men te, não con se gui re mos ver o Go ver no 
Fe de ral im plan tan do po lí ti ca pú bli ca e al can çan do re -
sul ta do se as dis cus sões, se o sen so de pri o ri da de fi car
es ta be le ci do den tro de ga bi ne tes e não che gar à pon ta
do sis te ma. De zo i to por cen to das in fe ções hos pi ta la res 
ocor rem no se tor pú bli co e 10%, nos hos pi ta is pri va dos, 
o que de mons tra que, onde há a fis ca li za ção da fa mí lia,
onde a so ci e da de faz-se pre sen te, como nas clí ni cas
par ti cu la res, al gu mas me di das são al can ça das de
modo mais rá pi do. Qu an do a in ves ti ga ção, a crí ti ca e o
con tro le é me nor, me nos sen sí vel e me nos efi ci en te,
como no caso dos hos pi ta is pú bli cos, ge ral men te am bi -
en tes de po bre za, de pes so as hu mil des, que não têm
con di ções de ir a uma clí ni ca par ti cu lar, as ta xas de in -
fec ção são, pelo me nos, 8% mais ele va das que nas
uni da des pri va das.

Por tan to, deve ha ver ple na aten ção e res pon sa -
bi li da de dos go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, em
par ce ria com o Mi nis té rio da Sa ú de, que não pode,
so zi nho, tra çar um pla no, uma dis cus são. Sem res -
pon sa bi li zar as uni da des es ta du a is e mu ni ci pa is, o
cus to será al ta men te ele va do e da no so para a po pu -
la ção. O Bra sil não agüen ta gas tar o que vem gas tan -
do com in fec ção hos pi ta lar. Isso po de ria ser in ves ti do
em qua li da de de vida e de as sis tên cia à sa ú de den tro
das uni da des hos pi ta la res.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na,
O Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pela
Sra. He lo í sa He le na.

A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) –
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a ci da de de Rio Bran co, ca pi tal do Esta do 
do Acre, está pres tes a ga nhar um novo e mo der no
ae ro por to às mar gens da ro do via BR-364, pró xi mo ao 
Mu ni cí pio do Bu ja ri. Será um im por tan te ins tru men to
para pro mo ver o pro gres so eco nô mi co, so ci al e cul tu -
ral de todo o su do es te da Ama zô nia, além de abrir as
por tas da re gião para uma in te gra ção mais efe ti va
com os pa í ses an di nos.

Do ta do dos mais mo der nos re qui si tos téc ni cos
e ca paz de pro pi ci ar a seus usuá ri os a se gu ran ça e o
con for to de se ja dos, o novo ter mi nal per mi ti rá a oti mi -
za ção do trá fe go re gi o nal, hoje pre ju di ca do por pro -
ble mas de di ver sos ti pos.

No mo men to em que o Acre se vol ta para o fu tu -
ro, é im por tan te fa zer sua li ga ção com as ra í zes do
povo, com pá gi nas glo ri o sas e con sa gra do ras de ho -
mens pú bli cos que re pre sen ta ram o Esta do jun to aos
ou tros mem bros da Fe de ra ção. Pre ci sa mos mos trar
aos no vos ci da dãos que o fu tu ro pro mis sor que lhes é 
pro pi ci a do não exis ti ria, se não ti vés se mos tido, há
pou cas dé ca das, ho mens de di ca dos à ca u sa da de -
mo cra cia cons tru ti va, à con so li da ção de ex pec ta ti vas
e à luta con tra o obs cu ran tis mo po lí ti co-institucional.

E pou cos se des ta ca ram tan to nes sa luta, no
con tex to in ter no acre a no e nas gran des ca u sas da
na ci o na li da de, como o sa u do so Se na dor, Go ver na -
dor e Ge ne ral Oscar Pas sos.

Estou apre sen tan do, nes ta ses são do Se na do
Fe de ral, pro je to de lei que dá ao novo ae ro por to acre -
a no o nome de “Ae ro por to Inter na ci o nal Se na dor
Oscar Pas sos”, em cuja jus ti fi ca ção es pe ro com pro -
var a jus ti ça e a opor tu ni da de da ho me na gem.

E, para cons tar dos Ana is e re me mo rar a tra je -
tó ria glo ri o sa de Oscar Pas sos pela vida do Acre e da
de mo cra cia bra si le i ra, faço, ago ra, a le i tu ra da pro po -
si ção:

“PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº   , DE 1999

De no mi na de ‘Ae ro por to Inter na ci o -
nal Se na dor Oscar Pas sos’ o novo ae ro -
por to, em cons tru ção, na ci da de de Rio
Bran co, Acre.

O Con gres so Na ci o nal re sol ve:
Art. 1º. O novo ae ro por to in ter na ci o -

nal da ci da de de Rio Bran co, no Estado do 
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Acre, cons tru í do sob a res pon sa bi li da de
da Empre sa Bra si le i ra de Infra-Estrutura
Ae ro por tuá ria (Infra e ro), às mar gens da
ro do via BR-364, vi zi nho ao Mu ni cí pio de
Bu ja ri, pas sa a ser de no mi na do ‘Ae ro -
por to Inter na ci o nal Se na dor Oscar Pas -
sos’.

Art. 2º. Da pla ca ina u gu ral, a ser co -
lo ca da no sa guão do ter mi nal, cons ta rão, 
além das ha bi tu a is re fe rên ci as às au to ri -
da des e em pre sas res pon sá ve is por sua
cons tru ção, os se guin tes di ze res: ‘A
Oscar Pas sos, par la men tar, mi li tar e ad -
mi nis tra dor que hon ra a nos sa his tó ria, a 
ho me na gem do povo acre a no e o re co -
nhe ci men to de toda a Na ção por sua luta
pela li ber da de, pelo for ta le ci men to da
Ama zô nia e pela con so li da ção da de mo -
cra cia no Bra sil’.

Art. 3º. Esta lei en tra em vi gor na
data da sua pu bli ca ção.

Art. 4º. Re vo gam-se as dis po si ções
em con trá rio.

Jus ti fi ca ção
O Bra sil tem uma imen sa dí vi da para

com os de fen so res da de mo cra cia que, ao
lon go de mais de duas dé ca das, lu ta ram
con tra o re gi me ar bi trá rio que man cha tan -
tas pá gi nas de nos sa his tó ria. Essa luta, em 
al guns ca sos, res va lou para a tro ca de vi o -
lên ci as, mas teve, tam bém, lí de res que, por
sua mo de ra ção e sua alta sen si bi li da de,
sou be ram agir com se re na fir me za e, as sim, 
con ser var aber tas as pou cas fres tas que
per mi ti am a en tra da da luz da de mo cra cia.

Entre es ses vi si o ná ri os, des ta cou-se,
já nos anos 60, o Se na dor Oscar Pas sos,
um mi li tar con sa gra do na guer ra, mas cuja
de di ca ção à far da nun ca o im pe diu de par ti -
ci par de im por tan tes mo men tos da vida po lí -
ti co-administrativa do País – ja ma is como
cons pi ra dor ou gol pis ta, mas sem pre vol ta -
do para a ca u sa da in te gra ção e do de sen -
vol vi men to na ci o na is.

Seu gran de mo men to como ho mem
pú bli co foi quan do as su miu a ár dua mis são
de ser o pri me i ro pre si den te do Mo vi men to
De mo crá ti co Bra si le i ro, em que se en trin -
che i ra vam os re sis ten tes da so ci e da de ci vil,
os qua is, hoje, em gran de nú me ro, es tão
dis se mi na dos pe los mu i tos par ti dos po lí ti cos 
que pro cu ram con so li dar a re pú bli ca li vre
em nos so País. Não po de mos es que cer, to -

da via, que, na que les du ros e som bri os tem -
pos, era in dis pen sá vel a uni da de das for ças
an ti ar bi trá ri as, que, cons ci en tes des sa ne -
ces si da de, fun da ram o glo ri o so MDB.

A ace i ta ção unâ ni me de Oscar Pas sos 
para pre si dir aque le nú cleo de obs ti na dos
de mo cra tas foi de cor rên cia na tu ral de sua
vi to ri o sa car re i ra de ho mem pú bli co, mi li tar,
ad mi nis tra dor e pro fun do co nhe ce dor da re -
a li da de ge o po lí ti ca na ci o nal, in clu si ve da
gran de Re gião Ama zô ni ca, que, na que les
dias, es ta va os ten si va men te sob a co bi ça
de gran des or ga ni za ções e po tên ci as de ou -
tros con ti nen tes.

A bi o gra fia de Oscar Pas sos é uma
das mais ri cas já re gis tra das na his tó ria bra -
si le i ra: nascido em 1902, em Por to Ale gre, lá
foi ser vi dor pú bli co e sen tou pra ça no Exér ci -
to, no qual se des ta cou nas ar tes cas tren ses,
mas, ao mes mo tem po, teve im por tan tes in -
ter venções na alta ad mi nis tra ção pú bli ca.

Na con di ção de acre a no, que ro co me -
çar este re la to, enal te cen do sua pre sen ça,
como Go ver na dor, no ex-Território Fe de ral do
Acre, no biê nio 1941/1942, ao tér mi no do qual 
re ce beu ou tro cha ma do da Pá tria: or ga ni zar e 
ser o pri me i ro pre si den te do Ban co de Cré di to 
da Bor ra cha, atu al men te de no mi na do Ban co
da Ama zô nia S. A., que deu for ça de ci si va no
abas te ci men to de bor ra cha ao Mun do Li vre,
en tão em pe nha do na guer ra con tra o eixo na -
zi fas cis ta, que ha via ocu pa do as plan ta ções
in gle sas no Extre mo-Oriente.

Logo em se gui da, com a en tra da do
Bra sil na II Gu er ra Mun di al, Oscar Pas sos
foi in te gra do à For ça Expe di ci o ná ria Bra si le -
i ra, a vi to ri o sa FEB, con sa gran do-se como
bra vo sol da do e bri lhan te es tra te gis ta na
Cam pa nha da Itá lia, sob o co man do do Ma -
re chal Mas ca re nhas de Mo ra es e ao lado de 
Hum ber to Cas tel lo Bran co e de tan tos ou -
tros ofi ci a is, sar gen tos, ca bos e sol da dos,
cu jos no mes es tão es cri tos em le tras dou ra -
das na vi tó ria dos Ali a dos.

O pa pel de sem pe nha do por Oscar
Pas sos no te a tro de ope ra ções re ser -
vou-lhe, após o con fli to, um im por tan te pos -
to na Esco la do Esta do Ma i or do Exér ci to,
na for ma ção de ofi ci a is, onde su ces si vas
ge ra ções de jo vens pa tri o tas dele re ce be -
ram as mais va li o sas li ções de vida e de de -
di ca ção às ca u sas da na ci o na li da de.
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Em 1950, Oscar Passos retornou ao
ainda Território Federal do Acre, disputando
uma das duas vagas de Deputado Federal.
Vitorioso, teve atuação tão destacada no
Congresso Nacional, que mereceu duas
reeleições sucessivas, em 1954 e 1958. Em
1962, com a elevação do Acre a Estado,
criou-se sua bancada no Senado Federal, e,
mais uma vez – disputando uma das três
vagas –, Oscar Passos recebeu a confiança
do povo, ao lado de José Guiomard dos
Santos e Adalberto Sena.

Mu i tas ou tras pá gi nas im por tan tes de
sua bi o gra fia fo ram es cri tas nes sas qua se
qua tro dé ca das. E são, cer ta men te, co nhe -
ci das dos Srs. Con gres sis tas. De te nho-me,
to da via, àque las três mais im por tan tes, para 
cum prir a obri ga to ri e da de re gi men tal de jus -
ti fi car a pre sen te pro po si ção: a bri lhan te car -
re i ra como mi li tar; a con di ção de pre cur sor
do res ta be le ci men to de mo crá ti co, ao as su -
mir a Pre si dên cia do MDB, em ple na di ta du -
ra; e a for te li de ran ça que exer ceu na ad mi -
nis tra ção do an ti go Ter ri tó rio Fe de ral do
Acre e, mais tar de, na sua trans for ma ção e
con so li da ção como Esta do.

Nada mais jus to, por tan to, do que pro -
pi ci ar aos que che ga rem ao Acre, pe las por -
tas do fu tu ro ae ro por to, uma re cep ção que
evo ca um dos gran des cons tru to res do
Esta do, res pe i ta do, tam bém, em to das as
ou tras Uni da des da Fe de ra ção e nos cen -
tros das de ci sões na ci o na is. Quem não co -
nhe ce a saga de Oscar Pas sos, ao ou vir
seu nome, de cer to ga nha rá no vos e mais
for tes mo ti vos para ter or gu lho de ser bra si -
le i ro e de ver a Ama zô nia in te gra da ao pro -
ces so de for ta le ci men to das ins ti tu i ções de -
mo crá ti cas e da eco no mia do Bra sil.

Sala das Ses sões, em 10 de maio de
1999. Se na dor Na bor Jú ni or.“

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou
cer to de que o pro je to que ora es tou apre sen tan do
para apre ci a ção da Casa dela me re ce rá a aten ção
de vi da, prin ci pal men te por ser de di ca do à me mó ria
de um dos mais ilus tres ci da dãos que nes te ple ná rio 
ti ve ram as sen to e opor tu ni da de de tra ba lhar pela
de mo cra cia e pelo pro gres so do Bra sil."

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te. (Pa u sa.)

A Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Nabor Júnior, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te e Srªs e Srs. Se na do res, nes ta 
opor tu ni da de, de se jo tra zer ao de ba te al gu mas de -
cla ra ções fe i tas, no fi nal de se ma na e mes mo nes ta
ma nhã, pelo Mi nis tro da Fa zen da. Tais de cla ra ções
nos de i xa ram as som bra dos. Enten de mos que nada
me lhor do que a Pro vi dên cia Di vi na, ou a pres são do
Con gres so, ou da Impren sa, para fa zer com que S.
Exª mu das se de idéia a res pe i to de uma in for ma ção
an te ri or sua, qual seja: a de que nada fa la ria so bre a
sa í da de Fran cis co Lo pes a não ser dez anos após
sua mor te em um li vro pós tu mo. Nada me lhor do que
os in for man tes do Bem que nos pos si bi li tam o co nhe -
ci men to de de ter mi na das co i sas. Fi quei mu i to per ple -
xa ao ou vir o Mi nis tro di zer que ti nha co nhe ci men to
da ope ra ção fe i ta pelo Ban co Cen tral e que, após 15
dias des se even to, ti nha co lo ca do à dis po si ção do
Pre si den te da Re pú bli ca tan to o seu car go quan to o
do Pre si den te do Ban co Cen tral. O Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so op tou ape nas pela mu dan -
ça no Ban co Cen tral.

Para pro fun da de so la ção de to dos os bra si le i ros 
que ou vi mos as de cla ra ções, não foi fe i to ab so lu ta -
men te nada a par tir des se dado, não foi aber ta uma
sin di cân cia no Ban co Cen tral, nada foi ex pli ca do à
opi nião pú bli ca, não se bus ca ram me ca nis mos para
pu nir os cul pa dos.

Cre io que os mais di ver sos se to res da so ci e da -
de bra si le i ra – não ape nas aque les que, por meio de
um pos tu la do ide o ló gi co, de fen dem a mu dan ça da
po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no, mas os mais di ver sos 
se to res, das pes so as mais sim ples às que en ten dem
o que está acon te cen do, quer seja li gan do para A Voz 
do Ci da dão, quer seja por meio de cor res pon dên cia
ele trô ni ca –, não con se guem en ten der o ma ra vi lho so
trá fi co de in tu i ção con so li da do em de ter mi na dos re la -
ções, em lu cros gi gan tes cos de de ter mi na das ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras. É exa ta men te por isso que está
mais do que che ga da a hora de o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan vir à Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que in -
ves ti ga as ati vi da des dos ban cos e o do sis te ma fi -
nan ce i ro para dar suas ex pli ca ções. 

Por tan to, fica o meu ape lo a to dos os mem bros
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to para que o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan ve nha até à CPI ex pli car, quer
seja a boa me sa da dada ao Ban co Mar ka e ao Ban co
Fon te Cin dam, quer seja essa oi ta va ma ra vi lha do
mun do, ou seja, o “trá fi co de in tu i ção” fe i to pe los
gran des ban cos que ga nha ram mu i to di nhe i ro do Te -
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sou ro Na ci o nal, di nhe i ro esse ar ran ca do das fa mí li as
bra si le i ras. Aguar da mos, tam bém, a pre sen ça da -
que les as ses so res ma ra vi lho sos que es ta be le ce ram
la ços, elos, re la ções. A cor re to ra que pres ta as sis tên -
cia ao Ban co, num sur to de in tu i ção – não é mais in si -
de in for ma ti on, deve ser in sight, como na psi qui a -
tria, in sight,  o es ta lo, o vis lum bre, algo mu i to rá pi do
–, uma in tu i ção tão ma ra vi lho sa que al guém, de re -
pen te, pas sa a in ves tir R$50 mi lhões, R$300 mi lhões, 
mu dan do com ple ta men te uma pos tu ra po lí ti ca que vi -
nha sen do ado ta da.

O nome de uma das corretoras, inclusive de
filhos de ex-Ministros e de figuras poderosas, talvez 
já diga muito sobre o elo, o laço que os grandes e os 
poderosos estabeleceram com a pérola do sistema
financeiro internacional, com o capital especulativo 
e com informações privilegiadas dentro do Banco
Central. Nós, Senadores, precisamos desvendar
esse laço, desmanchar o laço da corretora dos
filhos do Mendonça de Barros, quebrar esse elo
terrível que desmoraliza as instituições deste País,
que desestimula a sociedade e cria nela a
desesperança de forma geral.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª me
permite um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Excelência.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
do ra He lo i sa He le na, V. Exª traz à dis cus são um tema 
que, no mí ni mo, agri de o bom sen so da ci da da nia.
Esse pre ju í zo bru tal, essa per da de re cur sos pú bli cos
in jus ti fi cá vel que sig ni fi cou ga nho para gran des ins ti -
tu i ções – de to das as ins ti tu i ções fi nan ce i ras ou, mais
es pe ci al men te, de 24 de las que têm uma van ta gem
ex pres si va no ran king –, mos tra uma cri se, so bre tu -
do uma cri se mo ral no Bra sil. Qu an do se tem a no tí cia 
de que um en fer me i ro no Rio de Ja ne i ro – sa be mos
ape nas des se caso – re sol veu eli mi nar um nú me ro de 
pa ci en tes, que se es ti ma em tor no de 150 pes so as,
em tro ca de R$80,00 a R$100,00 das fu ne rá ri as,
essa tam bém é uma in for ma ção pri vi le gi a da. Esse
en fer me i ro in for ma va di a ri a men te os fun ci o ná ri os da
fu ne rá ria que ha via fa le ci do mais uma pes soa. Esses
che ga vam, como es pé cie de uru bus, para bus car o
ca dá ver, que po de ria ter vi vi do até a sua mor te na tu -
ral ou po de ria ter tido a pos si bi li da de de so bre vi ver.
Veja V. Exª que a con du ta da in for ma ção pri vi le gi a da
para se ti rar van ta gem, de cer ta ma ne i ra, é a mes ma.
O que se pode di zer dis so que acon te ceu? Um nú cleo 
de de ci são, que não no mi na rei – mas não pas sa de
dez pes so as – de ti nha essa in for ma ção. Se va zou,
va zou des sas pes so as. To dos são sus pe i tos. A in for -

ma ção pas sa pela di re to ria, che ga aos Mi nis tros de
Esta do, e to dos fi cam no mes mo ní vel de sus pe i ção.
E o que se ob ser va? Que a in ves ti ga ção de ve ria par tir 
des se dado, que é o pon to de par ti da. Alguém de ti nha 
in for ma ções, e ago ra é pre ci so bus car al gum elo, al -
gu ma re la ção en tre a ação da van ta gem fi nal e a de ci -
são. Isso per ma ne ce sob o véu obs cu ro, num pri me i -
ro mo men to, da di fi cul da de ou da fal ta de de ter mi na -
ção po lí ti ca de ir atrás des sa re la ção es pú ria. Veja V.
Exª que esse fato não está ocor ren do ago ra. Se gun -
do in for ma ção que te nho – e pode não ser de fi ni ti va –, 
dos 26 ban cos con si de ra dos de in ves ti men to, 20 de -
les têm re la ção di re ta com ex-Presidentes do Ban co
Cen tral. Ora, isso não é no vi da de, pois acon te ce há
lon ga data. To dos sa bem e fa zem de con ta que é na -
tu ral, que são re gras de mer ca do, que há o ris co sis tê -
mi co. Bus cam-se jus ti fi ca ti vas que não dão ne nhu ma
res pos ta ca bal, mas ilu dem a opi nião pú bli ca. Tudo
fica do mes mo je i to. Quem de vol ve rá es ses R$10 bi -
lhões que fal tam à sa ú de, à edu ca ção, à in -
fra-estrutura, à qua li da de de vida do povo bra si le i ro?
Pos si vel men te, nin guém. Por que não se in ves ti ga
essa re la ção mais do que in ces tu o sa e ver go nho sa
en tre os ex-Presidentes e es ses ban cos? Mu i tos in -
clu si ve que bra ram os ban cos que es ta vam di ri gin do
para bus ca rem so cor ro do Pro er ou de pro gra mas si -
mi la res, e vol ta ram a atu ar e a fun dar ou tros ban cos.
Nin guém so freu pu ni ção. Alguns pro ces sos tra mi tam
a pas sos len tos na Jus ti ça, mas por in ter mé dio de
bons ad vo ga dos cri am-se mil me ca nis mos de pro -
cras ti na ção, e tudo fica do mes mo ta ma nho. Ri que -
zas e for tu nas fo ram eri gi das à cus ta do Erá rio, e o di -
nhe i ro fal ta aos hos pi ta is, às es co las. Evi den te men te, 
há uma re ces são, mas esse di nhe i ro sai do mer ca do,
é re ti ra do, é ex tir pa do e vai para o ócio das Ilhas Cay -
man ou qua is quer ou tros pa ra í sos fis ca is. É o di nhe i -
ro san gra do do povo bra si le i ro, da que le con tin gen te
de re cur sos que po de ria ge rar ati vi da des pro du ti vas
e fa zer an dar a má qui na do pro ces so eco nô mi co.
Con cluo para di zer a V. Exª que o pro ce di men to é
an ti go. Vis lum bra-se todo o iter cri mi nis, mas nin -
guém ousa co lo car a mão. Veja V. Exª quem hoje di ri ge
uma ins ti tu i ção es teve on tem em um ban co, já foi pre si -
den te do Ban co Cen tral, que brou al guns, fun dou ou -
tros e atu al men te está com uma van ta gem bru tal por
uma ins ti tu i ção que não tem nada a ver com o povo
bra si le i ro. É uma ave de ra pi na que suga o san gue, a
mi sé ria de ter mi na da pelo pro ces so de ra pi na gem dos 
re cur sos do povo bra si le i ro. É isso que es ta mos vi ven -
ci an do. De re pen te, um au xi li ar de en fer ma gem mata
150 pes so as, mas os dez mi lhões pos si vel men te vão
ma tar mu i to mais por que es ses dez mi lhões que vão
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fal tar à in fra-estrutura, aos in ves ti men tos fun da men -
ta is e es sen ci a is para a me lho ria da qua li da de de vida 
e para dar ci da da nia por cer to vão pro vo car a mor te
de mu i to mais gen te. E tudo se que da rá no si lên cio,
na con des cen dên cia e tal vez até num ates ta do de
bons an te ce den tes para es ses se nho res que sem pre
ma ni pu la ram os re cur sos do Bra sil sem qual quer sen -
ti do éti co, sem qual quer ati tu de éti ca, sem o me nor
pejo, mas só com o úni co e ex clu si vo ob je ti vo de ex -
tra ir van ta gens para si e para seu gru po. Mu i to obri ga -
do.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o aparte e compartilho da indignação de V.
Exª, Senador Amir Lando.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Concede –
me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
He lo i sa, as so cio-me às pre o cu pa ções de V. Exª, que
tam bém são co lo ca das pelo Se na dor Amir Lan do, e
de se jo re gis trar a mi nha pre o cu pa ção com o mo men -
to de li ca do que es ta mos vi ven do, da evo lu ção da CPI
dos Ban cos. Hoje, se não me fa lha a me mó ria nem a
in ter pre ta ção que tive do pro gra ma Bom Dia Bra sil, o
Mi nis tro Ma lan co lo cou, com cla re za, que não teve
co nhe ci men to ime di a to da ope ra ção com o Ban co
Mar ka, mas que duas se ma nas após S. Exª foi in for -
ma do da si tu a ção, pro cu rou o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca e di vi diu a gra vi da de do as sun to cujo des -
fe cho te ria sido a sa í da do Pre si den te do Ban co Cen -
tral. Foi a in ter pre ta ção que fiz da en tre vis ta apre sen -
ta da hoje no pro gra ma Bom Dia Bra sil. Gos ta ria tam -
bém de re gis trar mi nha pre o cu pa ção com ou tras cir -
cuns tân ci as re la ci o na das à CPI, como o pen sa men to
de que essa deva ser su fo ca da ime di a ta men te, deva
ter seu tra ba lho con clu í do. O re gis tro do jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, se gun do a qual a Po lí cia Fe de ral es ta ria
ten tan do en vol ver ou tras fi gu ras do Po der Cen tral em 
re la ção ao caso Ban co Mar ka e sis te ma ban cá rio e fi -
nan ce i ro, traz-me uma pre o cu pa ção com re la ção a
uma nova con du ta da CPI. Ima gi no que é um as sun to
que não deva ser su fo ca do. É mu i to rico, é de pro fun -
da con tri bu i ção à mo ral pú bli ca e exi ge uma in ves ti -
ga ção rí gi da, mu i to cri te ri o sa em re la ção a to dos es -
ses acon te ci men tos. Qu an do se fala em CPI dos Ban -
cos, o con ce i to e a in ter pre ta ção de ve ri am ser mais
am plos. Veja V. Exª, es ta mos com a CPI do Ban co do
Esta do do Acre, e hoje o Go ver no tem que pa gar cer -
ca de R$800 mil por mês, acu mu la do em 30 anos, de
uma dí vi da que não foi as su mi da pelo povo acre a no,
mas con tra í da por meia dú zia de es per ta lhões que se

apro pri a ram do di nhe i ro pú bli co e que le va ram à fa -
lên cia do Ban co do Esta do. E nós te mos hoje uma
CPI que es can da li za a Re gião Nor te e que está se
pro pa gan do Bra sil afo ra. Ontem, ga nhou des ta que
no jor nal O Glo bo a no tí cia de que ape nas um de -
sem bar ga dor, uti li zan do-se do che que es pe ci al do
ban co, que tem um teto de co ber tu ra de R$5 mil, gas -
tou R$700 mil dos co fres pú bli cos e diz que vai dis cu -
tir a dí vi da na Jus ti ça. Então, em re la ção à fa lên cia de
um ban co cuja dí vi da o Go ver no do Esta do do Acre
vai pa gar por 30 anos e que po de ria ser in ver ti da e es -
tar ge ran do mi lha res de em pre gos para aque le povo
hu mil de, que soma 72 mil de sem pre ga dos, pa re -
ce-me que a CPI dos Ban cos de ve ria apro ve i tar e exi -
gir a as so ci a ção do Go ver no Fe de ral, para que o es -
cu do da mo ral pú bli ca, no mo men to, seja o de dar um
gran de exem plo de que lu gar de ban di do não é no
sis te ma fi nan ce i ro, mas atrás das gra des, e fa zer com 
que o povo bra si le i ro te nha na sua mo e da um di re i to
sa gra do à ge ra ção de em pre go, ren da e dis tri bu i ção
das ri que zas do nos so País. Mu i to obri ga do e pa ra -
béns pelo pro nun ci a men to.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te, Se na dor, e fica aqui a re fle xão
para to dos nós. Qual é o pa pel do Se na do? Qual é o
nos so pa pel? Qual é a im por tân cia do Se na do, além
de ser essa obra ar qui te tô ni ca ma ra vi lho sa e ter es -
ses ta pe tes azu is tran qüi li za do res? Qual é o nos so
pa pel di an te de si tu a ções des se tipo?

Qual é a pes soa de bom sen so, in de pen den te -
men te de suas con vic ções ide o ló gi cas ou da sua
iden ti da de par ti dá ria, ca paz de pro te ger ta ma nha
aber ra ção? Qual é a pes soa de bom sen so ca paz de
en ten der que, de re pen te, saem dos co fres pú bli cos
mais de R$7 bi lhões, fora os ou tros bi lhões da dos
para ban qui nhos? Qual é a pes soa de bom sen so ca -
paz de en ten der que todo um País vol te sua po lí ti ca
eco nô mi ca para a sub ser viên cia e para a su bor di na -
ção ao ca pi tal es pe cu la ti vo in ter na ci o nal? Qual é a
pes soa de bom sen so ca paz de de fen der a fome, a
mi sé ria, o de sem pre go, a hu mi lha ção, o so fri men to, o 
des man te la men to de par ques pro du ti vos in te i ros, o
des man te la men to do se tor agrí co la e da pe cuá ria, a
au sên cia ab so lu ta de obras de in fra-estrutura no
País? Qual é a pes soa de bom sen so ca paz de de fen -
der tudo isso?

É pre ci so ser uma es tru tu ra fis cal mu i to frá gil,
por que, di an te de um es cân da lo como esse, não é
pos sí vel que de ter mi na das per so na li da des não se -
jam cha ma das a de por. O Mi nis tro da Fa zen da tem
que ser cha ma do a de por! Os se nho res da tal Cor re -
to ra Link – como o pró prio nome diz, laço, elo ou o
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que seja –, têm que ser cha ma dos a de por! Caso con -
trá rio, não te re mos o di re i to se quer de fa zer a con de -
na ção do au xi li ar de en fer ma gem que mata ou de
qual quer pes soa mais sim ples da po pu la ção que
mata por que ou tras per so na li da des po lí ti cas es tão
ma tan do a es pe ran ça de mi lha res de pes so as.

Mi lha res de e-mails en vi a dos e mi lha res de pes -
so as que li gam para o pro gra ma A Voz do Ci da dão
pe dem pelo amor de Deus que a CPI dos Ban cos, Se -
na dor Edu ar do Su plicy, apro fun de suas in ves ti ga -
ções e en qua dre al guém que re pre sen te os gran des
e os po de ro sos, a fim de que se sin tam me lho res
como bra si le i ros. Há uma tor ci da ge ne ra li za da no
País no sen ti do de pe gar não os pe que ni ni nhos, mas
os gran des, aque les que es tão na es tru tu ra do po der
po lí ti co e do po der fi nan ce i ro, es ta be le cen do a da no -
sa pro mis cu i da de en tre o se tor po lí ti co, a ins ti tu i ção e
o se tor eco nô mi co do País.

Espe ro que a CPI te nha a opor tu ni da de de des -
ven dar os mis té ri os su jos em re la ção ao Ban co Cen -
tral. E que cha me o Mi nis tro Pe dro Ma lan. Se fos se
este um País onde os me ca nis mos de con tro le e as
ins ti tu i ções de fis ca li za ção fos sem for tes o su fi ci en te,
o man da to do Pre si den te da Re pú bli ca já es ta ria sob
ris co, por que, di an te de um es cân da lo como esse,
ne nhum pre si den te po de ria se pre ser var im pas sí vel
no po der. Por tan to, fica o nos so pro tes to e a nos sa
so li ci ta ção de que a CPI dos Ban cos con vo que para
de por de ter mi na das per so na li da des que, sem dú vi da
al gu ma, te nham re la ção di re ta com o gi gan tes co es -
cân da lo que ma chu ca ain da mais os co ra ções tão so -
fri dos do povo bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra, por 20 mi nu tos, ao Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, co me ço com pa la vras do jo vem
aguer ri do e vi to ri o so ci ne as ta Wal ter Sa les: 

“Um fil me nun ca ven ce um fes ti val so -
zi nho. Traz con si go a his tó ria viva de toda
uma ci ne ma to gra fia. No caso de Cen tral do
Bra sil, há no fil me o de se jo ex plí ci to de ho -
me na ge ar os gran des cri a do res do ci ne ma
novo, es tes ci ne as tas que co lo ca ram pela
pri me i ra vez, de for ma vis ce ral, o ros to do
Bra sil na tela. Há tam bém a von ta de de di a -
lo gar com o jo vem ci ne ma bra si le i ro, com
aque les re a li za do res que co me çam ago ra a
fil mar, re in ven tan do e dan do pros se gui men -
to ao so nho pos sí vel e ne ces sá rio do ci ne -
ma bra si le i ro.” Ver Cen tral do Bra sil, edi to ra
Obje ti va, pág. 13.

Sr. Pre si den te, nes te úl ti mo mês, por três ve zes
vim a esta tri bu na para fa lar de um as sun to em pol -
gan te: os su ces sos do fil me Cen tral do Bra sil, do jo -
vem e aguer ri do di re tor Wal ter Sal les, da mag ní fi ca
atriz Fer nan da Mon te ne gro e do ator-mirim Vi ní ci us
de Oli ve i ra.

Hoje, re to man do o tema, vol to à tri bu na com um
gri to de aler ta. É que, por trás dos in dis cu tí ve is su ces -
sos da ci ne ma to gra fia bra si le i ra nes tes úl ti mos qua tro 
anos, gra ves di fi cul da des ame a çam seu atu al re nas -
ci men to. Hoje, mais do que nun ca, faz-se ne ces sá rio
dis cer nir o teor ver da de i ro des sas di fi cul da des, e por
isso te mos de es tu dá-las. To dos que re mos, por cer to,
o de sen vol vi men to ple no e con sis ten te da nos sa in -
dús tria ci ne ma to grá fi ca.

Mas qual deve ser nos so pa pel nes sa his tó ria,
como Par la men ta res e como ins ti tu i ção?

Aber ta a ques tão, te nho re ce bi do, pela Inter net,
por te le fo ne e por con ta tos pes so a is, per sis ten tes
ma ni fes ta ções de apo io ao nos so in te res se pela ma -
té ria, por in ter mé dio de pro pos tas va ri a das, de am plo
de ba te com aca dê mi cos, ar tis tas, ci ne as tas, his to ri a -
do res, in te lec tu a is, in ves ti do res, jor na lis tas, po lí ti cos,
com as ins ti tu i ções, en vol ven do a so ci e da de bra si le i -
ra como um todo, de for ma es pe ci al, o Con gres so Na -
ci o nal.

A mí dia vem dan do am pla re per cus são à nos sa
ini ci a ti va.

Du ran te re cen te vi a gem ao Rio de Ja ne i ro, o Mi -
nis tro Fran cis co Wef fort me di zia que o Con gres so
tem um pa pel fun da men tal por que nele es tão as Ca -
sas do de ba te fran co e da con cen tra ção pos sí vel, in -
dis pen sá ve is.

E é dis so, de um acer to ge ral so bre o ca mi nho
prin ci pal a se guir, so bre a po lí ti ca mes tra a im ple men -
tar, so bre as leis a re fa zer e a fa zer, que o ci ne ma bra -
si le i ro pre ci sa, nes te mo men to. Nos so pa pel é ma i or
do que sim ples men te fa zer, re for mu lar e ade quar as
leis às ne ces si da des pre sen tes e às do fu tu ro. Nos so
pa pel é tam bém re pre sen tar os in te res ses, de i xar que 
se ex pres sem li vre men te, para que os acer tos al can -
ça dos cap tu rem o sen ti do na tu ral das co i sas, e a re -
for ma das leis ou as no vas leis de les de cor ren tes te -
nham efi cá cia du ra dou ra.

Com esse es pí ri to – o de es tu dar nos sas re a is
di fi cul da des e o de re for mu lar as leis no bojo de um
acer to ge ral dos sen ti dos –, es tou pro pon do à Mesa
do Se na do, na for ma re gi men tal, a ins ta la ção de uma
co mis são es pe ci al tem po rá ria de es tu do do ci ne ma
bra si le i ro, jus ta men te na es pe ran ça de que a vir tu de
po lí ti ca, de vi da men te ori en ta da, seja ca paz de pre va -
le cer so bre as con tin gên ci as.
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Sr. Presidente, é sabido de todos que, com a
extinção da Empresa Brasileira de Filmes –
Embrafilme – e do Conselho Nacional do Cinema –
Concine –, em 1990, no rastro dos grandes
problemas da década perdida, dos anos 80, o cinema
brasileiro beijou a lona. O Brasil, que chegara a
produzir mais de cem longas-metragens por ano
durante os anos 70, passou a produzir, na primeira
metade desta década, dois ou três filmes por ano,
apenas.

Mas ao ex tin guir a Embra fil me e, com esta, o
an ti go mo de lo es ta dis ta de ges tão da in dús tria ci ne -
ma to grá fi ca, o Go ver no Col lor si na li zou qual se ria o
novo mo de lo. A li vre ini ci a ti va de ve ria, a par tir da que -
le mo men to, co man dar o se tor. 

A pro du ção na lona e pres si o na do por for ças
sem pre vi vas da co mu ni da de ci ne ma to grá fi ca, o
mes mo Go ver no logo re co nhe ceu que a sor te do ci -
ne ma não po de ria fi car ex clu si va men te na mão de um 
mer ca do, por si nal já do mi na do por for tes in te res ses
es tran ge i ros. Esse re co nhe ci men to, to da via, não le -
vou a um re tor no à an ti ga po lí ti ca, ou seja, à re in tro -
du ção da mão do Esta do no se tor, mas a uma po lí ti ca
de in cen ti vos fis ca is como novo mo de lo de ca pi ta li za -
ção da pro du ção na ci o nal. 

Apro vou-se, em pri me i ro lu gar, a Lei nº 8.313,
de 1991, Lei Rou a net, que res ta be le cia e re for mu la va 
dis po si ções da pre ce den te Lei nº 7.505, Lei Sar ney,
con ce den do in cen ti vos fis ca is às em pre sas que qui -
ses sem in ves tir em pro je tos cul tu ra is já qua li fi ca dos
pelo Mi nis té rio da Cul tu ra.

Apro vou-se, em se gun do lu gar, a Lei nº 8.401,
de 8 de ja ne i ro de 1992, que dis pôs, en tre ou tras co i -
sas, so bre a au ten ti ci da de das obras au di o vi su a is,
so bre o sis te ma de in for ma ção, con tro le e co mer ci a li -
za ção, so bre a as so ci a ção de ca pi ta is na pro du ção
in clu si ve com a con ver são de cré di tos da dí vi da ex ter -
na, e so bre quo tas de tela. 

Apro vou-se, por fim, a Lei nº 8.685, de 1993, Lei
do Au di o vi su al, en tão sob o Go ver no do Pre si den te
Ita mar Fran co, que per mi tiu o aba ti men to do Impos to
de Ren da até o li mi te de 3% do Impos to de vi do por
pes so as fí si cas e 1% do Impos to de vi do por pes so as
ju rí di cas, para in ves ti men to na pro du ção de obras au -
di o vi su a is. Essa lei cri ou ain da, em seu art. 3º, dis po -
si ti vo que en co ra ja as dis tri bu i do res es tran ge i ras a in -
ves tir 70% do im pos to de vi do (15%) so bre suas re -
mes sas de lu cros na pro du ção bra si le i ra de au di o vi -
su a is. Três anos de po is, o Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so, por meio da Lei nº 9.323, de 5 de de -
zem bro de 1996, al te rou esse li mi te de de du ção do
im pos to de vi do das pes so as ju rí di cas para 3%, o que
pro pi ci a ria um ain da ma i or apor te de re cur sos. 

Outras leis do gênero surgiram em alguns
Estados e Municípios. É o caso, por exemplo, da Lei
nº 8.819, de 1996, Lei de Incentivo à Cultura, em São
Paulo, que criou programa de incentivos capaz de
viabilizar até 80% dos projetos aprovados. É o caso
também da Lei nº 10.923, de 1991, Lei Mendonça, do
Município de São Paulo, que permite ao contribuinte
IPTU e do ISS abater até 70% do imposto a pagar
para investimento em projetos culturais. Leis como
essas já existem em Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul e noutros Estados,
bem como em dezenas de municípios.

Sr. Pre si den te, o re nas ci men to do ci ne ma bra si -
le i ro vem-se pro ces san do no bojo des sas e de ou tras
leis. Nos úl ti mos qua tro anos fo ram cap ta dos R$256
mi lhões, sen do R$ 193mi lhões pela Lei do Au di o vi su -
al e R$62 mi lhões pela Lei Rou a net. A pro du ção de
lon gas-metragens su biu para 10 fil mes em 1995, 16
em 1996, 22 em 1997 e 24 em 1998. Este ano de
1999 pro me te ser ain da me lhor, com o lan ça men to
pre vis to de 49 lon gas.

Da sa fra de 1995 saiu “O Qu a tri lho”, ga nha dor
de vá ri os prê mi os na ci o na is e in ter na ci o na is, o pri me -
i ro fil me bra si le i ro a ob ter in di ca ção para o Oscar de
me lhor fil me es tran ge i ro. Da sa fra de 1997 saiu “O
que é isso com pa nhe i ro?”, ou tro ga nha dor de prê mi -
os e o se gun do a ob ter in di ca ção para o Oscar. Da sa -
fra de 1998 saiu “Cen tral do Bra sil”, com seus 48 ou
mais prê mi os já co lhi dos e oito in di ca ções no Bra sil,
na Fran ça e nos Esta dos Uni dos, sen do duas des tas
para o Oscar.

Por tan to, em qua tro anos, ob ti ve mos de ze nas
de prê mi os e qua tro in di ca ções para o mais im por tan -
te prê mio da in dús tria ci ne ma to grá fi ca mun di al. Esse
não é um ba lan ço me dío cre, pelo con trá rio. Nun ca,
em tão cur to es pa ço de tem po, o ci ne ma pro je tou tan -
to o Bra sil no ex te ri or quan to ago ra. Nem mes mo nos
anos 60, quan do o Ci ne ma Novo co lo cou pela pri me i ra
vez, de for ma vis ce ral, o ros to do Bra sil na tela, isso
ocor reu com a mes ma in ten si da de.

Urge, por tan to, pre ser var esse mo men tum,
agin do pron ta men te, pre ve nin do para re me di ar, por -
que nos as sus tam os sin to mas da cri se sub ja cen te.
So mos como gato es cal da do, por que a nos sa his tó -
ria, a his tó ria do ci ne ma bra si le i ro, é a de um cír cu lo
re cor ren te, al ter nan te, en tre de ca dên ci as e re nas ci -
men tos, ápi ces e que das de tem pos em tem pos.

Não cus ta lem brar, Sr. Pre si den te, que o Bra sil
en trou na pro du ção de fil mes pra ti ca men te jun to
com os pa í ses pi o ne i ros, Fran ça, Ingla ter ra, Itá lia e
Esta dos Uni dos. Na pri me i ra dé ca da des te sé cu lo,
che ga mos a pro du zir mais de 200 fil mes ou “vis tas”
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por ano, e aque la dé ca da pi o ne i ra fi cou co nhe ci da
como a épo ca de ouro do nos so ci ne ma.

Em 1912, a produção cinematográfica brasileira
foi à lona pela primeira vez. Citam-se como causas
daquela primeira depressão o início da importação de
filmes estrangeiros, a fundação de trustes de exibição e
as dificuldades de importação da matéria-prima (a
película virgem) surgidas com a aproximação do grande 
conflito que foi a Primeira Guerra Mundial.

No fi nal dos anos 20 e nos anos 30, co nhe ce -
mos um pri me i ro re nas ci men to, se gui do por es for ços
even tu al men te fra cas sa dos de se im plan ta rem aqui
gran des es tú di os à ma ne i ra de Holl ywo od. Des sa
épo ca, ain da es tão na me mó ria de mu i tos bra si le i ros
os fil mes da Atlân ti da, pro du zi dos nos anos 40 e 50, e
os da Com pa nhia Ci ne ma to grá fi ca Vera Cruz, pro du -
zi dos nos anos 50. É gra to res sal tar aqui que a Com -
pa nhia Vera Cruz está sen do re ins ta la da com boas
ex pec ta ti vas de su ces so.

Nos anos 60, pas sa mos pela ex pe riên cia ino va -
do ra do Ci ne ma Novo, com fil mes re a li za dos fora dos
es tú di os e com ato res não-profissionais, lo ca dos em
fa ve las e no ser tão. A fra se “uma câ ma ra na mão e
uma idéia na ca be ça” de fi nia o es pí ri to des se mo vi -
men to. Gla u ber Ro cha foi sua fi gu ra exem plar.

Nos anos 70 e 80, o ci ne ma bra si le i ro ex pe ri -
men ta ria o novo pico pro du ti vo sob a égi de do Esta -
do, do INC – Insti tu to Na ci o nal do Ci ne ma e da
Embra fil me. Duas ci ne ma to gra fi as se dis tin guem. De
um lado, adap ta ções li te rá ri as e fatos his tó ri cos são
ex plo ra dos, a exem plo dos fil mes “Dona Flor e seus 
Dois Ma ri dos”, “Xica da Sil va” e “Como era Gos to so
o meu Fran cês”. Do ou tro lado, as por no chan cha -
das. Co me ça, en tão, o êxi to co mer ci al dos Tra pa -
lhões. Com fil mes di ri gi dos às cri an ças e te mas ex -
tra í dos das his tó ri as in fan tis, eles têm sido um pú -
bli co que os ci la en tre 3 e 6 mi lhões de especta do res 
por ano. No auge des se pe río do, en tre 1974 e 1980, o 
pú bli co na ci o nal che gou a atin gir 60 mi lhões de es -
pec ta do res por ano. A pro du ção de lon gas al can çou
100 fil mes por ano no iní cio da dé ca da dos anos 80. 

Cada um dos sur tos de pro du ção men ci o na dos
or ga ni zou-se e de sor ga ni zou-se, de for ma es pe cí fi -
ca, sob as con tin gên ci as de uma eco no mia na ci o nal
em fran ca trans for ma ção. Da das as es pe ci fi ci da des
de cada ci clo, não po de mos ti rar de les li ções que nos
se jam re al men te úte is hoje, sal vo a de que de ve mos
pro lon gar ao má xi mo o atu al re nas ci men to, por que a
sua ex ten são é o que po de rá re al men te ge rar e acu -
mu lar co nhe ci men tos, pa drões e mão-de-obra.

A cri se do ci clo atu al apre sen ta dois as pec tos re -
le van tes: um, mais fá cil de se ver, que se mos tra na
que da dos re cur sos, e ou tro, mais su til, que se en con tra 
na po lí ti ca de in ves ti men to e seus cri té ri os e que só
apa re ceu quan do os re cur sos de pro du ção tor na ram-se 
mais abun dan tes. Esse lado mais com ple xo da cri se
pode ser re su mi do nos se guin tes ter mos: 1) os in cen ti -
vos fis ca is cri a ram uma de man da in dis cri mi na da de
pro je tos; 2) os pro je tos va ri a dos do do cu men tá rio à
gran de pro du ção com pe tem em todo e no mes mo es -
pa ço de ca pi ta li za ção; 3) a fal ta de cri té ri os e ha bi li ta -
ção das em pre sas e de alo ca ção dos re cur sos re sul -
tou no des per dí cio, na ina dim plên cia de mu i tos pro je -
tos e na des pro fis si o na li za ção do se tor.

Mas a pri me i ra ma ni fes ta ção da cri se do atu al
mo de lo de pro du ção foi con tá bil, vi sí vel des de o ano
pas sa do, na di fi cul da de que vá ri os pro je tos de fil me,
até mes mo de ci ne as tas con sa gra dos, es tão en con -
tran do para com ple tar a cap ta ção, mes mo de po is de
já te rem ele va do per cen tu a is dos re cur sos ne ces sá ri -
os. Ci tam-se en tre as ca u sas des sa re du ção: 1) a pri -
va ti za ção de em pre sas es ta ta is tra di ci o nal men te pre -
o cu pa das com o in cen ti vo à cul tu ra; 2) a re ces são
eco nô mi ca que atin giu a eco no mia na ci o nal des de
me a dos do ano pas sa do: e 3) fa lhas na le gis la ção
dos in cen ti vos.

A cap ta ção de re cur sos via Lei do Au di o vi su al
caiu de qua se R$80 mi lhões, em 1987, para cer ca de
40 mi lhões no ano pas sa do. Mu i tos vêm nes sa que da 
uma de mons tra ção do fil me do atu al mo de lo, tido
como ex ces si va men te sen sí vel às flu tu a ções da eco -
no mia. Sa be-se ain da que o art. 3º da Lei nº 8.685, de
1993, dis po si ti vo que bus ca o in ves ti men to das dis tri -
bu i do ras es tran ge i ras no ci ne ma na ci o nal, não sur tiu
ain da os efe i tos al me ja dos na es ca la pos sí vel. Ora,
em úl ti ma aná li se, nada es ca pa aos va ga res da eco -
no mia, o que não re quer di zer que o atu al mo de lo já
se te nha es go ta do. Além dis so, sem pre se pode aper -
fe i ço ar a le gis la ção ou até mes mo ado tar po lí ti cas
com pen sa tó ri as que não para a eco no mia como um
todo, pelo me nos para se to res es pe cí fi cos.

Sr. Pre si dente, é jus ta mente isto – po lí ticas
com pen sa tórias – que o Go verno vem fa zendo pelo
Mi nis tério da Cultura. Os filmes a serem fi na li zados
este ano po derão ple itear re cursos junto a um pro -
grama es pecial de fi nan ci a mento, di rigido pelo Mi nis -
tério da Edu cação e Cultura – MinC, e com re cursos
do BNDES e Sebrae, ope rados pelo Banco do Brasil
e com o aval do próprio Mi nis tério da Cultura. O Go -
verno poderá li berar até 80 mi lhões de reais para ci -
ne astas, pro du tores e donos de cinema em 1.999 e
2.000. Serão cus teados 63 filmes em fase de fi na li -
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zação e 71 em es tágio avançado de pro dução.
Haverá, também, di nheiro para dis tri bu i dores e para
quem quiser re formar, mo der nizar ou cons truir novas
salas de cinema, assim como para a di vul gação de
filmes na ci onais. Enfim, os re cursos es cas seados
pelo mercado serão com pen sados. 

A pro du ção está ga ran ti da, Sr. Pre si den te, até o
ano 2.000, com es sas com pen sa ções. Mas e de po is,
como será? Para os re sul ta dos des te ano o ci ne ma
bra si le i ro con tou com uma boa cap ta ção de re cur sos
até me a dos do ano pas sa do. Insta la da a cri se do se -
gun do se mes tre, o cres ci men to da eco no mia em
1.988 re du ziu-se a qua se zero, pro je tan do-se para
este ano de 1.999 um cres ci men to de até 3% ne ga ti -
vos.

Sob esse ce ná rio, a cap ta ção de re cur sos este
ano ain da está mais com pro me ti da do que es te ve no
ano pas sa do. Por tan to, ao olhar mos para de po is do
ano 2.000, ve mos que a pro du ção de fil me de ve rá
cair em re la ção a este e ao pró xi mo ano. Isso ocor re rá 
se as atu a is po lí ti cas com pen sa tó ri as fo rem des con ti -
nu a das e os in ves ti do res con ti nu a rem fora da pro du -
ção. Duas me di das, pois, pa re cem ur gen tes: 1) Me -
lho rar e man ter a po lí ti ca com pen sa tó ria até que pas -
se a cri se de cap ta ção; 2) Re a jus tar a le gis la ção para
atra ir no vos in ves ti do res.

E se to dos os fil mes pro gra ma dos para este ano 
fo rem re a li za dos como se pro me te?

Aí, en tão, che ga re mos ao ins ti gan te pa ra do xo
do atu al re nas ci men to e da sua cri se sub ja cen te. Te -
re mos che ga do a uma su per sa fra re la ti va de fil mes.
re la ti va ao mer ca do exi bi dor e su per por que ex tra po la 
a ca pa ci da de de ab sor ção do mer ca do. Esse pa ra do -
xo en tre o atu al re nas ci men to e sua cri se apon ta para
uma fa lha es tru tu ral de lon ga data na ci ne ma to gra fia
bra si le i ra. 

O ci ne ma bra si le i ro aca ba ten do pro ble mas de
pro du ção sim ples men te por que não con se gue re sol -
ver nem o proble ma da dis tri bu i ção nem o da exi bi ção.
Daí ad vém um en ca de a men to de di fi cul da des onde os
mais sa cri fi ca dos são os exi bi do res, e os mais frus tra -
dos, os pro du to res. Esse en ca de a men to per ver so faz
com que, não raro, uns se po si ci o nem con tra os ou tros,
em es pe ci al quan do che gam as cri ses. 

A so lu ção mais fre qüen te men te apli ca da a essa
fa lha es tru tu ral – e que con ti nua pos ta como um re sí -
duo na le gis la ção vi gen te – tem sido a de al gu ma pro -
te ção para o ci ne ma na ci o nal. O pa ra do xo da su per -
sa fra já le vou à su ges tão de que a di fi cul da de cha ve
do ci ne ma bra si le i ro não está tan to em re ser var para
si uma par te de um mer ca do já es tre i to, mas em re cri -
ar e fa zer cres cer um mer ca do ma i or.

Via de re gra, Sr. Pre si den te, os pro du to res são a 
fa vor de al gu ma re ser va e os dis tri bu i do res são con -
tra. Esta ria a me lhor so lu ção para nos so ci ne ma em
não se pro mo ver qual quer re ser va, mas em ga nhar
mer ca do pela com pe ti ti vi da de in trín se ca do pro du to
na ci o nal? Isso im pli ca con fi ar mos na cri a ti vi da de bra -
si le i ra, na pu jan ça de nos sa cul tu ra, nos nos sos pro -
du to res, di re to res, ro te i ris tas, téc ni cos e ar tis tas. E
mais im por tan te: im pli ca dar mos a essa co mu ni da de
con di ções re a is de com pe ti ti vi da de, o que, mu i tas ve -
zes, re cla ma uma cer ta dose de pro te ção. Como con -
fi ar em nós mes mos?

O nos so mer ca do ci ne ma to grá fi co está, de fato,
bem aquém das suas po ten ci a li da des, co me çan do só 
ago ra, nos úl ti mos três anos, a se re cu pe rar de um
lon go pe río do de de ca dên cia. A de ca dên cia co me çou 
nos anos 70, com a in tro du ção e a dis se mi na ção de
no vas tec no lo gi as au di o vi su a is. Re fi ro-me aqui à te -
le vi são aber ta e a co res, ao vi de o cas se te e, fi nal men -
te, às TVs a ca bos e por as si na tu ra. Fo ram mu dan ças 
tec no ló gi cas que al te ra ram bas tan te os há bi tos da
pro du ção, sen do o seu ma i or im pac to o fe cha men to
das sa las tra di ci o na is de ci ne ma, de for ma acen tu a da 
nas ci da des do in te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, a Pre si dên cia cum pre o de ver
de in for mar-lhe que são pas sa dos 5 mi nu tos além do
seu tem po re gu la men tar, mas es ta mos res pe i tan do a
con tri bu i ção que está dan do com a aná li se que faz da 
in dús tria ci ne ma to grá fi ca bra si le i ra. Ape nas faço o re -
gis tro para que pos sa con si de rar os de ma is ora do res.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Eu pe di ria a V. Exª, ao Ple ná rio e aos ora do res em es -
pe ci al que me per mi tis sem con clu ir este tra ba lho que
me to mou pelo me nos um mês de pes qui sas, es tu dos 
e en con tros com os ho mens do ci ne ma na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Nós
lhe per mi ti re mos con ti nu ar.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Mu i to obri ga do. 

Sr. Pre si den te, o pico do nú me ro de sa las ocor -
reu no Bra sil no iní cio dos anos 70. Em 1975, exis ti -
am no País 3.276 sa las de exi bi ção, es tan do 2.701
de las no in te ri or e 575 nas ca pi ta is. Nos tre ze anos
que vão de 1975 a 1988, fo ram fe cha das 1.853 sa -
las: 1.719 no in te ri or e 134 nas ca pi ta is. Quer di zer,
para cada sala de ci ne ma fe cha da nas ca pi ta is, nes -
se pe río do, fo ram fe cha das 12,8% no in te ri or. Se -
gun do pro je ção fe i ta pelo Sin di ca to das Empre sas
Dis tri bu i do ras Ci ne ma to grá fi cas, Ví deo e Si mi la res
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do Esta do de São Pa u lo, te ría mos de ter hoje, no ter -
ri tó rio bra si le i ro, sete mil sa las apro xi ma da men te. O
dé fi cit de 5.600 sa las é cin co ve zes ma i or do que o
nú me ro de sa las exis ten tes: hoje em tor no de 1.100
efe ti va men te ope ra ci o na is.

É justamente na recuperação do mercado
brasileiro que grandes empresas exibidoras
estrangeiras estão apostando, com fortes
investimentos em novos conjuntos de salas que
levam à caracterização de “multiplex”. Seu objetivo é
o de instalar 1.300 novas salas no País até o ano de
2001. O próprio Governo projeta uma recuperação do 
setor, com expectativa de atingirmos 4.000 salas até
o ano de 2002. Então, teremos um mercado
espectador ampliado, mais desenvolvido, no qual
alguns dos problemas de espaço atuais poderão ser
mais facilmente sanados.

Sr. Presidente, as perspectivas são boas, mas
muito há que se fazer.

Debruçado sobre a matéria nas últimas cinco
semanas, adquiri uma razoável idéia da sua
complexidade e das suas demandas correntes. No
início, minha vontade foi a de apresentar um projeto
de lei sucinto, objetivo, que favorecesse o cinema
nacional nesses dias bicudos. Logo vi, todavia, que a
iniciativa isolada de um parlamentar não poderia
resolver a questão de forma assim tão ligeira, além de 
ser mal recebida pelo setor.

Ante minhas indagações, o professor Carlos
Calil, ex-Presidente da Embrafilme e hoje professor
de cinema na USP, escreveu-nos solidário: “A matéria 
é complexa, os beneficiários são exigentes e
barulhentos, os adversários são gente poderosa, não
admira que o Senador queira refletir um pouco”.

As idéias iniciais que meus assessores e eu
aventamos receberam críticas sinceras e sugestões,
o que nos fez evoluir e compreender melhor os fatos,
movendo-nos no sentido de requerer essa Comissão
Especial do Cinema, temporária, porque é realmente
uma demanda do setor.

Vera Zaverucha, ex-titular da Secretaria do
Audiovisual do MinC e consultora dessa indústria,
enviou-nos propostas, análises e muitos dados. Entre 
outros, ela nos enviou cópia de importante
documento, assinado por Gustavo Dahl e 66 outras
personalidades do ramo cinematográfico,
encaminhado ao Governo Federal em outubro do ano 
passado. Nesse documento, além de uma penetrante 
análise dos problemas atuais, apresentaram-se as
metas para a produção, a distribuição e a exibição de
filmes até o ano 2003, bem como as metas para
difusão e mercado externo.

Mariza Leão, Vice-Presidente para as Relações
Institucionais do Sindicato Nacional dos Produtores
de Cinema, estimulou-nos a prosseguir, “pois é
urgente agir antes que a crise que hoje atravessamos
se transforme numa nova paralisia da produção”,
oferecendo-nos a legislação audiovisual compilada e
traduzida de oito países para termos um amplo
quadro de referência.

Fa la mos por te le fo ne com os pro du to res Luiz
Car los Bar re to, Fran cis co Pa u lo Ara gão e Aní bal
Mas sa í ne Neto. Re ce be mos em meu ga bi ne te a vi si -
ta de Ste ve So lot, re pre sen tan te para a Amé ri ca La ti -
na das gran des dis tri bu i do ras cen tra das em Holl ywo -
od. Re ce be mos Adal ber to Mou ra Ma ce do, Pre si den -
te da Fe de ra ção Na ci o nal das Exi bi do ras Ci ne ma to -
grá fi cas, acom pa nha do por Ri car do Di fi ne Le i te, Pre -
si den te do Sin di ca to dos Exi bi do res do Rio Gran de do 
Sul, e por Alber to Bi tel li, Pre si den te do Sin di ca to das
Empre sas Dis tri bu i do ras Ci ne ma to grá fi cas, Ví de os e
Si mi la res do Esta do de São Pa u lo. E con ver sa mos
com Wal ki ria Bar bo sa, pro du to ra e di re to ra do Rio
Cine Fes ti val.

Acom pa nhei as de man das do se tor jun to ao Po -
der Exe cu ti vo e ve ri fi quei que o go ver no vem res pon -
den do com me di das po si ti vas, si nal de que a in dús tria 
do ci ne ma tor nou-se uma de suas pri o ri da des. Em ja -
ne i ro des te ano, por exem plo, o Mi nis té rio da Cul tu ra
re for mu lou a an ti ga Co mis são do Ci ne ma, dan do-lhe
am pla re pre sen ta ti vi da de e ob ten do com isso a apro -
va ção do se tor. Essa po si ti vi da de co me ça a ser cre di -
ta da pelo povo do ci ne ma a José Álva ro Mo i sés, que,
ao as su mir no MinC a Se cre ta ria para o De sen vol vi -
men to do Au di o vi su al este ano, im pri miu-lhe um novo
di na mis mo.

Assim é que pude ve ri fi car, en tre tan to, que al gu -
mas frus tra ções per sis tem no meio ci ne ma to grá fi co
bra si le i ro. Re cla ma-se que as pro pos tas fe i tas no do -
cu men to de ou tu bro ain da não fo ram de vi da men te
con si de ra das. Re cla ma-se, e esta de man da nos in te -
res sa aqui es pe ci al men te, um foro re le van te e con se -
qüen te para os seus de ba tes. Eis aqui, ma ni fes ta, a
ne ces si da de da en tra da do Po der Le gis la ti vo nes sa
ques tão.

Cla ro, sa be mos to dos, que a ação do Go ver no é 
fun da men tal, en quan to Po der Exe cu ti vo, na for mu la -
ção e nas de ci sões de so lu ção para mu i tos dos pro -
ble mas da nos sa ci ne ma to gra fia. Mas por mu i to que o 
Go ver no res pon da, não pode pro ver ao povo do ci ne -
ma a atu al de man da por um foro de de ba te e de con -
cen tra ção de suas idéi as.

Assim é que, Sr. Presidente, corroborado pela
demanda manifesta desse povo e pela opinião do
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Ministro Francisco Weffort sobre a importância do
Poder Legislativo na obtenção dos acertos
necessários, entendo oportuna a instalação dessa
Comissão Especial do Cinema no Senado Federal.

Sua pauta, por tudo que vimos até aqui, será
positiva. Ela realizará debates, inclusive audiências
com produtores, distribuidores e exibidores,
almejando a concentração dos interesses. Ela
examinará a legislação vigente e produzirá uma nova, 
adequada às necessidades do atual ciclo de
produção. E estou seguro de que, com a colaboração
de todos, ela contribuirá enormemente, no prazo
regimental, para afastarmos os problemas que, sem
ela, se abaterão certamente sobre o cinema brasileiro 
do ano final deste século.

Encerro, Sr. Presidente, com Fernanda
Montenegro, com sua manifestação sobre a
necessidade visceral de se filmar no Brasil: 

“Às favas a modéstia! O que se vê na
tela é o tocante resultado deste excelente
roteiro(...) Filmar esta bela história foi um
ato gozoso e doloroso, obstinado, orgânico
e absolutamente surpreendente na sua
coragem e despudor de falar ao coração, e
só ao coração. Longa, vitoriosa vida a esta
Central, que é este renascer conjunto do
cinema no Brasil.” (Em Central do Brasil,
Ed. Objetiva, contracapa).

Sr. Presidente, toda esta dissertação é para
que, traduzida em documento específico,
transforme-se num referencial para iniciar-se nesta
Casa o debate em torno do cinema brasileiro. 

O cinema brasileiro não tem uma convivência
com o Congresso Nacional, nem com a Câmara e
nem com o Senado. Bate sempre às portas do
Ministério da Cultura. Mas convém salientar que um
Ministro de Estado nem sempre tem a liberdade de
falar abertamente, de contrariar interesses dentro da
própria estrutura governamental. Já o Congresso
Nacional, que é uma Casa de debate por natureza,
pode dialogar abertamente, com todas as opiniões
contrárias, até encontrar convergências no sentido de 
realizarmos o objetivo dessa Comissão Especial do
Cinema. Para tanto, Sr. Presidente, apresento o
seguinte requerimento:

Re que i ro, nos ter mos do art. 58 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dos ar ti gos 74 e 76
do Re gi men to Inter no, a cri a ção de uma co -
mis são tem po rá ria de es tu do do ci ne ma
bra si le i ro, com pos ta de 9 in te gran tes, com o 
ob je ti vo de, até 15 de de zem bro do cor ren te 

ano, fa zer es tu do exa us ti vo da si tu a ção do
ci ne ma na ci o nal, em to dos os ân gu los de
sua atu a ção, e pro por uma le gis la ção es pe -
cí fi ca de fo men to a essa ati vi da de. 

Assi na do por este Se na dor.

Sr. Pre si den te, so bre este as sun to, con ver sei
com o ilus tre Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, ma ni fes tan do a mi nha pre o cu pa ção no sen ti -
do de que há nes ta Casa mais de 10 re que ri men tos
de cri a ção de Co mis sões Espe ci a is. S. Exª con si de rou 
que este tema é de in te res se da Na ção bra si le i ra e
en vol ve um seg men to da so ci e da de al ta men te in te -
res sa do em en con trar o me lhor ca mi nho para o ci ne -
ma na ci o nal, atra vés do foro le gis la ti vo, no Con gres so, 
es pe ci al men te no Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Edu ar do Su plicy, Su plen te de
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – A Pre -
si dên cia, em pri me i ro lu gar, lou va a ini ci a ti va do Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra de pro por um am plo de ba te
so bre o ci ne ma bra si le i ro e vai pro vi den ci ar a le i tu ra
do re que ri men to que V. Exª está en ca mi nhan do à
Mesa.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ría mos de apro -
ve i tar esta opor tu ni da de para fa lar mos um pou co so -
bre a ques tão da re for ma par ti dá ria, da re for ma po lí ti -
ca. A dis cus são des sa ma té ria vai con ti nu ar na Co -
mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia na pró xi -
ma quar ta-feira.

Nós, do PFL, te mos três pro je tos em re la ção à
re for ma par ti dá ria que con si de ra mos mu i to im por tan -
es, por que acre di ta mos que, no Bra sil, os Par ti dos
po lí ti cos ain da não pos su em a for ça e a es tru tu ra ne -
ces sá ri as para con du zir cada vez me lhor o pro ces so
de mo crá ti co que te re mos que en fren tar e con du zir
du ran te lon gos anos.

Atu al men te há um gran de nú me ro de Par ti dos
po lí ti cos, al guns com gran de re pre sen ta ti vi da de, ou -
tros sem ne nhu ma re pre sen ta ti vi da de, às ve zes
mar can do o de se jo de ape nas uma pes soa ou um
pe que no gru po de pes so as. Tais Par ti dos mu i tas ve -
zes não ape nas atra pa lham o fun ci o na men to das
Ca sas le gis la ti vas como tam bém não per mi tem que
se dê um me lhor uso ao tem po gra tu i to no rá dio e na
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te le vi são e aos re cur sos pú bli cos alo ca dos para a po -
lí ti ca, para as ele i ções, para a re for ma par ti dá ria. Se
que re mos que no fu tu ro to das as ele i ções se jam fi -
nan ci a das uni ca men te com re cur sos pú bli cos, te mos
de fa zer com que nos sos Par ti dos se jam cada vez
me lho res e mais re pre sen ta ti vos.

Outro ponto importante na questão partidária
brasileira é quanto à mudança de Partidos. Estamos
com três meses de mandato e, na Câmara dos
Deputados, mais de 50 parlamentares já mudaram de 
Partido. Na legislatura anterior, tivemos Deputados
que mudaram de partido quatro vezes por um período 
de quatro anos, o que mostra que nossa estrutura
partidária ainda está longe do ideal e que não está de
acordo com a evolução democrática vivida pelo País.

Existem três projetos cuja discussão será
iniciada ou continuada nesta próxima quarta-feira na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e
gostaria de abordá-los rapidamente.

O primeiro deles é o Projeto de Lei do Senado nº 
178, de 1999, terminativo na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que altera a Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código
Eleitoral, e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que estabelece normas para as eleições, a fim de
proibir as coligações nas eleições proporcionais. É de 
autoria do Senador Sérgio Machado, o Relator é o
Senador Edison Lobão, e tem um parecer pela
aprovação.

O segundo projeto é o Projeto de Lei do Senado
nº 180, de 1999, com caráter terminativo na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
altera a redação dos arts. 41 e 48 da Lei nº 9.096, de
1995, e do § 1º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 1997, e
revoga o art. 57 da Lei nº 9.096, de 1995, e dá outras
providências, a fim de vedar o acesso aos recursos
do fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão
aos Partidos que não tenham caráter nacional. É de
autoria do Senador José Agripino e o Relator é o
Senador Edison Lobão. Tem também parecer pela
aprovação, com duas emendas de redação que
apresenta.

O terceiro projeto é o Item nº 4 da pauta, Projeto
de Lei do Senado nº 187, de 1999, que tem caráter
terminativo e que modifica a Lei nº 9.096/95, com
finalidade de ampliar o prazo de filiação partidária. O
autor é o Senador Jorge Bornhausen, que acaba de
chegar, e o Relator é o Senador Sérgio Machado.
Também tem parecer pela aprovação.

O primeiro projeto mencionado – Projeto de Lei
do Senado que extingue as coligações proporcionais
– altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que

institui o Código Eleitoral, e a Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

Esse projeto extingue a coligação proporcional
e mantém a coligação majoritária. É correto se dizer
que coligação é uma coisa própria para eleição
majoritária. Cada Partido tem sua filosofia, tem seus
quadros, tem suas idéias políticas, que devem ser
apresentadas nas eleições proporcionais, enquanto
nas eleições majoritárias, principalmente em um país
que tem tantos Partidos como o Brasil, estes têm que
se juntar para formar coligações e assim disputar as
eleições majoritárias.

Dessa forma, as coligações proporcionais são
verdadeiras aberrações, que terminam atrapalhando
o bom entendimento do eleitor e escondendo o
verdadeiro resultado eleitoral em termos
proporcionais. Muitas vezes um Partido lança só um
candidato – digamos que à Câmara Federal –, cujos
votos são insuficientes para atingir o coeficiente
eleitoral, mas, coligando-se com outro Partido maior,
mais estruturado, ele pode obter êxito nessa
candidatura com o sacrifício de candidatos do Partido 
que lhe deu guarida. Na verdade, isso é uma
distorção, pois cada Partido tem que ter sua chapa
proporcional, para que possamos saber exatamente
qual foi a estrutura partidária que venceu a eleição e
quais os que tiveram votos para Deputado.

Esse é um projeto simples, com parecer
favorável, que apenas acaba com essa possibilidade. 
Acredito que ele beneficia todos aqueles Partidos que 
lutam para que o Brasil possa realmente ter uma
estrutura partidária melhor.

O segundo projeto veda o acesso aos recursos
do fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão
aos Partidos que não tenham caráter nacional. Na
verdade, esse projeto, apesar de ter esse título, que
não explica bem o seu conteúdo, pretende alterar os
arts. 41 e 48 da Lei nº 9096/95 – Lei dos Partidos
Políticos –, restringindo o acesso aos recursos do
fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão
apenas aos Partidos que cumprirem os requisitos do
art. 13 da Lei, que são os seguintes:

Tem di re i to a fun ci o na men to par la men -
tar, em to das as Ca sas Le gis la ti vas para as
qua is te nha ele gi do re pre sen tan te, o Par ti do 
que, em cada ele i ção para a Câ ma ra dos
De pu ta dos, ob te nha o apo io de, no mí ni mo,
cin co por cen to dos vo tos apu ra dos, não
com pu ta dos os bran cos e os nu los, dis tri bu -
í dos em pelo me nos um ter ço dos Esta dos,
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com um mí ni mo de dois por cen to do to tal
de cada um de les.

É a chamada cláusula de barreira, já aprovada e 
constante do projeto. Depois há o art. 57, que a adia
da seguinte forma:

No pe río do en tre o iní cio da pró xi ma
Le gis la tu ra [a de 1999] e a pro cla ma ção dos 
re sul ta dos da se gun da ele i ção ge ral sub se -
qüen te para a Câ ma ra dos De pu ta dos, será
ob ser va do o se guin te:

I – di re i to a fun ci o na men to par la men tar 
ao par ti do com re gis tro de fi ni ti vo de seus
es ta tu tos no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral até a 
data da pu bli ca ção des ta lei que, a par tir de
sua fun da ção, te nha con cor ri do ou ve nha a
con cor rer às ele i ções ge ra is para a Câ ma ra
dos De pu ta dos, ele gen do re pre sen tan te em
duas ele i ções con se cu ti vas:

a) na Câ ma ra dos De pu ta dos, toda
vez que ele ger re pre sen tan te em, no mí ni -
mo, cin co Esta dos e ob ti ver um por cen to
dos vo tos apu ra dos no País, não com pu ta -
dos os bran cos e os nu los (...)

Na ver da de, ve ri fi can do o art. 57, a cláu su la de 
bar re i ra já exis te. Exis tem duas cláu su las de bar re i -
ra já apro va das nes se pro je to: a do art. 13, de fi ni ti -
va, que en tra rá em vi gor ape nas a par tir de 2010 –
na ele i ção de 2006 não en tra rá –, e a se gun da, que
se tra ta de uma pse u do cláu su la de bar re i ra, pois é
tão sim ples de atin gir que pra ti ca men te to dos os
Par ti dos a atin gi rão com mu i ta fa ci li da de. Por tan to,
não é uma cláu su la de bar re i ra na prá ti ca.

O pro je to pre ten de exa ta men te fa zer com que a
cláu su la de bar re i ra do art. 13 pos sa fun ci o nar a par tir 
da pró xi ma ele i ção, de i xan do a do art. 57 re vo ga da.
Na ver da de, o pro je to re vo ga o art. 57 da Lei nº
9.096/95 e al te ra a re da ção dos arts. 41 e 48 da Lei nº
9.096/95 e do §1º do art. 47 da Lei nº 9.504/97, a fim
de ve dar o aces so aos re cur sos do fun do par ti dá rio e
ao tem po de rá dio e te le vi são aos par ti dos que não te -
nham ca rá ter na ci o nal.

Está na pa u ta tam bém o Pro je to de Lei do Se na -
do nº 187, que mo di fi ca a Lei nº 9.096, com a fi na li da -
de de am pli ar o pra zo da fi li a ção par ti dá ria. Esse pro -
je to ape nas al te ra o art. 18 des sa lei, que diz:

Art. 18. Para con cor rer a car go ele ti vo, o ele i tor
de ve rá es tar fi li a do ao res pe ti vo par ti do pelo me nos
um ano an tes da data fi xa da para as ele i ções, ma jo ri -
tá ri as ou pro por ci o na is.

Esse projeto dá a seguinte redação ao art. 18:

Art. 18. Para con cor rer a car go ele ti vo, 
ma jo ri tá rio ou pro por ci o nal, o ele i tor de ve rá
es tar fi li a do ao par ti do pelo pra zo de

I – um ano em caso de pri me i ra fi li a -
ção; ou

II – qua tro anos para quem já foi fi li a do 
a ou tro par ti do po lí ti co, sal vo o caso de fu -
são, in cor po ra ção ou, para par ti ci par, como
fun da dor de um novo par ti do po lí ti co.

Com a mu dan ça des se ar ti go, pro pos ta pelo
Se na dor Jor ge Bor nha u sen e re la ta da pelo Se na dor 
Sér gio Ma cha do, pro cu ra mos atin gir a ques tão da fi -
de li da de par ti dá ria. Há uma di fi cul da de mu i to gran -
de no Bra sil em re la ção à fi de li da de par ti dá ria. Em
to das as vo ta ções, a ma i o ria dos par ti dos, com ex -
ce ção do PT e do PFL, vota de uma ma ne i ra com -
ple ta men te in de pen den te da ori en ta ção par ti dá ria.
Para cada vo ta ção, exis te uma for ma de ne go ci a ção 
di fe ren te, que faz com que, a cada vo ta ção im por -
tan te no Con gres so, se jam pu bli ca das ma té ri as nos
jor na is re fe ren tes a bar ga nhas de vo tos pe los Par la -
men ta res. Na re a li da de, isso não con tri bui para o
Go ver no, para o Con gres so ou para a de mo cra cia.

Há uma ma ne i ra de se ter a fi de li da de par ti dá -
ria, mas ela não pode ser obri ga tó ria, por que não se -
ria de mo crá ti co. Re sol ve mos, en tão, por meio des se
pro je to, es ta be le cer uma fi de li da de par ti dá ria com pu -
ni ção para o Par la men tar que mu das se de Par ti do.
Com a fa ci li da de que se tem hoje para mu dar de Par -
ti do, não se pode pu nir nin guém que vo tou con tra a
ori en ta ção par ti dá ria, mes mo que se te nha fe cha do
ques tão, por que a pu ni ção ocor re num dia e a mu dan -
ça de Par ti do, no ou tro.

Des sa for ma, é pre ci so que haja uma re gra mais 
rí gi da para a mu dan ça de Par ti do. Pela re gra ide al e
cons ti tu ci o nal, o man da to de ve ria per ten cer ao Par ti -
do. Se se mu das se de le gen da du ran te um man da to,
per der-se-ia o man da to. Essa re gra é de di fí cil apro -
va ção por que a pu ni ção se ria mu i to rí gi da.

Por tan to, es ta mos de fen den do a al ter na ti va de
pro i bir o Par la men tar que mu dar de Par ti do de par ti ci par 
da pró xi ma ele i ção. Des se modo, há uma di fe ren ci a ção
en tre o pra zo de fi li a ção par ti dá ria da que le que nun ca
foi fi li a do e que está que ren do ter uma op ção nova em
sua vida, ser fi li a do a um Par ti do da que le que já é fi li a -
do, que tem his tó ria par ti dá ria e que deverá ter ma i or
di fi cul da de para mu dar de Par ti do.

Se essa di fe ren ça for de um a dois anos, ele
fica im pe di do de par ti ci par, no mí ni mo, de uma ele i -
ção. Se for de três anos, tam bém ha ve rá o im pe di -
men to de, no mí ni mo, uma ele i ção – e pode ser até
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de duas. Se for de qua tro anos, ele fi ca rá sem po der
par ti ci par de duas ele i ções.

A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania continuará a discussão desses três
projetos a partir da próxima quarta-feira. Esse seria o
primeiro passo no sentido da reformulação partidária.
Com isso, teríamos Partidos fortes, e as pessoas não
trocariam de Partido como de roupa ou de casa, mas
fariam a opção pela sua filosofia e seu trabalho.

Nós, do PFL, e muitos Senadores
consideramos que o fortalecimento partidário é
fundamental para o funcionamento da democracia
brasileira.

Como a dis cus são des se pro je to ini cia-se nes ta
se ma na, apro ve i to o mo men to para mos trar aos com -
pa nhe i ros Se na do res e a to das as pes so as a ne ces -
si da de de que es ses pro je tos se jam apro va dos o
mais ra pi da men te pos sí vel.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pa u sa.)

O Sr. Edu ar do Su plicy, Su plen te de
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (José Jor ge) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT-SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta rei apre sen -
tan do re que ri men to de con vo ca ção do Mi nis tro da Fa -
zen da Pe dro Ma lan, jun ta men te com os Se na do res Ro -
ber to Sa tur ni no e Emi lia Fer nan des e, acre di to, com a
con cor dân cia de to dos os mem bros da CPI do Sis te ma
Fi nan ce i ro, nos se guin tes ter mos:

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja 
con vo ca do o Se nhor Pe dro Ma lan, Mi nis tro
da Fa zen da, para pres tar es cla re ci men tos a 
esta Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
acer ca das ope ra ções de so cor ro aos Ban -
cos Mar ka e Fon te Cin dam; dos in dí ci os de
va za men to de in for ma ções por oca sião da
mu dan ça cam bi al ocor ri da em ja ne i ro; da
re ti ra da de mi lhões de dó la res do país por
meio de me ca nis mos como o FIEX; da con -
ti nu a da fra gi li da de do sis te ma fi nan ce i ro na -
ci o nal, ape sar da in je ção de mi lhões de re a -
is atra vés do Pro er; das de nún ci as de so ne -
ga ção fis cal por par te de gran des ban cos;
das ope ra ções de em prés ti mos ir re gu la res
fa vo re cen do em pre sas como a Cons tru to ra
Encol; das mu dan ças ocor ri das em di ver sos 
pos tos fun ci o na is da área eco nô mi ca. O Mi -
nis tro da Fa zen da de ve rá ain da con tri bu ir

com pro po si ções que vi sem me lho rar e tor -
nar mais trans pa ren te o fun ci o na men to do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, ob je ti vos que
se tor na ram mais ur gen tes de po is de tudo o 
que veio à tona nos me ses re cen tes.

Em ja ne i ro, quan do ocor reu a dis pa ra da no va lor
do dó lar, o Ban co Cen tral ven deu dó la res na BM&F
aba i xo das co ta ções que o mer ca do es ta va pa gan do
pela mo e da nor te-americana, por in ter mé dio do BB
Inves ti men to. Essas tran sa ções acar re ta ram um gran -
de pre ju í zo aos co fres pú bli cos. As ex pli ca ções até ago -
ra apre sen ta das não es cla re cem as ba ses le ga is de tais 
tran sa ções nem a real ne ces si da de de sua con cre ti za -
ção, bem como de inú me ras ou tras que a im pren sa
vem de nun ci an do di a ri a men te.

O Mi nis tro da Fa zen da deve ser a pes soa com o 
mais am plo e apro fun da do co nhe ci men to do fun ci o -
na men to do Sis te ma Fi nan ce i ro, sen do o res pon sá vel 
pela cha ve do Te sou ro Na ci o nal e pela con du ção da
po lí ti ca eco nô mi ca bra si le i ra. O Mi nis tro da Fa zen da,
ob vi a men te, tem o se gre do do co fre. S. Exª está em
me lhor con di ção de es cla re cer to dos os oito fa tos ad -
mi nis tra ti vos lis ta dos no re que ri men to de cons ti tu i ção 
da CPI, for mu la do pelo Se na dor Ja der Bar ba lho. Di -
an te das gra ves acu sa ções de que o País to mou co -
nhe ci men to, a pre sen ça do Mi nis tro da Fa zen da pe -
ran te esta Co mis são é de fun da men tal im por tân cia
para es cla re cê-las, bem como para aju dar o Par la -
men to a aper fe i ço ar nos so ar ca bou ço le gal e res ta be -
le cer a con fi an ça na ci o nal e in ter na ci o nal nas au to ri -
da des eco nô mi cas bra si le i ras. 

Até apro ve i to a pre sen ça do Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, que é um dos mem bros da Co mis são,
para di zer que o re que ri men to está cu i da do sa men te
es cri to. De ve mos ana li sar os oito pon tos des se do cu -
men to fe i to pelo Se na dor Ja der Bar ba lho, le van do em 
con si de ra ção o ex tra or di ná rio co nhe ci men to do Mi -
nis tro da Fa zen da, que há de con tri bu ir para as con -
clu sões da CPI. Não con si de ro pre men te que S. Exª
ve nha na pró xi ma se ma na, mas pos te ri or men te, pois
ou vi re mos, ama nhã, o de po i men to do Sr. De mós te nes
Pi nho, que foi di re tor da área in ter na ci o nal, e, na quin -
ta-feira, os Srs. Sal va to re Cac ci o la e Luiz Antô nio Gon -
çal ves, pre si den tes, res pec ti va men te, dos ban cos Mar -
ka e Fon te Cin dam. Esta mos pre ven do exa mi nar os de -
ma is pon tos re la ti vos ao va za men to de in for ma ções por 
oca sião da mu dan ça cam bi al, como a retirada de mi -
lhões de dó la res do País por meio de me ca nis mos
como o FIEX e ou tros.

Ain da on tem, por exem plo, o jor na lis ta Cel so
Pin to fa la va da im por tân cia de a nos sa CPI exa mi nar
quan to o mer ca do como um todo – in ves ti do res in -
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ter nos e ex ter nos – ga nhou com a de fe sa de uma po -
lí ti ca cam bi al in sus ten tá vel, que foi de res pon sa bi li da -
de, sim, do Mi nis tro da Fa zen da e do Pre si den te do
Ban co Cen tral, o Sr. Gus ta vo Fran co, que a de fen dia.

Vamos ouvir o Sr. Gustavo Franco para saber
como essa operação acabou custando dezenas de
bilhões de dólares em reservas, que foram tão
abruptamente diminuídas. De setembro do ano
passado até janeiro deste ano, houve uma perda
estimada em mais de US$40 bilhões em reservas.
Isso representou um custo.

É importante que venhamos a aprofundar o
questionamento sobre isso, até para aprendermos
com a experiência havida. Temos a perguntar ao
Ministro Pedro Malan – agora, já passadas diversas
experiências com o Proer – qual foi o custo efetivo, para
o Tesouro, para a sociedade, da maneira segundo a
qual o Governo Federal canalizou recursos, por
exemplo, para o Unibanco absorver os ativos do Banco
Nacional; para o Excel e depois o HSBC absorverem os 
ativos que antes eram do Econômico; para outros
procedimentos de absorção de instituições. Quanto isso 
custou? Por que continua certa fragilidade do sistema
financeiro brasileiro? Por que – em que pesem essas
operações do Proer – continuam os problemas? O que
poderia ser feito ao invés disso? Qual foi o custo do
Proer? O fato de o Proer propiciar que o Bamerindus, o
Econômico e o Nacional fossem absorvidos por outras
instituições não resultou em um processo de
concentração de riqueza, que precisa ser examinado
pelo Congresso Nacional? 

Há ainda a questão das denúncias de sonegação
fiscal, das formas encontradas pelos grandes bancos,
conglomerados e bancos menores de diminuírem o que 
normalmente pagariam à Receita Federal de Imposto
de Renda, em função de um complexo mecanismo que
há entre os bancos, os fundos de capital exterior, de
investimento externo, e os cotistas. Isso – que foi,
inclusive, objeto da análise do Deputado Aloizio
Mercadante e que tem sido motivo de preocupação dos
Senadores, inclusive do Senador Jader Barbalho –
merece ser examinado com profundidade. E quem
melhor do que o próprio Ministro da Fazenda para nos
expor os fatos, bem como as providências que já
começam a ser tomadas? 

O Banco Central, no dia 29 de abril, já baixou
normas, limitando, de alguma forma, a possibilidade
de os bancos serem os próprios cotistas de seus
fundos. Esta pode ser uma medida que decorreu do
que foi detectado a partir da constituição da CPI.

Há, ain da, os pro ble mas da cons tru to ra Encol e
a ques tão das mo di fi ca ções fun ci o na is im pos tas da
área eco nô mi ca.

Con si de ro im pres cin dí vel a pre sen ça do Mi nis -
tro Pe dro Ma lan. A par tir das no tí ci as ha vi das nes te fi -
nal de se ma na, so bre tu do a in for ma ção de que o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan al mo çou, no dia 14, com Fran cis -
co Lo pes e o Pre si den te da Re pú bli ca; jan tou com
Fran cis co Lo pes na que le mes mo dia em que hou ve a
de ci são de li be ra ção de re cur so para o Ban co Mar ka
e o Fon te Cin dam; es te ve por al gu ma ho ras, no Ban co 
Cen tral, na ma nhã do dia 15, quan do ain da se con clu -
íam as ope ra ções para o Mar ka e o Fon te Cin dam,
mais do que na tu ral que ve nha mos a per gun tar-lhe –
é in te res san te ob ser var que, pou co a pou co, o Mi nis -
tro vai di zen do as co i sas – o que os Se na do res me re -
cem sa ber. 

Ain da hoje, pela ma nhã, S. Exª trou xe mais al -
gu ma re ve la ções. O Se na dor Tião Vi a na, que as sis tiu 
à en tre vis ta do Mi nis tro Pe dro Ma lan no Bom Dia Bra -
sil, re la ta-me que S. Exª afir mou que sou be, 15 dias
de po is, das ope ra ções dos ban cos Mar ka e Fon te Cin -
dam, que foi re por tá-las ao Pre si den te da Re pú bli ca e
que so bre isso hou ve con se qüên ci as. Qu a is são as
con se qüên ci as? O Se na do, que es ta va vo tan do o
nome de Fran cis co Lo pes, in di ca do para pre si dir o
Ban co Cen tral, me re ce sa ber isso. Foi exa ta men te 15 
dias de po is da ope ra ção do dia 14.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª, Se na dor José Ro ber to Arru da. V. Exª é
sem pre bem-vindo para de ba ter co mi go, seja em si tu -
a ções de ma i or ten são, seja em si tu a ções mais cal -
mas, como a pre sen te.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) –
Embo ra pre fi ra mos as si tu a ções mais cal mas. Se na -
dor Edu ar do Su plicy, V. Exª sabe do res pe i to que te -
mos por V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Que é mú tuo.

O Sr. José Rober to Arru da (PSDB – DF) –
Inde pen den te men te de diver gên ci as polí ti cas e ide o -
ló gi cas, V. Exª é um Sena dor que cum pre o seu man -
da to den tro de uma linha em que acre di ta, de uma
ordem que ema na sem pre da sua cons ciên cia. Logo
após o seu pro nun ci a men to, estou ins cri to e dese jo
tra zer ao Ple ná rio uma posi ção dos tra ba lhos da CPI
do Sis te ma Finan ce i ro. Res pon do, inte ri na men te,
pela Pre si dên cia e pare ce-me ser minha obri ga ção
apre sen tar, publi ca men te, em ple ná rio, como vejo os
tra ba lhos nes te ins tan te. Mas, eu não gos ta ria de dei -
xar pas sar o seu pro nun ci a men to sem que fizes-

Maio  de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  82 



se a ele um apar te. Para lhe dizer, em pri me i ro lugar,
que con cor do que as ações toma das pelo Ban co
Cen tral são con se qüên ci as da CPI. Da mes ma for ma, 
a CPI do Judi ciá rio gerou a extin ção dos juí zes clas -
sis tas, vota da pelo Sena do, e está geran do a refor ma
do Judi ciá rio, que antes esta va para da na Câma ra
dos Depu ta dos. Uma CPI, mui to mais do que inves ti -
gar uma even tu al irre gu la ri da de e punir res pon sá ve is, 
tem uma mis são mui to mai or, que é a de mudar a
legis la ção para que esses even tos não vol tem a ocor -
rer. Não tenho dúvi das quan to a isso: tan to a CPI do
Judi ciá rio como a CPI do Sis te ma Finan ce i ro já estão
pro du zin do efe i tos. Pen so que a medi da toma da pelo
Ban co Cen tral, regu lan do as nego ci a ções com os
dea lers, é opor tu na, impor tan te e que tal vez até já
venha tar de. E mais do que isso: não tives se havi do a
CPI dos Ban cos mui to pro va vel men te o Ban co Cen -
tral não teria sido aler ta do para fazer essa alte ra ção.
Ao mes mo tem po que lou vo o Ban co Cen tral pela
medi da, temos que reco nhe cer que, a par tir do
momen to em que toma essa medi da, é por que, ante -
ri or men te, ela fazia fal ta. E tal vez exa ta men te por
isso, por uma falha ou bre cha da legis la ção pôde-se
che gar a um ato como esse que inves ti ga mos. Sobre
a ques tão do Minis tro Malan, que ro dei xar cla ro que já 
tor nei públi ca minha opi nião, que é ape nas uma: a
CPI deci di rá sem pre por mai o ria. Em pri me i ro lugar,
como Pre si den te da CPI, todo e qual quer docu men to
como todos os reque ri men tos que V. Exª apre sen tou
terão o pare cer do Rela tor e irão a voto. Então, não há 
nenhum pro ble ma. No caso espe cí fi co do Minis tro
Malan, vou até falar uma coi sa nova: pen so que deve -
ría mos votar logo, a favor ou con tra. Vou adi an tar
meu voto. Nes te momen to, sou con trá rio, por uma
razão mui to sim ples, Sena dor Edu ar do Suplicy. A
Polí cia Fede ral e o Minis té rio Públi co estão acom pa -
nhan do os tra ba lhos da CPI, pela manhã, à tar de e à
noi te, por mem bros ofi ci al men te indi ca dos pelo Pro -
cu ra dor-Geral da Repú bli ca e pelo Minis tro da Jus ti -
ça. Qua is as infor ma ções ofi ci a is que a Polí cia Fede -
ral tem tra zi do à CPI? Tive o cui da do de, nes te final de
sema na, debru çar-me sobre todas elas. Não bas ta
dizer que fon tes da Polí cia Fede ral infor ma ram sobre o 
assun to. Pas sei em fren te ao pré dio da Polí cia Fede -
ral, parei o car ro e per gun tei: “Polí cia Fede ral, algu ma
infor ma ção nova”? O pré dio não me res pon deu. Não
dá para a CPI tra ba lhar em tor no de fon tes. Fon tes ofi -
ci a is, como o Dele ga do res pon sá vel da Polí cia Fede ral 
na CPI, têm nos tra zi do infor ma ções ofi ci a is dos inqué -
ri tos em anda men to na Polí cia Fede ral. Qua is são
essas infor ma ções ofi ci a is? Inclu si ve há uma cópia do
pró prio depo i men to do Dr. Fran cis co Lopes na Polí cia
Fede ral. São as de que, efe ti va men te, o Minis tro da
Fazen da não foi comu ni ca do des sa ope ra ção. Pode -
mos jul gar isso incon ve ni en te e até mudar mos a legis -

la ção para que o Ban co Cen tral não tenha esse tipo de
liber da de. Entre tan to, tudo ocor reu des sa mane i ra, até 
onde pôde a Polí cia Fede ral inves ti gar. As decla ra -
ções do Minis tro, nes te final de sema na, dei xam cla ro
tam bém que, em todos esses dias, S. Exª teve vári os
con ta tos com a Dire to ria do Ban co Cen tral, sem pre
dis cu tin do a ques tão da mudan ça da polí ti ca cam bi al.
Em nenhum ins tan te foi infor ma do des sa ou de algu -
ma outra deci são ope ra ci o nal, o que pes so al men te até 
lamen to, pois acre di to que deve ri am tê-lo infor ma do.
Todos os depo i men tos e todas as inves ti ga ções da
Polí cia Fede ral tra zi das à CPI até o momen to dão con -
ta do con trá rio. Como Pre si den te inte ri no da CPI,
levan to aqui uma ques tão: não pode mos fazer um tra -
ba lho coor de na do com a Polí cia Fede ral se esta nos
traz uma infor ma ção ofi ci al e depo is, em off, pas sa
dados diver gen tes para órgãos de impren sa. Nes se
caso, algo está erra do. Decer to, estou con sul tan do ofi -
ci al men te a Polí cia Fede ral até para saber se sua
repre sen ta ção na CPI é real men te a for mal. Então, é
essa a minha posi ção nes se momen to. Sena dor Edu -
ar do Suplicy, apro ve i to esse apar te – fala rei sobre esse
assun to no meu dis cur so, que com cer te za V. Exª
acom pa nha rá –, para dizer que estou con ven ci do de
que toda a soci e da de cobra dos Sena do res e da CPI
resul ta dos. Che gou a hora de fazer mos menos dis cur -
sos e tra ba lhar mos mais. O volu me de docu men tos que 
nos sos asses so res e nós esta mos ten do que ana li sar é
mui to gran de. O núme ro de infor ma ções neles con ti dos
é imen so. Deve mo-nos debru çar sobre isso. Agra -
da-me o calen dá rio que fize mos para esta sema na:
have rá um depo i men to ama nhã e dois na quin ta-feira.
Por tan to, tere mos mais tem po para a aná li se das pro -
vas docu men ta is, por que pre ci sa mos rapi da men te
apre sen tar à soci e da de os even tos que jul ga mos
impró pri os, os res pon sá ve is por eles e a legis la ção que
que re mos mudar – e virar a pági na. Aqui lo que even tu -
al men te con si de rar mos impró prio ou ina de qua do deve -
rá ser enca mi nha do ao Minis té rio Públi co para que pro -
ce da aos indi ci a men tos que enten der com pe ten te e à
Jus ti ça para que jul gue. Mais do que isso, Sena dor
Edu ar do Suplicy, estou con ven ci do de que toda as
vezes em que qual quer um de nós dese je trans for mar a
CPI num palan que polí ti co, ain da que com a melhor das 
inten ções, des vi an do a refe ri da Comis são de Inqué ri to
de um tra ba lho supra par ti dá rio de inves ti ga ção séria,
depõe-se con tra a cre di bi li da de da pró pria CPI. Sei que
as suas ini ci a ti vas, até por que conhe ço e res pe i to V.
Exª, são sem pre na bus ca da ver da de. O que ocor re é
que elas levan tam gran des expec ta ti vas na soci e da de
que podem gerar depo is gran des frus tra ções, como o
epi só dio recen te da vin da do Depu ta do Alo i zio Mer ca -
dan te que fez uma exce len te explanação, mas de fatos e 
núme ros que S. Exª já vinha repe tin do em todos os pro -
gramas de tele vi são do País há 20 ou 30 dias. Lembro-
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me, por exem plo, em uma CPI ante ri or, pare ce-me
que a do Orça men to, V. Exª foi a Nova Ior que na
espe ran ça de encon trar a Srª. Eli za beth Lofra no. A
soci e da de bra si le i ra acom pa nhou esse fato com uma
gran de expec ta ti va e, depo is, veio uma gran de frus -
tra ção. Enten do, e ten to ser isen to nes te momen to,
que temos que apro fun dar as inves ti ga ções dos fatos
obje ti vos. Temos que veri fi car o que é erra do, mos trar 
o erro para a soci e da de, qua is são os res pon sá ve is e
puni-los, se for o caso. Sem, con tu do, trans for mar
isso em um gran de palan que de exi bi ção polí ti ca, sob
o ris co de tirar a cre di bi li da de do tra ba lho da CPI.
Toda vez que ela levan ta uma gran de expec ta ti va e
gera uma gran de frus tra ção, esse efe i to san fo na tira
dela cre di bi li da de. E isto não pode ocor rer. Estou
con ven ci do de que foi impor tan te ins ta lar essas duas
CPIs. Estou con ven ci do, Sena dor Edu ar do Suplicy,
de que os nos sos votos, se ana li sar mos todos os tra -
ba lhos da CPI, nós dois, que somos de Par ti dos dife -
ren tes, que temos nos sas dife ren ças polí ti cas e ide o -
ló gi cas, vota mos jun tos em pra ti ca men te todas as
ques tões. Por quê? Por que esta mos que ren do, todos 
nós, o Sena dor Edu ar do Sique i ra Cam pos, o Sena dor 
Gil ber to Mes tri nho, os Sena do res que fazem par te da 
CPI, esta mos deci din do tudo por con sen so. Por quê?
Por que a CPI não está divi di da em quem é do PT,
quem é con tra, quem é do PSDB, quem é a favor.
Não! A CPI está que ren do che gar à ver da de, e vai
che gar. Isso é fun da men tal. Rece ba este meu apar te
como uma con tri bu i ção ao raci o cí nio de V. Exª. Mui to
obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador José Roberto Arruda, fiz questão de vir hoje,
segunda-feira, e iniciar o debate sobre o
requerimento que estou encaminhando a V. Exª,
como Presidente em exercício da CPI, para ser
apreciado amanhã e votado no momento em que a
CPI irá, acredito que por consenso, votar, exatamente 
porque acho que é necessária essa reflexão.

Gos ta ria de trans mi tir a V. Exª que con si de ro
que se ria um des ser vi ço para a CPI se os Se na do res
da base go ver na men tal vi es sem a ne gar a pos si bi li -
da de de o Mi nis tro Pe dro Ma lan pres tar seu de po i -
men to na CPI. Esta ría mos ne gan do a quem mais co -
nhe ce das co i sas a pos si bi li da de de con tri bu ir para
um es cla re ci men to. Em que pese a ocor rên cia no dia
14 de uma de ci são qua li fi ca da pe los res pon sá ve is
pela fis ca li za ção, pela ad mi nis tra ção das re ser vas do
Ban co Cen tral como atí pi ca, con si de ra da pela BM&F
como caso úni co na his tó ria, con si de ra da uma aber -
ra ção por tan tas pes so as, por que isso não foi ob je to
de con sul ta ao Mi nis tro da Fa zen da e ao Pre si den te
da Re pú bli ca, ten do o Pre si den te Fran cis co Lo pes al -
mo ça do no Pa lá cio da Alvo ra da, na com pa nhia do Di -

re tor De most he nes Ma du re i ra de Pi nho – que ama -
nhã nos es ta rá fa lan do – no mes mo dia em que es ta -
vam Ama ury Gu i lher me Bier, Se cre tá rio Exe cu ti vo da
Fa zen da; o Mi nis tro da Fa zen da e o pró prio Pre si den -
te. E, lem brem-se, as pes so as que tra ba lha ram nes -
se as sun to, no Ban co Cen tral, in for ma ram-nos que foi 
uma de ci são ex tre ma men te ten sa. E, quan do da pre -
sen ça do Mi nis tro Pe dro Ma lan aqui, ou vi mos que ti -
nham óti mo re la ci o na men to, em que pese al gu mas
pes so as su ge ri rem que es ta vam bri ga dos e não con -
ver sa vam. Mas a ver da de é que al mo ça ram, jan ta ram 
e, na ma nhã se guin te, o Mi nis tro Pe dro Ma lan es te ve
no Ban co Cen tral para dis cu tir a po lí ti ca cam bi al, no
mes mo mo men to em que es ta va lá o Sr. Sal va to re
Alber to Cac ci o la, no ou tro an dar, pro cu ran do con clu ir
a ope ra ção ao Ban co Mar ka e ao Fon te Cin dam. Será
que o Ban co Cen tral es ta va tão in de pen den te do Mi -
nis tro da Fa zen da que po de ria fa zer uma ope ra ção
da que la or dem sem fa lar uma pa la vra ao Mi nis tro res -
pon sá vel pela Fa zen da? Se ocor reu isso, é im por tan -
te S. Exª es cla re cer. Se, por ven tu ra, S. Exª foi co mu -
ni ca do, tam bém é im por tan te o es cla re ci men to. Acre -
di to na pa la vra do Mi nis tro Pe dro Ma lan e gos ta ria de
sa ber por que ele não foi co mu ni ca do.

Mas há ou tra ques tão: o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e o Mi nis tro Pe dro Ma lan, por qua -
tro anos – es tá va mos en tão em 14 ou 15 de ja ne i ro –,
con fi a ram ple na men te na equi pe for ma da por Fran cis -
co Lo pes, De most he nes Ma du re i ra de Pi nho, Cláu dio
Ma uch, que es ta vam lá pra ti ca men te des de o iní cio do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Fran cis co Lo pes 
era Di re tor de Polí ti ca Eco nô mi ca, e pos te ri or men te
da área mo ne tá ria, des de ja ne i ro de 1995. Fran cis co 
Lo pes foi, re co nhe ci da men te, um dos in te lec tu a is
eco no mis tas mais res pe i ta dos des te País que, além
de ter par ti ci pa do da ela bo ra ção de pla nos an te ri o -
res – como o Pla no Cru za do e, por isso mes mo,
pode re fle tir so bre aque la ex pe riên cia –, foi um dos
for mu la do res do Pla no Real. Então, foi uma pes soa
na qual o Pre si den te e o Mi nis tro da Fa zen da de po -
si ta ram toda a con fi an ça du ran te qua tro anos. Soa
um tan to es tra nho que, de re pen te, ve nha o Pre si -
den te da Re pú bli ca e diga a res pe i to do Presi den te
do Ban co Cen tral o se guin te: quem não tem cão, caça
com gato. Será que a pes soa de toda con fi an ça de Sua
Exce lên cia po de ria, por uma even tu al ope ra ção da qual 
não te nha gos ta do, ser cha ma do de gato?

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT-AL) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Jor ge) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª ul tra pas sou 5 mi nu tos de
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seu tem po. Gos ta ria que fos se bre ve na fi na li za ção
de seu pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, permita-me apenas ouvir a Senadora
Heloísa Helena muito rapidamente. Pensei que V. Exª 
fosse censurar o “gato”, mas foi a palavra do
Presidente da República.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, pior é se de po is não achar o
gato. E, na hi e rar quia ani mal, o que vem de po is do
gato? Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de sa u dar V. Exª,
meu que ri do com pa nhe i ro, Se na dor Edu ar do Su plicy. 
Acre di to que a vin da do Mi nis tro Pe dro Ma lan é fun -
da men tal. Cla ro que não vou para a fren te do pré dio
da Po lí cia Fe de ral pe dir in for ma ções. Não vou co me -
ter tal ato. Por essa ra zão, é im por tan te que S. Exª ou
qual quer ou tra pes soa ve nha. O Se na do Fe de ral,
esta be lís si ma es tru tu ra ar qui te tô ni ca de tran qüi los
ta pe tes azu is, tem a obri ga ção de fis ca li zar o Po der
Exe cu ti vo. Qu al quer pes soa pode res pon der a al gu -
mas per gun tas. Por que o Go ver no não to mou pro vi -
dên ci as após a sa í da de Gus ta vo Fran co, se to dos,
in clu si ve o ven de dor de car ros do Se na dor Ro me ro
Jucá, já sa bi am que al guém ia ga nhar? Gos ta ria de
en ten der isso. Já dis se ao Se na dor que vou for mar
um fun do de in ves ti men tos para fla ge la dos e fa ve la -
dos e vou com prar a as ses so ria do ven de dor de car -
ros de S. Exª para “trá fi co de in tu i ção”. A úni ca co i sa
que de se ja mos sa ber é isto: se até o ven de dor de car -
ros sa bia que não se ria um bom ne gó cio o Se na dor
com prar um car ro em le a sing com dó lar por que ha -
ve ria au men to, por que o Go ver no Fe de ral nada fez
para im pe dir isso? E não foi ape nas o ven de dor de
car ros. Em pro nun ci a men to, o Vi ce-Presidente des ta
Casa, na sex ta-feira, dis se que já cir cu la va pe los sub -
ter râ ne os da po lí ti ca, pe los sub ter râ ne os do sis te ma
fi nan ce i ro, que a sa í da de Gus ta vo Fran co sig ni fi ca ria 
uma mu dan ça cam bi al. O Go ver no Fe de ral não fez
nada, o Mi nis tro da Fa zen da não fez nada, pos si bi li -
tan do as sim que os pi ra tas sa que as sem nos so Te -
sou ro. Esse o pri me i ro pon to a ser dito. O ou tro é ex -
pli car uma co i sa mu i to con cre ta, mu i to ob je ti va que
não pre ci sa de ne nhum pres su pos to ide o ló gi co. Não
vou fa zer, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, ne nhum de ba -
te de pres su pos tos ide o ló gi cos so bre a po lí ti ca eco -
nô mi ca. Te nho uma po si ção e o ou tro tem ou tra. Qu e -
ro ape nas uma ex pli ca ção. Como é que se jus ti fi ca
que de ter mi na das pes so as mu dem tão ra pi da men te
de po si ção? Como mu lher, até acre di to em in tu i ção.
Di zem que é um sen ti men to ab so lu ta men te pri mi ti vo
e ir ra ci o nal. Até que en ten do, mas é co in ci dên cia de -

ma is. Como é que uma cor re to ra dos fi lhos de um
ex-Ministro po de ro so – o nome da cor re to ra é Link, li -
ga ção, elo, laço; é até su ges ti vo – ori en ta com ta ma -
nha in tu i ção e um ban que i ro ga nha uma for tu na?
Como é que se jus ti fi ca que não in vis to em uma área
e, de re pen te, a in tu i ção bate ra pi da men te e mudo
com ple ta men te a mi nha atu a ção? Ora, con ve nha -
mos, apren di que isso era trá fi co de in fluên cia. Ago ra
não é mais, é in si de in for ma ti on. Deve ser in sight,
por que em psi qui a tria in sight é es ta lo, algo que vem
ra pi da men te, pre mo ni ção. Deve ser isso. Qu e ro sa u -
dar V. Exª e re pe tir o que já dis se an te ri or men te: é
ver da de que a CPI não pode ser um pa lan que po lí ti co 
nem para crí ti ca nem para de fe sa do Go ver no Fe de -
ral, mas para ava li ar da dos ob je ti vos. E são es ses da -
dos que que ro sa ber. Qu a is são as res pos tas para es -
ses da dos fri os e ob je ti vos? Só que ro uma res pos ta
para isso e es pe ro que o Mi nis tro Ma lan efe ti va men te
pos sa for ne cê-la à Na ção bra si le i ra. Mu i to obri ga da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo bo/PT – SP) –
Obri ga do, Se na do ra He lo i sa He le na.

Qu e ro re gis trar que, há cer ca de 10 dias, o Pre -
si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, a pro pó si to da ob -
ser va ção fe i ta pelo Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga de que
o Mi nis tro Pe dro Ma lan não de ve ria vir aqui, S. Exª
me dis se que pon de ra ria jun to ao Mi nis tro que acha -
va ade qua do que S. Exª es pon ta ne a men te vi es se
aqui, com es pí ri to cons tru ti vo, co la bo rar com a CPI. E 
foi o que vi mos de po is do café da ma nhã que o Pre si -
den te Antonio Car los Ma ga lhães teve com o Mi nis -
tro Pe dro Ma lan. O Mi nis tro pas sou en fa ti ca men te a 
di zer que tem toda a dis po si ção de co la bo rar com a
CPI. E é isso que es pe ro que se re a li ze.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V. Exª com mu i ta hon ra. Li no jor -
nal que V. Exª não vo ta ria a fa vor, mas es pe ro, até
ama nhã, con ven cê-lo, as sim como aos Se na do res
Ro me ro Jucá, Gil ber to Mes tri nho e José Ro ber to
Arru da; de que não de ve mos ter re ce io al gum da con -
tri bu i ção que o Mi nis tro Pe dro Ma lan pos sa vir a pres -
tar à CPI. Cre io que S. Exª tem mu i to a di zer. Pre ci sa -
mos ter a co o pe ra ção dele e te nho cer te za de que a
te re mos. S. Exª está di zen do que quer co o pe rar com
a CPI; en tão como va mos ne gar-lhe essa pos si bi li da -
de?

O Sr. Edu ar do Sique i ra Cam pos (PFL – TO) –
Sena dor Edu ar do Suplicy, em pri me i ro lugar, que ro
escla re cer, não só a V. Exª, mas tam bém aos dema -
is Sena do res, nes te ple ná rio, que já esti ve na tri-
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buna defen den do que o Gover no fizes se a indi ca ção
do seu Líder nes ta Casa o quan to antes. Ini ci al men te, 
afir mo que não sou pre ten den te ao car go e que não
estou aqui exer cen do esse papel. Mas, que ro expor
meu pon to de vis ta, minha visão e, inclu si ve, escla re -
cer a V. Exª a razão do meu posi ci o na men to. Sena dor 
Suplicy, não foi só o Pre si den te da Repú bli ca jun ta -
men te com o Minis tro Malan que depo si ta ram tan ta
con fi an ça no Dr. Fran cis co Lopes; o PT – e que ro ser
cor ri gi do se esti ver enga na do...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Votei a favor dele, e o Senador Lauro Campos
também.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Quero trazer aqui o que me parece ser um fato
histórico.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mas hou ve quem, no PT, vo tas se con tra. Se não me
en ga no, o Se na dor José Edu ar do Du tra, que está
aqui pre sen te, teve dú vi das e vo tou con tra.

O Sr Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Fui in for ma do de que, pela pri me i ra vez, na sua atu a -
ção nes ta Casa, o Se na dor La u ro Cam pos te ria vo ta -
do a fa vor, o que é um fato re al men te ex cep ci o nal. É
uma con fi an ça da qual o Dr. Fran cis co Lo pes pode se
or gu lhar – e deve ter se or gu lha do – por que, afi nal de
con tas, pa re ce que te ria sido o pri me i ro voto fa vo rá vel 
do emi nen te Se na dor La u ro Cam pos, em qual quer
ca u sa em que es te ja en vol vi da a área eco nô mi ca.
Mas não que ro dis cu tir es pe ci fi ca men te esse pon to,
ape nas gos ta ria de di zer que a con fi an ça era de to -
dos, por que, até en tão, não ha via ou tra fi gu ra que es -
ti ves se de fen den do as ex por ta ções bra si le i ras e a in -
dús tria na ci o nal. Isso tudo, sem dú vi da al gu ma, fez
com que o Dr. Fran cis co Lo pes me re ces se a con fi an -
ça e a es pe ran ça de mu i tos. Obser ve que no dia 26
de ja ne i ro ele foi sa ba ti na do na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos. V. Exª não es ta va pre sen te, mas tive 
o cu i da do...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
E no dia 28 vo tei no nome dele.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Vo tou. Mas no dia 26 en vi ou um fax, já que V. Exª es -
ta va fora do país, se não me en ga no. Tive o cu i da do
de olhar toda aque la do cu men ta ção e pro cu rar en ten -
der aque le qua dro, já que não es ta va ain da no exer cí -
cio do man da to, e vi que ele, re al men te, foi me re ce -
dor da con fi an ça de to dos. Eu me po si ci o nei, Se na dor 
Su plicy, por que não me re cor do, até o pre sen te mo -
men to, de ne nhum epi só dio que te nha di vi di do essa
Co mis são...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Nem eu vim aqui para di vi dir, ne ces sa ri a men te, mas,
por ve zes, na his tó ria da hu ma ni da de, é pre ci so tra -
zer a es pa da para di vi dir, para que a hu ma ni da de ca -
mi nhe em uma di re ção mais jus ta. Meus ins tru men tos 
são sem pre de paz.

O Sr Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Te nho acom pa nha do...

O SR. PRESIDENTE (José Jor ge) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, pe di ria que V. Exª de i xas -
se o Se na dor Edu ar do Su plicy en cer rar, pois o tem po
foi ul tra pas sa do em pra ti ca men te 15 mi nu tos. Gos ta -
ria de con tar com sua co la bo ra ção.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Fa la rei ra pi da men te, Sr. Pre si den te. Meu de po i men to 
é no sen ti do de que não há a di vi são pro vo ca da por V. 
Exª ou por qual quer ou tro in te gran te. A co mu ni ca ção
de que o Mi nis tro não ha via sido in for ma do foi dada à
Po lí cia Fe de ral, em pri me i ro lu gar, pela au to ri da de
que pro mo veu a al te ra ção: Dr. Fran cis co Lo pes. Mais
do que isso, Se na dor Edu ar do Su plicy, na tar de de
hoje a Co mis são está re ce ben do oito no vos de po i -
men tos. Tive o cu i da do de fo lheá-los – não os li com a 
aten ção que me re cem. No seu de po i men to à Po lí cia
Fe de ral, o Dr. De most he nes – a pri me i ra per gun ta
que pre ten dia fa zer se ria essa – res pon deu que não
co mu ni cou, não ci tou o fato. Nas con ver sas du ran te o 
al mo ço ou o jan tar, ou mes mo nas re u niões de que
par ti ci pou o Mi nis tro Pe dro Ma lan, o as sun to foi ape -
nas a mu dan ça da ban da cam bi al. Já dis se em en tre -
vis ta que nes se mo men to sou con tra a con vo ca ção do
Mi nis tro Pe dro Ma lan. Até o fi nal dos tra ba lhos da CPI,
po de ria que rer o Mi nis tro Pe dro Ma lan vir aqui dar uma
con tri bu i ção ao de tec tar que es ta mos de ba ten do a le -
gis la ção para o sis te ma fi nan ce i ro, as mu dan ças na Lei
nº 4.595, que está de fa sa da, que é ge né ri ca, que está
ul tra pas sa da em vir tu de da globa li za ção e da in for ma -
ti za ção. V. Exª tem-se con du zi do sem pre com um es -
pí ri to in ves ti ga dor, com a cal ma ne ces sá ria e tam bém 
com ve e mên cia. Te nho acom pa nha do a atu a ção de
V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) –
O vi gor, por ve zes, faz-se ne ces sá rio.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Gos ta ria que esse de po i men to vi es se a ocor rer, mas 
não ago ra quan do há es pe cu la ções e de ba tes so bre
se o Mi nis tro sa bia ou não, por que ha ve ria na Po lí cia 
Fe de ral um de po i men to que iria con tra di zer o que
dis se o Mi nis tro. Tive o cu i da do de ler es ses de po i -
men tos, que so ma dos aos ou tros são mais de 12, e
per ce bi que to dos são ca te gó ri cos: o Mi nis tro Pe dro
Ma lan não foi in for ma do. So bre isso acre di to que o
Mi nis tro está dis pen sa do de fa lar até que sur ja
qualquer fato que mos tre o con trá rio. S. Exª já dis se,
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com to das as le tras, que não foi in for ma do e se ofe re -
ceu para uma aca re a ção. Dis se tam bém que virá à
CPI de por se ela en ten der que é ne ces sá rio. Se na dor 
Edu ar do Su plicy, se esse re que ri men to for vo ta do
ama nhã, an te ci po a V. Exª que vo ta rei con tra. Pen so
que até o fi nal dos tra ba lhos o Mi nis tro po de rá, como
bra si le i ro e como res pon sá vel pela área eco nô mi ca,
dar uma con tri bu i ção, mas para isso é pre ci so que a
Co mis são man te nha o po si ci o na men to de não se di -
vi dir en tre Ban ca da go ver nis ta e opo si ci o nis ta, por -
que a CPI não foi ins ti tu í da para ca u sar um des gas te
à ima gem do Go ver no. Sin ce ra men te não foi. Te nho
pro cu ra do fa zer per gun tas ob je ti vas e de ter mi nar os
fa tos que se apre sen tam. A mi nha po si ção é essa. Os 
de po i men tos en vi a dos pela Po lí cia Fe de ral a esta
Casa es cla re cem a per gun ta de V. Exª. Não só o Dr.
De most he nes mas tam bém to dos os ou tros fun ci o ná -
ri os con sul ta dos, per gun ta dos es pe ci fi ca men te so bre 
a ma té ria ne gam e re a fir mam o que dis se o Mi nis tro
Pe dro Ma lan.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois bem, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, se o
Pre si den te do Ban co Cen tral não trans mi tiu a in for -
ma ção ao Mi nis tro Pe dro Ma lan nem du ran te o al mo -
ço, nem du ran te o jan tar, nem na ma nhã se guin te,
isso é mu i to im por tan te sa ber mos. É im por tan te sa -
ber mos tam bém qual a opi nião do Mi nis tro da Fa zen -
da so bre o fato de o Ban co Cen tral ter re a li za do uma
ope ra ção des se por te, ca na li zan do mais de R$1,6 bi -
lhão para o Ban co Mar ka e mais de R$700 mi lhões
para o Fon te Cin dan sem con sul tar o Mi nis tro e o Pre -
si den te da Re pú bli ca. Esse é um fato gra ve que me -
re ce ser es cla re ci do por um ou por ou tro. Por essa ra -
zão, con si de ro fun da men tal que S. Exª ve nha à CPI
para ex pli car esse as pec to, bem como os de ma is
sete pon tos do re que ri men to apre sen ta do pelo Se na -
dor Ja der Bar ba lho.

Con cor do com V. Exª que o Mi nis tro não pre ci sa
vir nos pró xi mos dias, po den do vir um pou co mais
adi an te. Mas pro cu ra rei con ven cer V. Exª, com os
me lho res ar gu men tos, de que de ve mos de fi nir que o
Mi nis tro Pe dro Ma lan de ve rá com pa re cer à CPI. De i -
xe mos es sas ou tras ques tões de lado, por que essa
po lê mi ca que de ve rá ser en cer ra da. O Mi nis tro Pe dro
Ma lan virá a CPI? Qu an do S. Exª virá? Qu an do hou -
ver con sen so dos mem bros da CPI. Aliás, V. Exª in -
clu si ve con cor da que pre ci sa mos da co la bo ra ção do
Mi nis tro Pe dro Ma lan. Afi nal de con tas S. Exª não
pode se au sen tar dos te mas da CPI, pois é a au to ri -
da de que dis põe de am plo co nhe ci men to so bre o fun -
ci o na men to do sis te ma fi nan ce i ro e é res pon sá vel
pela guar da do Te sou ro Na ci o nal e pela con du ção da
eco no mia bra si le i ra.

Ain da gos ta ria de sa li en tar que con si de ro da
ma i or re le vân cia a con tri bu i ção que o De pu ta do Alo í -

zio Mer ca dan te deu ao or ga ni zar tão bem os da dos
re la ti vos aos ban cos e aos fun dos, os qua is ti ve ram
re sul ta do tão sig ni fi ca ti vo. Isso vai ser vir para me lhor
apu ra ção dos fa tos por par te da CPI.

So bre a ob ser va ção re la ti va a Srª Ana Eli za beth
– o Se na dor José Ro ber to Arru da não está aqui nes te 
ins tan te, mas S. Exª terá co nhe ci men to dis so –, ape -
sar de ter sido in cor re ta a in for ma ção de que ela po -
de ria es tar no ex te ri or na que le mo men to, de ram re -
sul ta do o es for ço que fiz para en con trá-la na que la
opor tu ni da de e o gran de des ta que dado pela im pren -
sa ao fato de que se pro cu ra va sa ber do seu des ti no.
O que acon te ceu? Uma se nho ra que ha via sido ca sa -
da com uma das pes so as que par ti ci pa ram do as sas -
si na to re sol veu re ve lar à Po lí cia que o seu
ex-companheiro ha via par ti ci pa do, de al gu ma for ma,
do as sas si na to e, a par tir da que le mo men to, des co -
briu-se onde es ta va en ter ra da a Srª Ana Eli za beth,
es po sa do Sr. José Car los Alves dos San tos.

Por tan to, nes se as pec to, a vi a gem aca bou ten -
do um re sul ta do po si ti vo.

O SR. PRESIDENTE (José Jor ge) – Se na dor,
eu fa ria um ape lo para que en cer ras se.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) –
Eu ter mi nei, Exce lên cia.

O SR. PRESIDENTE (José Jor ge) – Agra de ço a 
V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) –
Ape nas, se V. Exª me per mi te, que ro di zer que hou ve
en ten di men to en tre a Rede Man che te e o gru po que a 
está ad qui rin do.

Mas que ro res sal tar que va mos so li ci tar ao Mi -
nis tro Pi men ta da Ve i ga que, re al men te, seja res pe i -
ta do o di re i to dos fun ci o ná ri os da TV Man che te, que
há nove me ses es tão es pe ran do o pa ga men to de seus
sa lá ri os. Tam bém va mos so li ci tar ao novo res pon sá vel
por essa emis so ra, se for con clu í da a ope ra ção, que ve -
nha ao Se na do, an tes de vo tar mos aqui a con ces são
para a Rede Man che te de Te le vi são.

O re que ri men to vai, por tan to, à Pre si dên cia da
CPI.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Jor ge) – Agra de ço

ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
Antes de cha mar o pró xi mo ora dor ins cri to,

anun cio a pre sen ça na Tri bu na de Hon ra da Pre fe i ta
de Pi men ta Bu e no, Srª Inês Za nol, e do Vice – Pre fe i -
to, Otá vio Mo re i ra, a quem agra de ce mos a aten ção
para os tra ba lhos des ta Casa.

Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ  (PSDB – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu sou mem -
bro da CPI dos Sis te ma Fi nan ce i ro, como Lí der do
PSDB. É la men tá vel que, de al guns dias para cá, a
dis cus são na que la Co mis são que vi nha, até en tão,
in ves ti gan do de for ma cris ta li na e con tun den te as
ques tões le van ta das no re que ri men to do Se na dor Ja -
der Bar ba lho, co me ça a pen der, in fe liz men te, para
ten dên ci as par ti dá ri as.

No depoimento do Deputado Aloizio
Mercadante, tive a oportunidade de contestar alguns
dados levantados por S. Exª. Entendemos que a sua
presença não acrescentou nada ao material que já
havia sido enviado àquela CPI – na verdade, essa é
uma opinião pessoal. 

No final de semana, com notícias da imprensa,
assanha-se novamente a possibilidade de
convocação do Ministro Pedro Malan. Após o
discurso do Senador Eduardo Suplicy, aqui mesmo
nesta tribuna, sem dúvida nenhuma verifica-se que a
convocação ou a tentativa de convocação do Ministro 
Pedro Malan é também bafejada pelos ares
partidários. E por que digo isso? Porque o próprio
Senador Eduardo Suplicy, que acabou de falar aqui e
a quem ouvi neste plenário, disse textualmente –
consta aqui nas anotações – que acredita no que diz
o Ministro Pedro Malan. E o Ministro Pedro Malan, no
final de semana, exaustivamente disse que não falou
com Chico Lopes, que não participou de nenhuma
reunião lá no Banco Central para tratar efetivamente
da operação Marka/FonteCindam. 

O Sr. Eduardo Suplicy  (Bloco/PT – SP) –
Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador
Romero Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço o
aparte de V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Eu
sem pre acre di tei na pa la vra do Mi nis tro Pe dro Ma lan,
por que sem pre ti ve mos uma re la ção de ami za de e
res pe i to mú tuo, mas con si de ro que, caso Fran cis co
Lo pes não te nha re ve la do ao Mi nis tro du ran te as três
opor tu ni da des – al mo ço, no dia 14: jan tar, no dia 14; e 
pre sen ça do Mi nis tro Pe dro Ma lan, por cin co ho ras,
no Ban co Cen tral –, en tão isso é um fato tam bém sé -
rio e pre ci sa ser me lhor ana li sa do por nós mem bros
da CPI. Isso sig ni fi ca ria que o Ban co Cen tral está
com tal grau de in de pen dên cia para fa zer ope ra ções
des sa na tu re za que nem mes mo con sul ta o Mi nis tro
da Fa zen da. Esse fato tam bém é im por tan te. Por ou -
tro lado, tam bém é im por tan te a res pon sa bi li da de do
Mi nis tro da Fa zen da e do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so de te rem con fi a do, por qua tro anos, na -

que la equi pe com pos ta por Fran cis co Lo pes, Cláu dio
Ma uch e De mós te nes Ma du re i ra. Pa re ce que nós
não te mos nada a ver com o que fi ze ram es sas pes -
so as. Qu e rem como que se pa rar.... E esse pon to, Se -
na dor Ro me ro Jucá, tam bém é mu i to re le van te. Peço
des cul pas a V. Exª e ao Se na dor José Ro ber to Arru -
da, que me pe di ram para es tar pre sen te ao de ba te,
mas não pos so per ma ne cer até o fi nal des te pro nun -
ci a men to. Como hoje ha ve rá ele i ção da Di re to ria da
Fun da ção Ge tú lio Var gas, da Esco la de Admi nis tra -
ção de Empre sas, e eu sou mem bro da Con gre ga -
ção, pre ci sa rei pe gar o avião para São Pa u lo. 

O SR. ROMERO JUCÁ  (PSDB – RR) – Agra de -
ço o seu apar te que, efe ti va men te, só de mons tra o
que V. Exª dis se an tes: que acre di ta no Mi nis tro Pe dro 
Ma lan. E acre di ta em S. Sª, pelo que pude de pre en -
der, pela ên fa se em seu pro nun ci a men to, não só no
ple ná rio da CPI, mas tam bém quan do S. Sª fala pela
im pren sa, quan do vem à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, quan do fala na te le vi são. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Ago -
ra, acre di tar não sig ni fi ca con cor dar.

O SR. ROMERO JUCÁ  (PSDB – RR) – Sim, cla -
ro. Estou dan do a ên fa se que V. Exª deu em seu dis -
cur so exa ta men te para di zer que, como acre di ta no
Mi nis tro Pe dro Ma lan, V. Exª está apre sen tan do essa
con vo ca ção por uma ques tão es tri ta men te par ti dá ria,
tal vez, por uma mis são até do Par ti do. O mes mo
ocor reu com o Pre si den te do PT, De pu ta do José Dir -
ceu, que, in fe liz men te, nas emis so ras de te le vi são,
na pro pa gan da par ti dá ria do seu Par ti do, fez agres -
sões di re tas e pes so a is ao Pre si den te da Re pú bli ca
– o que, efe ti va men te, não re pre sen ta ne nhum di re -
ci o na men to de dis cur so par ti dá rio. O Mi nis tro Pe dro
Ma lan tem dito, exa us ti va men te, que não to mou co -
nhe ci men to de re u nião al gu ma ou qual quer de ci são
a res pe i to das ope ra ções nos Ban cos Mar ka e Fon -
te Cin dam. E, mais: não pre ci sa ria ter to ma do co nhe -
ci men to, pois uma das atri bu i ções do Ban co Cen tral
é dar po de res a sua Di re to ria para que agis se con -
for me agiu. Aque la Insti tu i ção ti nha atri bu i ções para
ava li ar e to mar as me di das que con si de ras se ade -
qua das. Se não as to mou cor re ta men te, é exa ta -
men te esse o ob je to da CPI. Esta mos in ves ti gan do
como fo ram re a li za das as duas ope ra ções. Tan to o
Ban co Cen tral ti nha atri bu i ções para fa zer o que fez,
ou para to mar a ini ci a ti va que to mou, in de pen den te -
men te de es tar cor re ta ou não, que aqui nes ta Casa,
dis cu ti mos, vá ri as ve zes, a ques tão da au to no mia do 
Ban co Cen tral como guar dião da mo e da, den tro dos
pré-requisitos e ob je ti vos que a Insti tu i ção tem hoje
em nos so País. Essa é a pri me i ra ob ser va ção que eu 
gos ta ria de fa zer.
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Sr. Presidente, o Ministro Pedro Malan já
discorreu sobre o assunto exaustivamente, dizendo à
Nação e aos Senadores que não tomou conhecimento
da operação. Não há nenhum Ministro da Fazenda na
História da República que veio tanto a este Senado e à
Comissão de Assuntos Econômicos para discutir as
questões econômicas do País. O Ministro Pedro Malan
jamais se furtou ao diálogo, ao entendimento, à
discussão, à busca de caminhos para fortalecer a
política econômica do Governo e do Brasil e, portanto,
vai continuar com essa postura. Efetivamente, se a CPI
vai levantar questões que estão sendo ajustadas, essas 
questões podem até ser – depois da CPI e depois de
levantadas – objeto de discussão com o Ministro Pedro
Malan. Todavia, deve ser uma discussão no âmbito da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é
exatamente o fórum apropriado para discutir mudanças
na política econômica do Brasil.

Sr. Presidente. Lamento que tenhamos a
possibilidade – não estou dizendo que esse fato seja
afirmativo – de descambar a atuação da CPI para uma
discussão partidária, política ou eleitoral, o que,
efetivamente, não vai contribuir para darmos
prosseguimento à importante tarefa que a CPI do
Sistema Financeiro está fazendo. A CPI já colheu frutos
importantes: o Banco Central já mudou duas
sistemáticas diferenciadas levantadas pela CPI. A CPI
precisa tratar de outros assuntos graves, como, por
exemplo, a questão da Encol, do financiamento do
Banco do Brasil e, também, da análise dos lucros dos
bancos que foram levantados no objeto do
requerimento. 

Por tan to, não es ta mos nos fur tan do à dis cus são 
e à ave ri gua ção. Por fa vor, não ve nham ama nhã di -
zer que a base do Go ver no está que ren do aca bar
com a CPI ou evi tan do dis cu tir as sun tos da CPI. A
base do Go ver no está que ren do exa ta men te o con -
trá rio; a base do Go ver no está que ren do dis cu tir os
as sun tos per ti nen tes à CPI; a base do Go ver no está
que ren do ave ri guar as ir re gu la ri da des, que, se hou -
ve, de vem ser le van ta das e co bra das a quem de di re i -
to. Mas nós – e eu pes so al men te, pois falo por mim e
pelo PSDB – não que re mos a in ter fe rên cia pura e
sim ples de ações po lí ti cas para ten tar atin gir o Mi nis -
tro da Fa zen da ou a po lí ti ca do Go ver no, no mo men to 
em que abri mos os jor na is e ve mos man che tes como
“Re du ção de ju ros sur pre en de mer ca do”; “FGV pre vê 
in fla ção zero no Rio este mês”, quan do há no tí ci as
nos jor na is in for man do que a cre di bi li da de eco nô mi ca 
do País está sen do re to ma da e quan do ações con -
cre tas re di re ci o nam o País para a es ta bi li da de eco nô -
mi ca, es ta bi li da de eco nô mi ca que não é a es ta bi li da -

de eco nô mi ca do PSBD, que não é a es ta bi li da de
eco nô mi ca do PFL, que não é a es ta bi li da de eco nô -
mi ca do PMDB, mas a es ta bi li da de eco nô mi ca do
Bra sil, in clu si ve dos Par ti dos de Opo si ção.

Eu te nho cer te za de que o ob je ti vo do Se na dor
Edu ar do Su plicy não é cri ar uma guer ra par ti dá ria na
CPI. Te nho cer te za, como S. Exª mes mo dis se, que
acre di ta no Mi nis tro Pe dro Ma lan.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – S. Exª
tam bém acre di ta va no Chi co Lo pes. É um ho mem de
boa fé, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Eu tam -
bém acre di to que o Se na dor Edu ar do Su plicy é um
ho mem de boa fé. Te nho o ma i or res pe i to e ca ri nho
por S. Exª. 

O Mi nis tro Pe dro Ma lan, Sr. Pre si den te, não é
ob je to da CPI e não há fato de ter mi na do que leve o
Mi nis tro à CPI. Por tan to, con vo car o Mi nis tro da for ma 
como se está pre ten den do é, na ver da de, ten tar po li ti -
zar um dis cur so que não é apro pri a do para o mo men -
to.

Qu e ro re gis trar que fico sa tis fe i to em ver que o
ven de dor de car ros que me fa lou so bre a aqui si ção
do le a sing em dó lar po de rá tra ba lhar na as ses so ria
do PT. Sem dú vi da al gu ma, ele não co me te ria os er -
ros de da dos que o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te co -
me teu na sua ex po si ção na CPI, er ros que eu tive o
pra zer, ou o des pra zer, de cor ri gir.

Sem dú vi da ne nhu ma, in de pen den te men te da
ques tão que se le van ta, te nho cer te za de que a CPI
do Sis te ma Fi nan ce i ro dará uma con tri bu i ção ex tre -
ma men te im por tan te ao País. Inde pen den te men te de 
ques tões que pos sam sur gir ao lon go do ca mi nho, to -
dos nós, Se na do res da base de apo io ao Go ver no e
Se na do res da Opo si ção, te mos a in ten ção de con tri -
bu ir com o Bra sil e de fa zer com que a es ta bi li da de
vol te, para que os bra si le i ros pos sam res pi rar com
tran qüi li da de e afas tar o fan tas ma da in fla ção, dos
pre ços al tos, do so fri men to que co nhe ce mos em um
pas sa do não tão dis tan te e que pre ci sa ser tra ba lha -
do para que não vol te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. José Jor ge, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los
Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Edu -
ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
última sexta-feira, vim à tribuna para me pronunciar
sobre a CPI do Sistema Financeiro, particularmente
sobre a presença do Deputado Aloizio Mercadante na 
Comissão. Não pretendo repetir o pronunciamento
que fiz na última sexta-feira. Quero hoje tratar
especificamente da vinda ou não do Ministro Pedro
Malan. Naturalmente esse tema está enriquecido
com algumas intervenções de Senadores que me
antecederam. A minha discussão não deve se limitar
a acreditar ou não no Ministro Pedro Malan, até
porque, se a discussão limitar-se a isso, vou dizer que 
“eu não acredito no Ministro Pedro Malan”. E não digo 
isso em relação especificamente ao tema que se está
discutindo, qual seja, se ele sabia ou não do auxílio
ao Banco Marka e ao Banco FonteCindam. Se
fizermos um retrospecto de todas as vindas do
Ministro Pedro Malan a esta Casa e compararmos
suas previsões econômicas, suas explicações da
conjuntura política e econômica com a realidade,
verificaremos que o Ministro Pedro Malan, se fosse
profeta, certamente morreria de fome. Então, se a
discussão for só “Acredita ou não?”, eu vou dizer que
“eu não acredito em Pedro Malan” em função da
quantidade de vezes que ele veio aqui. Aliás, se é
verdade que o Ministro Pedro Malan foi o Ministro, na
história recente, que mais vezes veio ao Senado, isso 
é decorrente do fato de que ele foi o Ministro da
Fazenda, na história recente, que mais tempo
permaneceu à frente da Pasta. É uma questão
meramente estatística.

Surpreende-me sempre a insistência de
Senadores da base governista na discussão: “A CPI
não pode ser politizada”. Ora, trata-se de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. Mesmo uma
investigação no âmbito da Congregação Mariana,
muito provavelmente, teria seu componente político.
Imaginem uma investigação no âmbito do Congresso
Nacional! É lógico que sempre haverá um
componente político. Aliás, na CPI do Collor, houve
um componente político de oposição da parte do
PSDB que fazia oposição – já que uma outra parte
estava tentando entrar no Governo Collor. A parte
que fazia oposição demonstrou esse componente
político.

A dis cus são não é se ha ve rá ou não um com po -
nen te po lí ti co, por que o com po nen te po lí ti co sem pre
ha ve rá, seja da Opo si ção ou da Si tu a ção, e é per fe i -
ta men te le gí ti mo. O fato de os Se na do res da base go -
ver nis ta de fen de rem o Go ver no é per fe i ta men te le gí -
ti mo, as sim como é per fe i ta men te le gí ti mo o fato de

os Se na do res da base opo si ci o nis ta ata ca rem o Go -
ver no.

Lem bro um apar te do Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos ao Se na dor Edu ar do Su plicy so bre o Dr.
Fran cis co Lo pes, en tão can di da to a Pre si den te do
Ban co Cen tral. Hou ve um ou tro fato co mum en tre Se -
na do res da base opo si ci o nis ta e os da base go ver nis -
ta, além do de te rem vo ta do fa vo ra vel men te ao Dr.
Fran cis co Lo pes. Da mes ma for ma que os Se na do res 
da Opo si ção, ao vo ta rem con tra ou a fa vor, pen sa ram 
que a vo ta ção va le ria, Se na do res da base go ver nis ta
tam bém acre di ta vam nis so; em bo ra te nha fe i to o pa -
pel de ma ri do tra í do, por que – de po is foi re ve la do –
se sa bia que, quan do o nome do Dr. Fran cis co Lo pes
foi vo ta do no ple ná rio do Se na do, já ha via a de ci são
do Go ver no de que ele nem to ma ria pos se. Então,
esse é mais um pon to co mum en tre os Se na do res da
base go ver nis ta e os da Opo si ção com re la ção ao
caso Dr. Fran cis co Lo pes. 

Qu an to à vin da do Dr. Pe dro Ma lan, sur pre en -
de-me o fato de que, quan do foi con vo ca do o Dr.
Armí nio Fra ga – atu al Pre si den te do Ban co Cen tral in -
di ca do pelo Go ver no do Sr. Fer nan do Hen ri que Car -
do so –, seu nome foi apro va do por con sen so. Nin -
guém en ten deu a vin da do Dr. Armí nio Fra ga à Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to como uma ação po -
lí ti co-eleitoral da Opo si ção ou como um fato que po -
de ria de ses ta bi li zar o Go ver no ou pro vo car uma re a -
ção in de se já vel no mer ca do em re la ção à nos sa eco -
no mia. Po de ria até ha ver mais ar gu men tos con tra a
vin da do Dr. Armí nio Fra ga do que con tra a vin da do
Dr. Pe dro Ma lan, já que o atu al Pre si den te do Ban co
Cen tral che gou de po is e não acom pa nhou o pro ces -
so de aju da ao Fon te Cin dam e ao Mar ka po der-se-ia,
na oca sião, ter le van ta do a pon de ra ção de que não
ha via sen ti do con vo car o Sr. Armí nio Fra ga por que
ele não acom pa nhou o pro ces so, mas isso não foi fe i -
to por que não se en ten dia – aliás, cor re ta men te – o
Pre si den te do Ban co Cen tral não com pa re cer a uma
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que está in ves ti -
gan do o sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro, uma Co mis são
que não é con tra o Ban co Cen tral, como fez ques tão
de di zer o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, e que não é
con tra o Go ver no. Da mes ma for ma, a uma Co mis são 
como esta não há sen ti do o Mi nis tro da Fa zen da não
com pa re cer! 

Enten do que o Dr. Pedro Malan deve ria enca -
mi nhar um ofício à Comis são Parla men tar de Inqué -
ri to, dizen do “quero compa re cer à CPI”. E não ficar
se limi tan do a dizer: “Se a CPI me convo car, eu
compa re ço”. Ao mesmo tempo em que ele diz isso, a 
base gover nis ta faz tudo para evitar que ele compa -
re ça. Se ele tem tanta indig na ção, como fez ques -
tão de demons trar na tele vi são, que quer se subme -
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ter à acare a ção como qual quer funci o ná rio, se ele
está dispos to a vir à CPI, deve ria enca mi nhar um
ofício à CPI, soli ci tan do a sua vinda à Comis são.
Assim, com certe za, como se trata de uma soli ci ta ção 
do próprio Minis tro, é bem prová vel que os Sena do res 
da base gover nis ta iriam votar a favor.

Esse deveria ser o gesto esperado de alguém
que tem, não uma questão de investigação ou de
suspeita sobre ele, mas deverá dar uma contribuição
fundamental em uma CPI que está investigando o
Sistema Financeiro Nacional. 

A não ser, como dis se o Se na dor Edu ar do Su -
plicy, que a si tu a ção dele seja pior. Aliás, não sei o
que é pior: ele di zer que sa bia da aju da ao Fon te Ci -
dam e ao Ban co Mar ka ou di zer que não sa bia. Sin ce -
ra men te, não sei qual a pior si tu a ção para o Mi nis tro,
por que ele es te ve no Ban co Cen tral, e con fir ma isso,
no dia 15. Se gun do to das aque las car tas e da tas, in -
clu si ve a car ta da Bol sa Mer can til e de Fu tu ros foi fe i -
ta no dia 15, mas com data do dia 14. 

Quer di zer, o Ban co Cen tral do Bra sil pro mo ve
uma aju da a dois ban cos, sob a ale ga ção de que ha -
ve ria ris co de cri se sis tê mi ca no sis te ma fi nan ce i ro. O
Mi nis tro da Fa zen da com pa re ce ao Ban co Cen tral no
dia se guin te, quan do a ope ra ção ain da es ta va sen do
con clu í da, até por que a ale ga ção que foi dada na CPI
foi de que a au to ri za ção foi no dia 14, mas, se hou ves -
se de ci são em con trá rio, ela po de ria ser re ver ti da no
dia 15. Então, no dia 15 ain da es ta va sen do vi a bi li za -
da aque la de ci são da Di re to ria do Ban co Cen tral to -
ma da na vés pe ra. A tudo isso, a essa de ci são da Di -
re to ria – não foi uma de ci são iso la da do Dr. Fran cis co
Lo pes, mas da Di re to ria do Ban co Cen tral – no dia 14, 
o Mi nis tro da Fa zen da com pa re ce ao Ban co Cen tral
no dia 15. Quer di zer, uma de ci são to ma da no sen ti do 
de aju dar dois ban cos sob a ale ga ção de que ha ve ria
ris co de cri se sis tê mi ca do Sis te ma Fi nan ce i ro! E o
Mi nis tro da Fa zen da não fica sa ben do de nada? Acho 
que tal vez seja, não digo o medo, mas a ten dên cia do
Mi nis tro em não com pa re cer, por que não sei o que é
pior: se ele dis ser que sa bia, e aí ele se ria in ves ti ga do 
com base numa ope ra ção que está sen do co lo ca da,
no mí ni mo, como atí pi ca, ou se ele dis ser que não sa -
bia, por que o que está em xe que é toda a sua au to ri -
da de, en quan to Mi nis tro da Fa zen da. Tal vez seja por
isso que ele es te ja re lu tan do em vir à Co mis são.

Mas ouço o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
com mu i to pra zer.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Qu e ria dar uma con tri bu i ção ao pro nun ci a men to de V. 
Exª, que tal vez nos aju de até a ra ci o ci nar so bre essa
ques tão. Por que, ima gi nem, V. Exª se re cor da da per -
gun ta que fez ao Dr. Fran cis co Lo pes na sa ba ti na da
CAE? Per gun ta de V. Exª a ele?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Fiz vá ri as per gun tas. Não me lem bro.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Vou lem brar uma es pe cí fi ca. V. Exª se re fe riu es pe ci -
fi ca men te ao dia 14. Te nho a ata da re u nião. V. Exª,
em meio a uma lon ga per gun ta que fez so bre cur -
rency bo ard e ou tros as sun tos, V. Exª, que dis cor dou 
sem pre dele de for ma mu i to in ci si va, fez uma per gun -
ta es pe cí fi ca e me cha mou a aten ção, de po is que fui
ana li sar, e era a pri me i ra per gun ta que eu fa ria ao Dr.
Fran cis co Lo pes na que le de po i men to que se re cu sou 
a fa zer. Por que V. Exª per gun tou: “Te mos in for ma -
ções de que no dia 14 te ri am ocor ri do gra ves pro ble mas 
na BM&F. Mu i ta gen te ga nhou di nhe i ro, e al guns per de -
ram. V. Exª po de ria me dar uma in for ma ção so bre
isso?” Só que, nes sa per gun ta, V. Exª con ti nua a fa zer
ou tras per gun tas, e ele, nas suas res pos tas, lá na fren -
te, diz o se guin te: “Não ha via pre o cu pa ção al gu ma com
o Sis te ma Fi nan ce i ro, pre o cu pa ção al gu ma com mer -
ca dos de ri vativos. Ha via li qui dez no sis te ma ban cá rio. 
E, gra ças ao Pro er” – são pa la vras do Dr. Fran cis co
Lo pes –, “ao in com pre en di do Pro er” – ou uma fra se
pa re ci da com essa, um ter mo pa re ci do com esse –
“gra ças ao mal com pre en di do Pro er, o mer ca do está
cal mo, não exis te pre o cu pa ção al gu ma, fato al gum re -
le van te.” Se de po is de de cor ri dos mais de 13 dias do
ato da aju da, ele es con de de V. Exª, numa per gun ta es -
pe cí fi ca, ima gi ne se ele iria to mar a ini ci a ti va de con tar
de li be ra da men te a qual quer ou tra pes soa. Enten do, no -
bre Se na dor José Edu ar do Du tra, que o Mi nis tro Pe dro
Ma lan não se ar ris ca ria – ima gi ne V. Exª, um ho mem in -
te li gen te como ele –, ten do es ta do no Ban co Cen tral e
par ti ci pa do de vá ri as re u niões, ven do que vá ri os fun ci o -
ná ri os es tão de pon do – a di zer que se sub me te ria a um
pro ces so de aca re a ção se al gum fun ci o ná rio do Ban co
Cen tral pu des se afir mar que ele ti ves se par ti ci pa do de
al gum des ses epi só di os. Por tan to, di an te de uma co lo -
ca ção como essa, pen so que o Mi nis tro es ta ria ar ris -
can do mu i to. Mu i to an tes dis so, pre fi ro acre di tar – e tal -
vez seja o mais gra ve, como V. Exª ra ci o ci na va – que
ele não foi in for ma do. Aí te mos, sim, que re pen sar o
mo de lo, re pen sar o Ban co Cen tral, e esse fato não di -
mi nui a gra vi da de do que foi ali pra ti ca do. Em ne nhum
mo men to, es tá-se con cor dan do com aqui lo. Te nho fe i to
o pos sí vel para ten tar in ves ti gar. Inclu si ve, uma das per -
gun tas, fe i ta a uma fun ci o ná ria, a res pe i to da car ta, foi
da mi nha au to ria, quan do ela aca bou re ve lan do que, re -
al men te, a car ta foi fe i ta de po is de tra ta ti vas. Por tan to,
pos te ri or men te ao voto. Assim, se ele es con deu, em
uma per gun ta es pe cí fi ca de V. Exª, cer ta men te es con -
deu do res to da Na ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª es -
ta be le ce uma com pa ra ção en tre a minha pes soa e a
do Mi nis tro Pe dro Ma lan que re al men te não pro ce -
de, por que es ta mos can sa dos de ver, em vin das de
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Mi nis tros, em sa ba ti nas, onde nós, Se na do res, fa ze -
mos per gun tas e os Mi nis tros ou os can di da tos, ou
dão res pos tas, que se des co bre não se rem ver da de i -
ras, ou se omi tem. 

O Dr. Chico Lopes, em relação à pergunta de
um Senador, principalmente de um Senador da
Oposição, poderia, como fez, dar a resposta que deu.
Agora, é diferente a situação em relação ao Ministro,
que era inclusive hierarquicamente superior a ele.
Acredito que a comparação que V. Exª fez entre duas
personalidades é equivocada. Mas V. Exª tocou em
um ponto que, inclusive, eu tocaria no final de meu
pronunciamento e vou adiantá-lo.

O pro ble ma, que, a meu ver, cabe ser res pon di -
do por aque les que, por vá ri as ve zes, es ti ve ram aqui
a fim de de fen der o Pro er, é exa ta men te a si tu a ção
em que foi co lo ca do em xe que nes se epi só dio. Das
duas uma: ou é uma men ti ra que hou ves se ris co de
uma cri se sis tê mi ca – e essa afir ma ti va, na pró pria
vin da aqui do re pre sen tan te da BM&F, que vol ta e
meia se con tra di zia em re la ção à ques tão: man da ram 
uma car ta um dia de po is, com data re tro a ti va, mas,
ao mes mo tem po, di zi am que po de ria ha ver cri se sis -
tê mi ca por que eles só ti nham co nhe ci men to da si tu a -
ção da BM&F, não ti nham co nhe ci men to em ou tros
mer ca dos –, ou não ha via cri se sis tê mi ca e, por tan to,
o que hou ve em re la ção ao Ban co Mar ka e ao Fon te -
Cin dam foi, na me lhor das hi pó te ses, um erro, ou, na
pior das hi pó te ses, uma ne go ci a ta, por que não ha via
cri se sis tê mi ca, ou, en tão, ha via cri se sis tê mi ca, e aí o 
que está em jogo é a dis cus são do Pro er. To das as
ve zes em que se dis cu tia a ques tão do Pro er nes ta
Casa, in de pen den te men te do mé ri to, o ar gu men to
dos que o de fen di am era: “O Pro er foi um ins tru men to
efi caz, e gas tou me nos do que no Ja pão, na Ve ne zu -
e la, etc. Gas ta mos R$25 bi lhões, mas te mos, a par tir
de ago ra, um sis te ma fi nan ce i ro es tá vel, imu ne às cri -
ses.”

Essas são duas afir ma ções con tra di tó ri as en tre
si. Ou não ha via ris co de cri se sis tê mi ca co i sa ne nhu -
ma – e aí hou ve um erro ou uma ne go ci a ta –, ou en -
tão ha via ris co de cri se sis tê mi ca, e nes se caso o Pro -
er foi uma fa lá cia, por que gas tou R$25 bi lhões e não
deu efi cá cia, não deu es ta bi li da de, não deu ga ran tia
ao nos so sis te ma ban cá rio. Se dois “tam bo re tes”
como o Ban co Mar ka e o Fon te Cin dam não po di am
que brar, por que po de ri am ca u sar uma cri se sis tê mi ca 
e que brar todo mun do, en tão por que se gas ta ram
R$25 bi lhões no Pro er? Vol ta-se à dis cus são de um
pon to tam bém dis cu ti do na CPI: os cus tos e a pró pria
efi cá cia do Pro er.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador José Eduardo Dutra, V. Exª concede-me um
aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Antes de con clu ir, que ro con ce der o apar te à
Se na do ra He lo i sa He le na.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, todo o de ba te que gos ta ria
de fa zer já fiz quan do es ta va na tri bu na o Se na dor
Edu ar do Su plicy; mas não po de ria de i xar de pa ra be -
ni zar o pro nun ci a men to de V. Exª e de di zer sim ples -
men te uma co i sa: exis te uma fra se mu i to co mum no
in te ri or, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que diz as sim:
“Quem não deve não teme”. Pron to! Quem não deve
não teme. Se exis tem to das as ex pli ca ções para esse 
pro ces so mi ra bo lan te, es ses ga nhos fa raô ni cos, não
há pro ble ma: que ve nham para cá, pois quem não
deve não teme. Pa ra be ni zo V. Exª mais uma vez.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo i sa He le na.

Con clu in do, cre io que sem pre é tem po para se
cor ri gir al gu ma co i sa. E tal vez a vin da do Mi nis tro Pe -
dro Ma lan a esta Co mis são – até para se re ti rar essa
dis cus são so bre se é pa lan que ou não, se é pro pos ta
da Opo si ção ou não – de ves se ter fe i to par te do pró -
prio ro te i ro apre sen ta do pelo Re la tor. Qu an do foi
apre sen ta do e apro va do o ro te i ro, já foi apro va da
con vo ca ção dos do nos dos ban cos que fi ze ram mo vi -
men ta ções sus pe i tas por oca sião da mu dan ça do
câm bio, ou seja, quan do foi apro va do aque le ro te i ro,
já es ta va apro va da a vin da des sas pes so as, in de pen -
den te men te da data. Como não foi fe i to isso com re la -
ção ao Mi nis tro, cre io que ain da está em tem po.

Vol to a in sis tir: o ide al se ria que o pró prio Mi nis -
tro Pe dro Ma lan dis ses se que quer vir à CPI, en ca mi -
nhan do para isso um ofí cio re i vin di can do sua pre sen -
ça aqui, para tra tar de as sun to re la ci o na do a ele. No
en tan to, se S. Exª não fi zer isso, como ele diz que
está à dis po si ção da Casa, acre di to que a pró pria CPI 
po de ria mu i to bem apro var, por con sen so, um re que -
ri men to de sua vin da aqui.

Insis to tam bém que a vin da do Mi nis tro Pe dro Ma -
lan não deve ser res tri ta a essa dis cus são de Fon te Ci -
dam e Mar ka, se S. Exª sa bia ou não dos fa tos. Sua pre -
sen ça, como Mi nis tro da Fa zen da, é fun da men tal em to -
dos os pon tos que são ob je to de in ves ti ga ção. Se ria per -
fe i ta men te pos sí vel aten der àqui lo que o Mi nis tro Pe dro
Ma lan já tem dito, de que está à dis po si ção, apro var-se o
re que ri men to para sua con vo ca ção, e de po is a data se -
ria es ta be le ci da de co mum acor do en tre os mem bros da
CPI, e aca ba ría mos com essa dis cus são so bre se é pro -
pos ta de Opo si ção ou de Go ver no, se é pa lan que ou
não. A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to vi ria a ou -
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vir to das as pes so as que te nham al gu ma con tri bu i ção 
a dar.

Reafirmo que a vinda do Ministro para depor na
CPI não significa que ele esteja vindo sentar-se no
banco dos réus. Talvez haja setores da base governista
que estejam entendendo assim, mas não é na condição 
de acusado que ele virá, e, sim, na condição de Ministro
da Fazenda, que como tal não pode se furtar a dar sua
contribuição para uma Comissão Parlamentar de
Inquérito que investiga o sistema financeiro e suas
relações com o Banco Central.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO.) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma
comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª tem a palavra para uma breve comunicação, pelo
prazo de 5 minutos, de acordo com art. 14, inciso VII,
do Regimento Interno.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para uma breve comunicação.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, quero dar conhecimento a
esta Casa de correspondência que recebi da
Associação Tocantinense dos Municípios,
informando-me da participação de mais de 100
prefeitos do nosso Estado no Encontro Nacional
dos Municípios, a realizar-se em Brasília, nos dias
11,12 e 13, portanto a partir de amanhã até a próxima
quinta-feira.

Esse conclave está sendo organizado pelo
Conselho Brasileiro de Integração Municipal e pela
Confederação Nacional de Municípios. Obviamente,
tem por objetivo discutir a situação dos municípios,
neste instante em que o Congresso Nacional e a
sociedade brasileira discutem a reforma tributária, o
pacto federativo e outros temas por demais
importantes para os administradores públicos.

O público desse encontro será constituído pelos 
nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores,
secretários, técnicos e líderes de teses municipalistas 
e outras entidades.

Teremos ainda, no dia 11 de maio, o início da
Feprom – Feira Nacional de Produtos e Serviços para 
os Municípios. Haverá uma série de debates,
palestras, simpósios e conferências, a serem
realizados no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília. Os Municípios brasileiros
estarão presentes, e nós, da Bancada do Tocantins,
Sr. Presidente, com a participação de V. Exª,
estaremos recebendo nossos prefeitos e participando 
de todos os debates.

Des ta co vá ri as ou tras en ti da des que par ti ci pa -
rão des se im por tan te even to: a Con tag, a CNA, a
OCB, a UVB, a ABM e a FNP. To das são as so ci a ções, 
con fe de ra ções e fe de ra ções que con gre gam os di -
ver sos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

O pre fe i to da ci da de de To can ti nó po lis, Sr. José
Bo ni fá cio Go mes, que de i xou sua pas sa gem re gis tra -
da aqui nes ta Casa como su plen te de Se na dor, ten do
as su mi do o car go por qua tro me ses, con tri bu in do
para a con so li da ção do nos so Esta do, o To can tins,
quan do trou xe a este Se na do sua ex pe riên cia mu ni ci -
pa lis ta, en via esta cor res pon dên cia a nós, in te gran -
tes do Con gres so Na ci o nal.

Cha mo a aten ção dos meus Pa res para a im por -
tân cia des se en con tro, prin ci pal men te quan do o ob je ti -
vo é dis cu tir a si tu a ção dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, ana li san do o com por ta men to do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os na épo ca em
que fui pre fe i to, já re i vin di cá va mos a mu ni ci pa li za ção, 
as ações des cen tra li za das tan to para a me ren da es -
co lar quan to para os re cur sos di re tos para es co la, a
va lo ri za ção das nos sas ex pe riên ci as mu ni ci pa lis tas.
Mes mo as sim, di an te do com por ta men to das re ce i tas 
des ti na das aos mu ni cí pi os na que la opor tu ni da de em
que fi quei à fren te da Pre fe i tu ra de Pal mas, como pri -
me i ro pre fe i to ele i to, en tre 1993 até o fi nal do ano de
1996, vejo que hoje os nos sos co le gas pre fe i tos es -
tão em si tu a ção ain da mais di fí cil. Cons ta to que, com
a cri a ção do FEF, Fun def, da Lei Kan dir, o Po der Exe -
cu ti vo tem se pre o cu pa do mu i tas ve zes em fa zer re -
nún ci as com re la ção a IPI e ou tros im pos tos, es tes
que são com par ti lha dos. Ao mes mo tem po, cria no -
vos im pos tos, não com par ti lha dos, fa zen do uma pro -
fun da al te ra ção no que es ta be le ceu a Cons ti tu in te de
1988.

O que po de mos ob ser var, de po is des sas al te ra -
ções, é que es tão em si tu a ção mu i to mais di fí cil os
go ver na do res de Esta do, os pre fe i tos e ad mi nis tra do -
res mu ni ci pa is. Por tan to, di vul gar-se-á a Car ta Mu ni -
ci pa lis ta de Bra sí lia em 12 de maio, data do en cer ra -
men to do en con tro.

De vi do ao gran de nú me ro de en ti da des en vol vi -
das nes se con cla ve e às di fi cul da des por que pas sam 
os pre fe i tos, te re mos um do cu men to mu i to im por tan -
te, que de ve rá ser di ri gi do à co mis são que es tu da a
re for ma tri bu tá ria e a to das as par tes en vol vi das na
ques tão do pac to fe de ra ti vo.

O Exe cu ti vo tem in ter fe ri do no equi lí brio das re -
ce i tas, nos me ca nis mos de li ne a dos pela Cons ti tu i ção 
de 1988, agra van do prin ci pal men te a si tu a ção dos
gran des cen tros e ca u san do um es va zi a men to nos
Mu ni cí pi os bra si le i ros.
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Com a guerra fiscal da qual fazem parte os
governos de Estado nas disputas pelas fábricas,
pelos projetos e pelos programas, parece, Sr.
Presidente, que não existe um grande projeto de
Nação que estabeleça uma política que direcione
os investimentos para que a Nação brasileira possa 
desenvolver-se em todo seu território de uma forma 
mais equilibrada. A situação do pequeno município
está inviabilizada.

No nosso Estado, tenho combatido, em
contato com a Associação Tocantinense dos
Municípios, a criação de novos municípios, sempre
mostrando aos prefeitos que não podemos mais
aceitá-la, principalmente quando isso se dá com o
intuito repartir ainda mais o FPM, em prejuízo dos
municípios já instalados. Isso faz com que a
violência aumente nos grandes Municípios
brasileiros, nos grandes centros.

Sr. Presidente, Palmas completa, neste ano,
dez anos de fundação, do lançamento de sua pedra
fundamental. E trata-se da capital que mais cresce
neste País, uma das cidades que mais cresce no
mundo, à taxa de 27% ao ano, atingindo 150 mil
habitantes.

Samambaia, considerada entorno do Distrito
Federal, já ultrapassou os 200 mil habitantes. Fico
imaginando o que seria de Brasília se não houvesse
Palmas, uma cidade que ainda cresce de forma
equilibrada, sem invasões, com respeito ao Plano
Diretor traçado pelos que assinaram o projeto de sua
criação.

Portanto, essa é uma questão que, sem dúvida,
vai da raiz ao centro dos problemas que a população
brasileira enfrenta nas áreas da saúde, da segurança
pública, da educação.

Sr. Presidente, chamo a atenção desta Casa
para a importância do Encontro Nacional dos
Municípios, para conclamar os prefeitos do nosso
Estado que compareçam; para anunciar que
estaremos preparados – nós, representantes do
Estado do Tocantins – não só para participar, como
para apoiar as ações desses prefeitos junto aos
órgãos públicos e ministérios.

Espero que a Carta Municipalista de Brasília, a
ser firmada por todos os Municípios brasileiros ao
final desse encontro, possa apontar soluções,
despertar atenção do Poder Executivo, para que
possamos, efetivamente, buscar uma forma mais
equilibrada, diminuir as diferenças entre as diversas
regiões e simular o desenvolvimento por todo o
território nacional de forma mais equilibrada.

Sr. Pre si den te, pa ra be ni zo to das as en ti da des
en vol vi das – Con se lho Bra si le i ro da Inte gra ção Mu ni -
ci pal, Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os – e to -
dos os pre fe i tos des te País, num ges to de so li da ri e -
da de à ca u sa mu ni ci pa lis ta em nos sa Pá tria.

Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra a V. Exª, por 5 mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro a vi si ta do Pre si -
den te da Ve ne zu e la, Hugo Cha vez, na se ma na pas -
sa da, a Bra sí lia e a São Pa u lo.

Tive a hon ra de es tar pre sen te à re cep ção que o 
Pre si den te do Se na do fez àque le Che fe de Esta do,
quan do vi mos uma de mons tra ção fir me do Pre si den -
te ve ne zu e la no de se in te grar ao Bra sil, num es for ço
de in te gra ção co mer ci al, bi la te ral, ou mais in ten sa -
men te de se in te grar ao Mer co sul, o que ve nho de fen -
den do no Se na do.

O Pre si den te ve ne zu e la no de i xou bem cla ro,
em Bra sí lia, em São Pa u lo e em to das as en tre vis tas
con ce di das, o seu in te res se efe ti vo de ca mi nhar jun to 
com o Bra sil. É a pri me i ra vez que um Pre si den te ve -
ne zu e la no de mons tra esse in te res se de ma ne i ra tão
in ci si va. Ao lon go do tem po, Ve ne zu e la e Bra sil ti ve -
ram pou cos con ta tos. Como o sul da Ve ne zu e la, sub -
de sen vol vi do, faz fron te i ra com o nor te do Bra sil, tam -
bém sub de sen vol vi do, es ses dois pa í ses en con tra -
vam-se a uma dis tân cia in com pre en sí vel, uma vez
que ge o gra fi ca men te es ta vam uni dos.

Como Se na dor pelo Esta do de Ro ra i ma, en cra -
va do na Ve ne zu e la, ape lo ao Se na do, à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res, à Co mis são Par la men tar do
Mer co sul, para que apro ve i te mos esse mo men to
para, de al gu ma for ma, sen si bi li zar ain da mais o Go -
ver no bra si le i ro para jun tar-se a esse es for ço com a
Ve ne zu e la, vi san do in te grar tam bém os ou tros pa í ses 
da fron te i ra nor te do Bra sil ao Mer co sul.

So li ci to, Sr. Pre si den te, que fa çam par te des ta
mi nha co mu ni ca ção no tí ci as ve i cu la das por di ver sos
jor na is dos cen tros mais de sen vol vi dos des te País no
to can te à vi si ta do Pre si den te ve ne zu e la no, res sal -
tan do, por tan to, a sua im por tân cia para o Bra sil, es -
pe ci al men te para o meu Esta do de Ro ra i ma.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao eminente Senador
Moreira Mendes. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Senador José
Roberto Arruda.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tenho procurado, na medida do possível, restringir ao
âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito as
tomadas de posição. Justamente neste período em
que, interinamente, respondo pela Presidência da
CPI do Sistema Financeiro, sou levado a fazer as
minhas intervenções. Este assunto foi trazido ao
plenário do Senado – e é bom que assim aconteça –,
ampliando as discussões, os debates, a fim de que se 
esclareça os fatos.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
trago uma reflexão. Em primeiro lugar, muitas
pessoas têm se perguntado se esse caso – Banco
Central e Banco Marka –, especificamente, não seria
um assunto de polícia. Dessa forma, por que os
Senadores têm de tratar de um assunto que, se
comprovada alguma irregularidade, deveria ser
tratado, simplesmente, como um caso policial?

Sinto que essa pergunta nasce da indignação
de quem acompanha as investigações e é agredido a
cada o dia. Realmente, o cidadão sente uma
agressão. Afinal de contas, as informações revelam
relações suspeitas; indícios de favorecimento;
patrimônios inexplicados; milhões de dólares
salvando bancos e engordando as contas de
banqueiros no exterior; coberturas em Miami. Enfim,
essas informações estão diariamente nos jornais, nos 
rádios e nas televisões, causando no cidadão comum 
que acompanha esses fatos uma justa perplexidade.
E vem a pergunta: por que os Senadores tratam
desse tema? Não deveria ser um caso de polícia?
Creio ser importante responder a essa pergunta.
Acontece que muitas dessas coisas que deixam os
cidadãos injuriados resultam da esperteza dos que
conhecem as brechas da legislação. O exemplo do
caso Marka evidencia isso: deu prejuízo à Nação – o
que está claro –, privilegiou uma instituição financeira
em detrimento de outras, mas pode ter sido realizada
com base na lei. Afinal, a Lei nº 4.595/64 poderia ter
embasado uma decisão de compras de contratos
futuros com uma taxa de câmbio dentro dos limites da 
base cambial vigente naquele dia. 

Se esse caso fosse tratado simplesmente como
de polícia, arrisco em dizer, Sr. Presidente, que

facilitaria muito a vida dos advogados de defesa. Não
é à toa que os advogados do Dr. Francisco Lopes
desejaram tirá-lo do âmbito da CPI e indicaram-lhe,
como cliente, que respondesse aos eventuais
processos no âmbito penal. Por que os advogados de 
defesa desejam tirar seus clientes do âmbito da CPI e
levá-los para os processos comuns? Por uma razão
muito simples: a legislação brasileira – e, de resto, a
do mundo – não acompanhou a evolução do sistema
financeiro e deixou brechas. Comparando-se,
simplesmente, de um lado, o ato praticado e, de
outro, o texto frio da lei, fica muito mais fácil defender
o responsável pelo ato no processo comum; de um
lado o ato, de outro, a lei. 

Há um caso clássico que desejo citar como
exemplo. Até, aproximadamente, 20 anos atrás –
penso que o assassinato de Ângela Diniz em Búzios
foi o que rompeu essa tradição –, qualquer marido
que matasse a mulher defendia-se e era absolvido
com a maior facilidade, porque havia, no Código
Penal, o legítimo direito de defesa da honra. Com
base nesse instituto, a desconfiança de uma eventual 
traição justitificava o crime. Foi preciso que houvesse
indignação da sociedade, para que se mudasse essa
interpretação legal e para que se coibisse esse tipo
de atitude.

O que acon te ce, hoje, no sis te ma fi nan ce i ro na -
ci o nal, Sr. Pre si den te? A le gis la ção que o rege é da
épo ca em que di nhe i ro era de pa pel; em que ca i xa re -
gis tra do ra de ban co era de ma ni ve la; em que con ta -
dor tra ba lha va com li vro de capa dura, no qual ha via
uma co lu na de “Deve” e ou tra de “Ha ver”. Será que a
le gis la ção des se tem po se apli ca ao sis te ma fi nan ce i -
ro de hoje? Cla ro que não. O mun do mu dou mu i to ra -
pi da men te: os gran des flu xos de di nhe i ro, na ver da -
de, vi a jam ou na ve gam pela Inter net, as gran des tran -
sa ções fi nan ce i ras são fe i tas em tem po real, e a le gis -
la ção não acom pa nhou essa evo lu ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, ca sos como esse não
po dem ser tra ta dos pela via po li ci al co mum; têm de
ser tra zi dos ao Con gres so Na ci o nal, para que se ana -
li sem os er ros não ape nas sob o as pec to le gal, mas
tam bém sob o as pec to éti co, da con ve niên cia da ad -
mi nis tra ção pú bli ca e da for ma ção de cons ciên cia co -
le ti va da so ci e da de.

Ana li sar es sas ati tu des na le tra fria da lei – uma 
lei an ti qua da, im pró pria – pode fi car fá cil; di fí cil é tra -
zer es ses epi só di os à ana li se com ple xa, pú bli ca e
trans pa ren te do Con gres so Na ci o nal, que tem como
mis são não ape nas de tec tar a even tu al ope ra ção
ina de qua da e apon tar-lhe os res pon sá ve is, mas,
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prin ci pal men te, mu dar a le gis la ção, as re la ções do
Ban co Cen tral com o se tor fi nan ce i ro, li mi tar o po der
de ci só rio da au to ri da de mo ne tá ria em acor do com
este novo tem po que es ta mos vi ven do, para evi tar
que epi só di os como esse vol tem a ocor rer.

Não te nho dú vi da, Sr. Pre si den te, de que as duas
CPIs em an da men to no Se na do Fe de ral, se ter mi nas -
sem hoje, já te ri am dado gran des re sul ta dos. Não foi à
toa que o Ple ná rio do Se na do de ci diu pelo fim do juiz
clas sis ta; isso é con se qüên cia da CPI do Ju di ciá rio.
Não é à toa que na Câ ma ra dos De pu ta dos está ace le -
ra do, ago ra, o pro ces so de re for ma do Ju di ciá rio; isso é
con se qüên cia da CPI do Ju di ciá rio. Não é à toa que o
Ban co Cen tral aca ba de pu bli car por ta ria, nor ma ti zan do 
– e, ago ra, cor re ta men te – o tra ba lho do Ban co Cen tral
com os de a lers, plu ra li zan do esse tipo de ope ra ção,
evi tan do os pri vi lé gi os e as es co lhas pes so a is das
ope ra ções ban cá ri as. Essa por ta ria do Ban co Cen -
tral, Sr. Pre si den te, não nas ceu do nada, é con se -
qüên cia da CPI dos Ban cos.

Não te nho dú vi da de que es sas CPIs, que já es -
tão ge ran do con se qüên ci as, che ga rão à ver da de in -
te i ra dos fa tos. Elas apon ta rão para o Mi nis té rio Pú bli -
co a ver da de por in te i ro, os seus res pon sá ve is e,
mais do que isso, os ca mi nhos de mu dan ça da le gis -
la ção, para que fa tos como esse não ocor ram.

Qu e ro, in clu si ve, lan çar mão de uma fi gu ra de
lin gua gem usa da pelo ex-Ministro Ru bens Ri cu pe ro,
que dis se que as CPIs não po dem ser va ga-lumes,
acen den do e apa gan do as suas lu zes, sem de mar car 
um ca mi nho; as CPIs têm de ser uma luz pró pria, in di -
can do o ca mi nho de mu dan ças da so ci e da de, para
que fa tos la men tá ve is como esse não ve nham a ocor -
rer.

Como Se na dor, como mem bro da CPI e como
seu Pre si den te in te ri no, fa rei to dos os es for ços para
evi tar que ela CPI seja usa da po li ti ca men te para atra -
pa lhar ou be ne fi ci ar o Go ver no, para ge rar di vi den -
dos, ou não, à Opo si ção. CPI não é pa lan que de exi -
bi ção po lí ti ca, não pode ser usa da para be ne fí cio ou
pre ju í zo po lí ti co des te ou da que le Par ti do. Sen do um
ins tru men to de in ves ti ga ção, a CPI deve ser usa da,
in de pen den te men te das fi li a ções par ti dá ri as dos
seus mem bros, para se che gar à ver da de dos fa tos.

Toda vez em que se ten ta trans for mar a CPI em
pa lan que de exi bi ção po lí ti ca, ela per de a cre di bi li da -
de da so ci e da de. Na CPI não de vem os Srs. Se na do -
res tra ba lhar em fun ção dos ob je ti vos po lí ti cos pró pri -
os ou de seus Par ti dos. Deve a CPI con du zir-se com
se ri e da de e isen ção na bus ca da ver da de, doa a
quem doer, para que es ses re sul ta dos te nham a ne -
ces sá ria cre di bi li da de da so ci e da de, que acom pa nha
o nos so tra ba lho.

É com este pen sa men to, Sr. Pre si den te – sa be -
dor de que uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
tem de fa zer uma in ves ti ga ção pú bli ca, trans pa ren te,
e re ce ber as crí ti cas cons tru ti vas da so ci e da de –, que 
te nho pro cu ra do con du zir-me e tam bém os tra ba lhos
da CPI; com isen ção, com equi lí brio na bus ca da ver -
da de, sem que rer pro te ger esse ou aque le, sem que -
rer fa zer pre jul ga men to, e, prin ci pal men te, evi tan do
que a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to seja usa da
por qual quer Par ti do po lí ti co como pa lan que de exi bi -
ção. A CPI não é para isso. Ela tem de fa zer um tra ba -
lho sé rio de in ves ti ga ção. É nes sa li nha que es tou
con du zin do, nes ses dias, o tra ba lho da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to.

Sr. Pre si den te, por to das es sas ra zões, não te -
nho dú vi das de que esta é uma hora em que, na CPI,
de ve mos ter me nos dis cur so e mais tra ba lho. Há mi -
lha res de pro vas do cu men ta is a se rem ana li sa das,
con tes ta das e com pa ra das. Do re sul ta do exa us ti vo
des se tra ba lho po de re mos ter um ca mi nho mais cur to 
em di re ção à ver da de dos fa tos.

Não te nho dú vi das de que as duas CPIs es tão
pres tan do um gran de ser vi ço à Na ção, e tam bém de
que es ses mes mos fa tos, que es tão sen do in ves ti ga -
dos pe las CPIs, se fos sem co lo ca dos no le i to nor mal
de uma in ves ti ga ção po li ci al, po de ri am fa ci li tar, e mu i -
to, a de fe sa de quem os pra ti cou.

A CPI é o âm bi to pró prio para in ves ti gar te mas
com ple xos como esse, que não po dem ser vis tos
ape nas como um ato iso la do. Têm de ser ana li sa dos
pelo de se jo da so ci e da de de mu dar as re la ções do
Ban co Cen tral com o sis te ma fi nan ce i ro. Têm de ser
ana li sa dos sob o cla mor da so ci e da de, que de se ja
uma jus ti ça mais ágil e efe ti va.

É com esse pen sa men to, Sr. Pre si den te, Srs.
Se na do res, que te nho pa u ta do o meu tra ba lho na Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to. To das as de ci sões
des ta Co mis são, sem ex ce ção, são to ma das de mo -
cra ti ca men te, pelo voto da ma i o ria de seus mem bros.
Sem pre que pos sí vel – e isso vem ocor ren do com
mu i ta fre qüên cia –, es sas de ci sões têm sido unâ ni -
mes e con sen su a is, por que, in de pen den te men te de
suas fi li a ções par ti dá ri as, cada um dos Se na do res,
de par ti dos da base do Go ver no ou da Opo si ção, tem
se pa u ta do na bus ca da ver da de. Não é de ma is lem -
brar, por exem plo, Sr. Pre si den te, que as duas CPIs
fo ram cri a das por ini ci a ti vas de Par la men ta res de
par ti dos da base de sus ten ta ção do Go ver no. 

É preci so escla re cer também – e sou teste mu -
nha disso – que o Gover no não tem feito, por nenhum
de seus membros, qual quer tipo de comentário ou
de atua ção que pudes se limi tar o nosso traba- 
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lho na CPI. Prime i ra men te, não acei ta ría mos. Além
disso, se há um méri to no Gover no Fernan do Henri -
que Cardo so, é o de não querer varrer lixo para deba i -
xo do tape te. Proble mas e impro pri e da des de 30 ou
40 anos estão sendo aber tos ao exame da soci e da -
de. Apenas desse modo, Sr. Presi den te, ou seja,
inves ti gan do com seri e da de, chegan do à verda de
dos fatos, apon tan do os respon sá ve is e indi ci an do
aque les que even tu al men te tenham agido de má-fé,
muda re mos o está gio de desen vol vi men to da nossa
soci e da de.

Estou con ven ci do da im por tân cia das duas
CPIs e da cla re za dos seus tra ba lhos. Des sa ma ne i -
ra, com isen ção e equi lí brio, pre ten do con ti nu ar con -
du zin do, nes ses dias, a CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não

há mais ora do res ins cri tos.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º

Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

É lido o se guin te: 

OF. Nº CE/10/99

Em 27 de abril de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que esta Co mis são apro vou o Pro je to
de Lei do Se na do nº 39, de 1999, de au to ria do
Exmo. Sr. Se na dor Artur da Tá vo la, que “Dis põe so -
bre a Cri a ção do dia Na ci o nal do Cho ro e dá ou tras
pro vi dên ci as”, em re u nião do dia 13 de abril pró xi -
mo pas sa do.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Fre i tas Neto, Pre -
si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Com
re fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si dên -
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art. 91,
§§ 3º a 5º do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, 
o Pro je to de Lei do Se na do nº 39, de 1999, cujo pa -
re cer foi lido an te ri or men te, terá, pe ran te a Mesa, o
pra zo de cin co dias úte is para a in ter po si ção de re -
cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, a fim 
de que seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 225, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 58 da Constituição

Federal, e dos arts. 74 a 76 do Regimento Interno, a
criação de uma comissão temporária de estudo do
cinema brasileiro, composta de nove integrantes,
com o objetivo de, até 15 de dezembro do corrente
ano, fazer estudo exaustivo da situação do cinema
nacional, em todos os ângulos de sua atuação, e
propor uma legislação específica de fomento a essa
atividade.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1999 –
Senador Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) – O
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, nos termos do art. 255, inciso II,
alínea c, item 6, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Sras. e Srs.
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14horas e 30
minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6

DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado

com o art. 338, II, do Regimento  Interno, nos
termos do Requerimento nº 207, de 1999)

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº 89, de 1998 –Complementar)

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, Projeto de Lei da 
Câmara nº 6, de 1999 – Complementar (nº 249/98,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que disciplina os limites das despesas 
com pessoal, na forma do art. 169 da
Constituição), tendo

Pareceres sob nºs:
– 178-A e 179, de 1999, da Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara:

1º pronunciamento: favorável ao Projeto;
2º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to e pela

pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº 89,
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de 1998-Complementar, e da Emen da nº 1-CAE
(Subs ti tu ti vo), a ele ofe re ci da, que tra mi ta em
con jun to;

– 180, de 1999, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Pedro Piva,
favorável ao Projeto, e pela prejudicialidade do
Projeto de Lei do Senado nº 89, de
1998-Complementar e da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo), a ele oferecida, que tramita em
conjunto, com votos contrários dos Senadores
Lauro Campos e Roberto Saturnino, e contrário, em
separado, do Senador Eduardo Suplicy.

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 89

DE 1998 –COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado

com o art. 338, II, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 207, de 1999)

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara nº 6, de 1999-Complementar)

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 89, de 1998 –Complementar, do Senador
Romero Jucá, que modifica a Lei Complementar nº
82, de 27 de março de 1995, tendo

Pareceres sob nºs:
– 668, de 1998, da Comissão de Assuntos

Econômicos, 1º pronunciamento: Relator: Senador
José Fogaça: favorável ao Projeto, nos termos da
Emenda nº 1-CAE (substitutivo), que oferece;

– 179, de 1999, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio
Alcântara, pela prejudicialidade do Projeto e da
Emenda nº 1-CAE (substitutivo), a ele oferecida, e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
1999-Complementar, que tramita em conjunto; e

– 180, de 1999, da Comissão de Assuntos
Econômicos, 2º pronunciamento, Relator: Senador
Pedro Piva: pela prejudicialidade do Projeto e da
Emenda nº 1-CAE (substitutivo), a ele oferecida, e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
1999-Complementar, que tramita em conjunto.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 170, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 170, de 1999, da Senadora Marina Silva,
solicitando, nos termos regimentais, que sobre o

Projeto de Lei do Senado nº 202, de 1999, de
autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
introduz modificações na Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, que institui o código Brasileiro de 
Telecomunicações, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infra-Estrutura.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 173, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 173, de 1999, da Senadora Emilia Fernandes,
solicitando, nos termos regimentais, que sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 1996 (nº 420/95, 
na Casa de origem), que obriga as empresas
distribuidoras de gás liquefeito de petróleo – GLP
ou gás natural a lacrar os botijões e
requalificá-los e dá outras providências, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infra-Estrutura.

– 5 –
REQUERIMENTO Nº 175, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 175, de 1999, do Senador Geraldo Althoff,
solicitando, nos termos regimentais, a retirada,
em caráter definitivo, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 25, de 1999, de sua autoria e
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao parágrafo 7º do art. 14 da Constituição Federal.

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 176, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 176, de 1999, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando, nos termos regimentais, a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei
do Senado nº 121, de 1999, de sua autoria, que
dispõe sobre taxa de juros nos financiamentos de
imóveis habitacionais e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 8minutos.)

)
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Ata da 52ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 11 de maio de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio

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

Alber to Sil va – Alva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga -
lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to
– Artur da Ta vo la – Ber nar do Ca bral – Bla i ro Mag -
gi – Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Djal -
ma Fal cão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do
Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil -
ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Hugo Na po -
leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son
Pe res – João Alber to Sou za – Jor ge Bor nha u sen – 
José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du -
tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ro ber to
Arru da – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e -
lho – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes –
Lu zia To le do – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi -
ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti –
Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u -
lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te -
bet – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me -
ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér -
gio Ma cha do – Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na -
bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 113, de 1999 (nº 562/99, na ori gem), de 6 do
cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 16, de 1999 (nº 3.769/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da de da ci rur gia
plás ti ca re pa ra do ra da mama pela rede de uni da des
in te gran tes do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS nos
ca sos de mu ti la ção de cor ren tes de tra ta men to de
cân cer, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.797,
de 6 de maio de 1999.

(Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à
Câ ma ra dos De pu ta dos)

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 86, DE 1999

(Nº 677/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Re gi o nal de Con quis ta
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 16 de maio de 1997, que re no va por dez 
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Re gi o nal de Con quis ta Ltda. para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Vi tó ria da Con -
quis ta, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 589, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do com o

§ 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apre -
ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção
de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, o ato cons tan te do De cre to de 16 de maio de 1997,
que “Re no va a conces são da Rá dio Re gi o nal de Con -
quis ta Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
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em onda mé dia, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta,
Esta do da Ba hia”.

Brasília, 21 de maio de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso .

EXPOSIÇÃO  DE MOTIVOS Nº 79/MC, DE 7
DE MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
o in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53640.000049/94, em que a Rá dio Re gi o nal de
Con quis ta Ltda so li ci ta re no va ção da con ces são
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta,
Esta do da Ba hia, ou tor ga da con for me Por ta ria
MJNI nº 124-B, de 1º de mar ço de 1962, cuja úl ti -
ma re no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº
90.102, de 27 de agos to de 1984, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al  da União de 28 sub se qüen te, por dez 
anos, a par tir de 1º de maio de 1984, cujo pra zo re -
si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está am -
pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si ções
con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e
no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que 
a re gu la men tou, que con si de ram como de fe ri dos os
pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e 
não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da
con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do
o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo
quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3) Com es tas ob ser va ções, lí ci to de se con clu ir 
que a ter mi na ção da ou tor ga ou a pen dên cia de sua 
re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi na, 
ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do,
po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Respeitosamente, Sérgio Motta , Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Re no va a con ces são da Rá dio Re gi -

o nal de Con quis ta Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, 
Esta do da Ba hia .

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84 in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53640.000049/94 de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da de acor do com o art. 33, § 3º
da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Re gi -
o nal de Con quis ta Ltda., ou tor ga da pela Por ta ria MJNI nº
124-B, de 19 de mar ço de 1962, e re no va da pelo De cre to
nº 90.102, de 27 de agos to de 1984, sen do man ti do o pra -
zo re si du al da ou tor ga con for me De cre to de 10 de maio
de 1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da Ba hia.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 16 de maio de 1997, 176º da Inde pen -
dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

PARECER CONJUR/MC Nº 168/97

Referência: Processo nº 53640.000049/94

Origem: Delegacia do MC no Estado da
Bahia.

Interessada: Rádio Regional de Conquista Ltda.

Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Concessão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, 
cujo prazo teve seu termo final em 1º 
de maio de 1994. Pedido
apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida 
societária.

Conclusão: Pela ratificação do Parecer Jurídica nº 
46/94, da DMC/BA, que concluiu pelo
deferimento do pedido.
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1) A Rádio Regional de Conquista Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, requer a renovação
do prazo de vigência de sua concessão, cujo
termo final ocorreu em 1º de maio de 1994.

2) Me di an te Por ta ria MJNI nº 124-B, de 19 de
mar ço de 1962, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio
Re gi o nal de Vi tó ria da Con quis ta Ltda., para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, Esta do
da Ba hia.

3) Pos te ri or men te a en ti da de pas sou a con -
di ção de con ces si o ná ria por ter ob ti do au to ri za -
ção para au men to de po tên cia.

4) A con ces são foi re no va da da úl ti ma vez
pelo pra zo de dez anos, a par tir de 1º de maio de
1984, con for me De cre to nº 90.102, de 27 de agos to 
de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al  da União de 28
de agos to de 1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi
man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

5) O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 – §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção
(art. 223 – § 5º).

6) Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

Art. 27. “Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

7) De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês, an -
te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8) O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal em 1º de maio de 1994, sen do que o
pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia
do MC no Esta do da Ba hia, em 17 de ja ne i ro de 1994, 
tem pes ti va men te, por tan to.

9) A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º de
maio de 1994.

10) A peticionária tem seus quadros societário e 
diretivo aprovados pela Portaria nº 273, de 9 de
agosto de 1989, com as seguintes composições:

Cotistas Cotas

Luciano Caminha de Castro  210

Luiz Caminha de Castro   20

Maria Emília Caminha de Castro   20

Total:  250

QUADRO DIRETIVO

Diretor-Gerente:   Luciano Caminha de Castro

11) Vale ressaltar que, durante o período de
vigência da outorga a entidade não sofreu penalidade 
alguma, conforme se verifica às fls. 47.

12) A emissora se encontra operando
regularmente dentro das características técnicas que
lhe foram atribuídas (fls. 39 e 46).

13) É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria
perante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca -
ções – FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 40.

14) A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi da 
e no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

15) Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec -
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to em ca rá ter pre cá rio, dos se vi ços ou tor ga -
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces -
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou lon -
go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin -
ção do ser vi ço pres ta do.

16) Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri os – Expo si -
ção de Mo ti vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha -
men to ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de -
ci dir do pe di do.

17) Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Parecer “sub censura”.
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Brasília, 24 de março de 1997. – Ilaná Gurgel
Rosado, Assistente Jurídico.

Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor-Jurídico
Brasília, 24 de março de 1997. – Adalzira

França Soares de Lucca , Coordenadora de
Comunicações.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 87, DE 1999

(Nº 679/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Di fu so ra Ouro Ver de
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 2.089, de 16 de de zem bro de 1996, que re no -
va por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per -
mis são ou tor ga da à Di fu so ra Ouro Ver de Ltda., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 971, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 2.089, de 16 de de zem bro de 1996, que re -
no va à per mis são ou tor ga da a Di fu so ra Ouro Ver de
Ltda., ori gi na ri a men te de fe ri da à Rá dio Mo rum bi Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da -
de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Bra sí lia, 2 de se tem bro de 1997 – Fer nan do
Hen ri que Car do so

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 300/MC, DE 18
DE DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentissimo Senhor Presidente da República.
Sub me to á apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 2089, de 16 de de zem bro de 1996,

pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Di fu so ra
Ouro Ver de Ltda., ori gi na ri a men te de fe ri da à Rá dio
Ma rum bi Ltda., pela por ta ria MVOP nº 930, de 27 de
ou tu bro de 1948, pu bli ca da em 4 de no vem bro sub se -
qüen te, re no va da e trans fe ri da para a re que ren te,
pela Por ta ria nº 20, de 31 de ja ne i ro de 1984, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1984, para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

2) Os ór gãos des te Mi nis té rio ma ni fes ta ram-se
so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í do de acor do
com a le gis la ção apli cá vel, o que me le vou a de fe rir o
re que ri men to de re no va ção.

3) Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va çãio so men te pro du -
zi rá efe i tos após de li be ra ção do Con gres so na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato,
acom pa nha do do pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000414/93, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta – Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 2089
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000414/93, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei 4.117 de agos to de 1962, por dez anos, a par tir de
1º de maio de 1994, a per mis são para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá -
dio Ma rum bi Ltda., pela por ta ria MVOP nº 930, de 27
de ou tu bro de 1948, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União  em 4 de no vem bro sub seqë nte, re no va da e
trans fe ri da para a Di fu so ra Ouro Ver de Ltda., pela
Por ta ria nº 20, de 31 de ja ne i ro de 1984, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União de 2 de fe ve re i ro se guin te.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Sérgio Motta.
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PARECER SEJUR/DMC/PR Nº 062/94

Referência:  Processo nº 53740.000414/93

Interessada: Difusora Ouro Verde Ltda.

Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora, cujo prazo
teve seu termo final em 1º de maio
de 1994. Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento.

A Difusora Ouro Verde Ltda., permissionária
do serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, requer renovação do prazo de vigência de 
sua permissão, cujo termo final ocorreu em 1º de
maio de 1994.

Dos fatos

1) Me di an te Por ta ria nº 930/MVOP, de 27 de
ou tu bro de 1948, foi au to ri za da per mis são à Rá dio 
Ma rum bi Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

2) A per mis são em apre ço co me çou a vi go -
rar em 4 de no vem bro de 1948, data da pu bli ca ção
do ato de ou tor ga no Diá rio Ofi ci al , ten do sido man -
ti da, por mais 10 anos, con for me dis pos to no ar ti go
117 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, apro -
va do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, pror -
ro ga da au to ma ti ca men te pelo dis pos to no ar ti go 1º
da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, até dia 1º de
maio de 1974 e, pos te ri or men te, re no va da por duas
ve zes, con for me as por ta ri as nº 1.071, de 25 de no -
vem bro de 1975 (DOU, de 2 de de zem bro de 1975,);
e nº 20, de 31 de ja ne i ro de 1984 (DOU, de 2 de fe ve -
re i ro de 1984) 

3) A per mis são em tela foi ob je to de trans fe rên -
cia di re ta da Rá dio Mo rum bi Ltda., para a Ca cim ba
Co mu ni ca ções Ltda., me di an te Por ta ria nº 220, de 10
de no vem bro de 1981, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do
dia 12 de no vem bro de 1981; da Ca cim ba Co mu ni ca -
ções Ltda., para a CWB FM Rá dio Sté reo Ltda., pela
Por ta ria nº 136, de 22 de ju lho de 1982 (DOU de 28 de 
ju lho de 1982); e da CWB FM Rá dio Sté reo Ltda.,
para a Di fu so ra Ouro Ver de Ltda., atra vés da Por ta ria
nº 20, de 31 de ja ne i ro de 1984 (DOU de 2 de fe ve re i -
ro de 1984).

4) Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do da ou -
tor ga, a en ti da de não so freu qual quer pena ou ad ver tên -
cia, con for me se ve ri fi ca na Infor ma ção de fls. 26.

Do Mé ri to

5) O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin -
ze) anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão
ser re no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is
(art. 33,  § 3º), pe río dos es ses que fo ram man ti dos
pela atu al Cons ti tu i ção (art. 22, § 5º).

6) Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços
de ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, 
de 31 de ou tu bro de 1963, de ter mi na que:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e
de per mis são se rão de 10 (dez) anos
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são.”

7) De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785,
de 23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja -
rem a re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve -
rão di ri gir re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no
pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º
(ter ce i ro) mês an te ri or ao tér mi no da vi gên cia da
ou tor ga.

8) O pe río do da re no va ção da ou tor ga, ora
em exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em
14 de de zem bro de 1993, den tro, pois, do pra zo le -
gal, e o pra zo de vi gên cia da per mis são de ve rá ser 
re no va do a par tir de 1º de maio de 1994.

9) A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá ri -
os e di re ti vo apro va dos, res pec ti va men te pe las
Por ta ri as nº 169, de 29 de ou tu bro de 1991, e 20,
de 31 de ja ne i ro de 1984, com as se guin tes com -
po si ções:

Co tis tas Co tas Va lor em Cr$

Ma ria Chris ti na de Ma ce do
Fer raz de Cam pos

4.000.000 4.000.000,00

Luiz Gil de Leão Fi lho 4.000.000 4.000.000,00

João Lydio Se i ler Bet te ga 4.000.000 4.000.000,00

To tal 12.000.000 12.000.000,00

Ge ren te: Luiz Gil de Leão Fi lho
10) A emis so ra se en con tra ope ran do re gu -

lar men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que
lhe fo ram atri bu í das, con for me men ci o na do às
fls. 25.

11) É regular a situação da entidade perante
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações –
FISTEL, conforme demonstrado às fls. 20.

12) Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o -
di fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e
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di ri gentes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo 
ar ti go 12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, 
de 28 de fe ve re i ro de 1967.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pelo deferimento
do pedido, sugerindo o encaminhamento dos
autos à Coordenação Geral de
Outorgas/DPOUT/SFO/MC, para prosseguimento.

Curitiba, 23 de maio de 1994. – Alvyr Pereira
de Lima Júnior. Chefe do Serviço Jurídico DMC/PR 

De acordo.
À Coordenação Geral de

Outorgas/DPOUT/SFO/MC, para prosseguimento.
Curitiba, 23 de maio de 1994. – Tereza

Fialkoski Dequeche, Delegada.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 88,  DE 1999

(Nº 681/98, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Platina de Ituiutaba
Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Ituiutaba, Estado de Minas
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 22 de setembro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Rádio Platina de Ituiutaba Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.071, DE 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII,

combinado com o § 3º do artigo 223, da
Constituição Federal, submeto à apreciação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do Decreto de 22
de setembro de 1997, que “Renova a concessão
da Rádio Plantina de Ituiutaba Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais”.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1997. – Fer nan do 
Hen ri que Car do so.

EM Nº 210/MC

Bra sí lia, 15 de se tem bro de 1997

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50710.000088/94,
em que a Rá dio Pla ti na de Itu i u ta ba Ltda., so li ci ta re -
no va ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Itu i u -
ta ba, Esta do de Mi nas Ge ra is, ini ci al men te de fe ri da à
Rá dio Pla ti na Li mi ta da de Itu i u ta ba, con for me Por ta -
ria MVOP nº 681, de 17 de agos to de 1945, ten do sido 
al te ra da a sua de no mi na ção so ci al atra vés da Por ta -
ria nº 220, de 3 de maio de 1984, e re no va da, a par tir
de 1º de maio de 1984, pelo De cre to nº 91.088, de 12
de mar ço de 1985, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União, em 13 sub se qüen te, cujo pra zo re si du al da ou -
tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2) Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3) Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir que 
a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia de
sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi -
na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do,
po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe ri -
or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em cum -
pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Platina 
de Ituiutaba Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ituiutaba, Estado de Minas
Gerais.
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O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, nciso I,
do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50710.000088/94-30, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a outorga
deferida à Rádio Platina de Ituiutaba Ltda.,
originariamente Rádio Platina Limitada de Ituiutaba,
pela Portaria MVOP nº 681, de 17 de agosto de 1945,
renovada pelo Decreto nº 91.088, de 12 de março de
1985, publicado no Diário Oficial da União, em 13
subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 22 de setembro de 1997; 176º da
Independência e 109 da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta. 

PARECER CONJUR/DRMC/MG Nº 20/95

Referência: Processo nº 50.710-000088/94

Interessada: Rádio Platina de Ituiutaba Ltda

Origem:  SEPRIV/DICOM/DRMG

Assunto: Renovação de Outorga

Ementa: Concessão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, 
cujo prazo teve seu termo final em
1º-5-94.
Pedido apresentado
tempestiva-mente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento.

A Rá dio Pla ti na de Itu i u tu ba Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, com sede na ci da de de Itu i u ta ba, Esta do de
Mi nas Ge ra is, re quer re no va ção do pra zo de sua
ou tor ga, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de maio de
1994.

Dos Fa tos

1) Me di an te o De cre to nº 91.088, de 12-3-85,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, de 13 se guin te,
a ou tor ga em apre ço teve seu pra zo de vi gên cia re no -
va do, a par tir de 1º de maio de 1984.

2) Cum pre res sal tar que du ran te o úl ti mo pe río -
do de vi gên cia da ou tor ga, a con ces si o ná ria não so -
freu qual quer pena ou ad ver tên cia por des cum pri -
men to à le gis la ção a que se sub me te na qua li da de de 
exe cu tan te de ser vi ço de ra di o di fu são e que se en -
con tra em tra mi ta ção o Pro ces so de Apu ra ção de
Infra ção de nº 50.710-000686/94.

Do Mé ri to

3) O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra a 15 (quin ze) anos para ser vi -
ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río dos su ces si vos e igua is (art. 33 pa rá gra fo 3º) pe -
río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 22 
pa rá gra fo 5º)

4) Por sua vez, o re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

Art. 27. “Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são.”

5) De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.795, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo e sua ou tor ga de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6) A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são foi re no va -
da au to ma ti ca men te con for me de ter mi na do nos in ci -
sos I/II/III do ar ti go 1º da Lei nº 5.795, de 23 de ju nho
de 1972, até o dia 1º de maio de 1974, mo ti vo pelo
qual o pra zo de vi gên cia pas sou a ser con ta do a par tir 
de 1º de maio de 1974, por mais um pe río do de dez
anos.

7) Atra vés do De cre to nº 91.088, de 12-3-84, pu -
bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 13 se guin te, a
re fe ri da ou tor ga foi nova men te re no va da, por novo
pe río do de dez anos, a par tir de 1º de maio de 1984,
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e os efe i tos ju rí di cos da ou tor ga fo ram man ti dos pelo
pra zo re si du al, con for me dis pos to no De cre to do dia
10 de maio de 1991, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al  do
dia 13 sub se quen te.

8) Portanto, a renovação aqui pleiteada deverá
ocorrer a partir de 1º de maio de 1994.

9) O pedido de renovação aqui pleiteada deverá 
ocorrer a partir de 1º de maio de 1994.

9) O pedido de renovação de outorga, ora em
exame, foi apresentado nesta Delegacia em 27 de
janeiro de 1994, dentro, pois, do prazo legal para o
requerimento de renovação do prazo da outorga em
apreço.

10) A requerente tem seus quadros diretivo e
societário aprovados, respectivamente, pela EM. nº
98, de 27-7-93, cuja comprovação dos atos legais
decorrentes tramita nesta Delegacia, através do
Processo nº 29.104/000034/84, com a seguinte
composição:

Cotistas
Cotas

RicardoAlves 2.710

 Edson Denver
Celestano

2.710

Marconi Marchiori
2.719

  Total  
8.130

Ge ren te: Ri car do Alves
12) A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -

men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das con for me men ci o na do às fls. 48.

13) É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria
perante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 49.

14) Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o -
di fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de e seus di ri gen tes
não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go 12 e
seus pa rá gra fos, de De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

15) Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º
de maio de 1994, ten do em vis ta o dis pos to no De cre -
to nº 91.088, de 12 de mar ço de 1985, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al de 13 se guin te e, ain da, em vis ta da
ma nu ten ção do pra zo da ou tor ga por De cre to de 10
de maio de 1991.

Con clu são

Do ex pos to con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à Co or -

de na ção Ge ral de Ra di o di fu são e Afins, do De pout,
para pros se gi men to.

Belo Ho ri zon te, 27 de mar ço de 1995. – Zil da
Be a triz Sil va de Cam pos Abreu – Assis ten te Ju rí di -
co.

(A Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 89, DE 1999

(Nº 682/98, na  Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da á So ci e da de Rá dio Ter nu -
ra Ltda para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre quen cia mo du la da na 
ci da de de Ibi tin ga, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 368, de 10 de ju lho de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 14 de fe ve re i ro de 1989, a per -
mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio Ter nu ra Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e fre quen cia mo du la da na ci -
da de de Ibi tin ga, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra e vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.072, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na -

do com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, 
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato
cons tan te da Por ta ria nº 368, de 10 de ju lho de
1997, que re no va a per mis são ou tor ga da à So ci e -
da de Rá dio Ter nu ra Ltda., para ex plo rar, sem di re -
i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra e fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ibi tin -
ga, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1997. – Fer nan do 
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 212/MC, DE 16
DE SETEMBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 368, de 10 de ju lho de 1997, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à So ci e da de
Rá dio Ter nu ra Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da -
de de Ibi tin ga, Esta de São Pa u lo, pela Porta ria nº
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164, de 8 de fe ve re i ro de 1979, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União em 14 sub se qüên te.

2. Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo Administrativo nº 29100.002759/88, que
lhe deu origem.

Respeitosamente – Sérgio Motta, Minsitro de
Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 368, DE 10 DE JULHO DE 1997

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 29100.002759/88, resolve:

Art. 1º Renovar de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 14 de fevereiro de 1989, a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Ternura Ltda., pela
Portaria nº 164, de 8 de fevereiro de 1979, publicada
no Diário Oficial da União em 14 subseqüente, para
explorar sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Sérgio Motta.

SEJUR/SERAD/SP Nº   /92

Referência: Processo nº 29100.002759/88

Orígem: DCOM/ MC /SP

Interessada: Sociedade Rádio Ternura Ltda.

Assunto: Renovação de Outorga

Emen ta: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre quên cia
mo du tal da, cujo pra zo teve seu ter -
mo fi nal em 14 de fe ve re i ro de 1989.
– Pe di do re gu lar men te apre sen -
ta-do, em bo ra fora do pra zo le gal.
– Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a
vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo De fe ri men to.
A So ci e da de Rá dio Ter nu ra Ltda., per mis si o ná ria

do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du -
la da, na ci da de e Ibi tin ga, Esta do de São Pa u lo, re quer a
re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per mis são, cujo
ter mo fi nal ocor reu em 14 de fe ve re i ro de 1989.

I – Os Fa tos

1) Me di an te Por ta ria nº 0164 de 8-2-79, pu bli -
ca da no Diá rio Ofi ci al  da União de 14-2-79, foi ou tor -
ga da per mis são à So ci e da de Rá dio Ter nu ra Ltda.,
para ex plo rar, por 10 (dez) anos, o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre quên cia mo du la da, na ci a de de
Ibi tin ga, Esta do de São Pa u lo.

2) A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
14 de fe ve re i ro de 1979, data de pu bli ca ção da Por ta -
ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al.

3) Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou ro gra a en ti da de foi ad ver ti da, con -
for me se ve ri fi ca na in for ma ção pro ce den te do Ser -
vi ço de Fis ca li za ção do DNFI em São Pa u lo, (fls. 58
e 79).

4) De acor do com a in for ma ção do men ci o -
na do De par ta men to Na ci o nal de Fis ca li za ção das
Co mu ni ca ções a ad ver tên cia foi fe i ta pelo Di re tor
Re gi o nal do ex-Dentel em São Pa u lo, atra vés do
Ofí cio nº 430/SPO3J de 8-8-89 (fls. 78).

II – Do Mé ri to

5) O có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções ins -
ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es -
ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) para o serviço de te -
le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río dos su -
ces si vos e igua is (art. 33 § 3º), pe río dos es ses man ti dos 
pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223 § 5º).

6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:

“Art. 27. ...............................................

Os prazos de concessão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisão."
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7) De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês
anterior ao término do respectivo prazo.

8) O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo final dia 14 de fevereiro de 1989, porquanto 
começou a vigorar em 14-2-79, com a publicação do
ato correspondente no Diário Oficial da União.

9) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 14
de dezembro de 1988, com 30 (trinta) dias de atraso.

10) A intempestividade do pedido por certo
ocorreu por ter sido a entidade induzida a erro, devido 
ao equívoco do órgão competente do Poder
Concedente, quando da expedição do ofício de
comunicação nº 273/SPO4J de 7-3-88, que
considerou a data de 14-12-88, para apresentação do 
pedido quando o certo teria sido 14-11-88 (fls. 80).

11) A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados respectivamente, pelas Portarias
nºs 164, de 8-2-79, publicada no DOU de 14-2-79 (ato 
de outorga) e 125 de 28-6-91, a saber:

Cotistas  Cotas Valor CR$
Roque de Rosa  2.500  2.500,00
Maria Aparecida da S. Rosa  2.500 2.500,00
Total   5.000 5.000,00

Cargo   Nome
Diretor-Gerente Roque de Rosa               

12) A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca cac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me men ci o na do às fls. 57 e
77.

13) É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria
pe ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni -
ca ções – FISTEL, con so an te in for ma ção de fls.
81/86.

14) Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di -
o di fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os 
e di ri gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos
pelo art. 12 e seus pa rá gra fos do De cre to Lei nº
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967.

15) Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de
vi gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir
de 14-2-89, ten do em vis ta a data de pu bli ca ção da 
por ta ria de per mis são, no Diá rio Ofi ci al .

Conclusão

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
Co or de na ção Ge ral de Ou tor gas, para sub mis são do
as sun to ao Se nhor Di re tor do De par ta men to Na ci o nal 
de Ser vi ços Pri va dos.

É o pa re cer “sub cen su ra”.

SEJUR-SERAD/SPI, 10-5-93. – Nil ton Apa re -
ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co.

1) De acor do
2) À con si de ra ção do Sr. Che fe DCOM/SP

SEJUR/SP, 11-5-93. – Elpí dio Car los Gi a ni ni
dos San tos .

1) De acor do

2) Ao Sr. Co or de na dor-Geral de Ou tor gas para 
pros se gui men to.

DCOM/MC/SP, 11-5-93. – José Car los Elmôr.

De or dem, à CONJUR, para pros se gui men to.
Bra sí lia, 23 de maio de 1993. – E. Cas tro.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 90, DE 1999

(Nº 683/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são da Rá -
dio Amé ri ca S.A., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o

De cre to s/nº, de 22 de se tem bro de 1997, que re -
no va por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de
1993, a con ces são da Rá dio Amé ri ca S. A., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.077, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 22 de se tem bro de 1997, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio Amé ri ca S.A., para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Brasília, 25 de setembro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso .
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EM Nº 203/MC

Brasília, 15 de setembro de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50830.000957/93, 
em que a Rádio América S.A. solicita renovação da
concessão para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo outorgada conforme Decreto nº
1.236, de 25 de junho de 1962, renovada nos termos do 
Decreto nº 92.416, de 20 de fevereiro de 1986,
publicado no Diário Oficial da União em 21
subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de novembro
de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo 
Decreto de 10 de maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972 
e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que
a re gu la men tou, que con si de ram como de fe ri dos os
pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e
não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da
con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o
fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo quan -
do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 – Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.

5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu -
i ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Amé -
ri ca S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda me dia, na ci da de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca no uso das atri -
bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84 in ci so IV e
223 da Cons ti tu i ção e nos ter mos do art. 6º in ci so I 

do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983 e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 50830.000957/93-24 De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da de acor do com o art. 33, 
§ 3º da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por
dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a
con ces são da Rá dio Amé ri ca S.A. ou tor ga da pelo
De cre to nº 1.236, de 25 de ju nho de 1962 e re no va -
da pelo De cre to nº 92.416, de 20 de fe ve re i ro de
1986, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991 para ex plo rar
sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de São Pa u -
lo Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este
De cre to re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de te le -
co mu ni ca ções leis sub se qüen tes e seus re gu la -
men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal
nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 1997, 176ª da
Inde pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

PARECER JURÍDICO Nº 410/96

Referência : Processo nº
50830.000957/93

Origem: DRMC/SPO

Interessada: Rádio América S/A.

Assunto: Renovação de Outorga

Ementa : – Concessão para
executar serviço de
radiodifusão sonora cujo
prazo teve seu termo final
em 1º-11-93.
 – Pedido apresentado
tempestivamente;
– Regulares a situação
técnica e a vida
societária.

Conclusão : Pelo deferimento.

A Rádio Améri ca S/A., conces si o ná ria do servi ço 
de radio di fu são sonora em ondas médias, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, requer renova-
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ção do prazo de vigên cia de sua conces são, cujo termo
final ocorreu em 1º de novem bro de 1993.

I – OS Fatos

1) Mediante Decreto nº 1.236 de 25 de junho de
1962, publicado no Diário Oficial da União de 26
subsequente, foi outorgada concessão à Rádio
América S/A., para executar, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias de âmbito regional.

2) A outorga em apreço foi renovada em duas
oportunidades, sendo a primeira pelo Decreto nº
74.673, de 10-10-74, publicada no Diário Oficial da
União de 11 subsequente, e a segunda pelo Decreto
nº 92.416 de 20 de junho de 1986, publicado no DOU
de 21 de junho de 1986.

3) Cumpre ressaltar que, durante o último
período de vigência da outorga, a entidade não sofreu 
qualquer penalidade, nem tampouco foi advertida,
conforme se  verifica na informação do Setor Jurídico
da Seção de Fiscalização desta Delegacia, constante 
de fls. 146.

II – Do Mérito

4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 3º), períodos
esses mantidos pela atual Constituição (art. 223 § 5º).

5) De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785 de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês
anterior ao término do respectivo prazo.

6) A outorga originária da concessão em apreço
foi renovada automaticamente até 1º de novembro de 
1973, conforme determinado no inciso II do artigo 1º
da Lei nº 5.785 de 23 de junho de 1972, motivo pelo
qual o prazo de vigência da outorga passou a ser
contado a partir daquela data por períodos
sucessivos de 10 (dez) anos.

7) Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada,
deverá ocorrer a partir de 1º de novembro de 1993,
sendo que os efeitos jurídicos da outorga foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no
Decreto de 10 de maio de 1991, publicado no Diário
Oficial do dia 13 subsequente.

8) O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 27 de
ju lho de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 1).

9) A re que ren te tem seus qua dros, de aci o nis tas 
e di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a
se guin te cons ti tu i ção:

Aci o nis tas Ações  Va lor R$
Ânge lo Sô ne go 161.524 161.524,00
Arno Brus to lin  54.114  54.114,00
Antô nio Car los D’Elboux  54.114  54.114,00
Ma no el Con ce i ção Qu in ta  54.114  54.114,00
José Bor to li ni  54.114  54.114,00
Her mí nio Lú cio Ca nel la  25.721  25.721,00
Ma ria de Lour des Be lém  23.638  23.638,00
Li do vi na Anto nia Po trich  23.638  23.638,00
Bru no Ca val can ti Fe der        23      23,00
To tal 451.000 451.000,00

Car gos No mes
Di re tor-Presidente      Ânge lo Sô ne go
Di re tor-Gerente Ma no el Con ce i ção Qu in -ta

10) A  emis so ra se en con tra ope ran -
do re gu lar men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas
que lhe fo ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria
de fls. 115/122 e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria
cons tan te de fls. 126/129.

11) Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri -
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo Arti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967.

12) É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
rante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções – 
FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 144.

13) Final men te, ob ser va-se que o pra zo de vi gên -
cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, ten do em vis ta a ma nu ten ção do pra zo
da ou tor ga por de cre to de 10 de maio de 1991.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do 
pe di do su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
con si de ra ção do Sr. De le ga do DRMC/SP para
pos te ri or re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li za -
ção e Ou tor gas para pros se gui men to.

É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 20/6/96. – Nilton Aparecido

Leal, Assistente Jurídico.
1) De acordo
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2) Encaminhe-se o processo ao Departamento
de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.

São Paulo, 21-6-96. – Eduardo Graziano,
Delegado.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 91, DE 1999

(Nº 684/98, na Câmara dos Deputados)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à RBS – Empre sa Ca ta ri -
nen se de Co mu ni ca ções Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cha pe -
có, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 439, de 11 de se tem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 22 de agos to de 1993, a per mis são
ou tor ga da à RBS – Empre sa Ca ta ri nen se de Co mu ni ca -
ções Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.102, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com o

§ 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº 439, de 11
de se tem bro de 1997, que re no va a per mis são ou tor ga -
da à RBS – Empre sa Ca ta ri nen se de Co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Bra sí lia, 1º de ou tu bro de 1997. – Mar co Antô -
nio Ma ci el.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 221/MC, DE 23
DE SETEMBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca.

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a 
in clu sa Por ta ria nº 439, de 11 de se tem bro de
1997, pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à
RBS-Empresa Ca ta ri nen se de Co mu ni ca ções
Ltda., pela Por ta ria nº 133, de 17 de agos to de
1983, pu bli ca da em 22 sub se qüen te, para ex plo rar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Cha pe có, Esta do de San -
ta Ca ta ri na.

2) Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio
Ma ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o
ins tru í do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o
que me le vou a de fe rir o re que ri met no de re no va -
ção.

3) Escal re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50820.000283/93, que lhe deu
ori gem.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 439, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50820.000283/93, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 22 de agos to de 1993, a per mis são ou tor ga da
à RBS-Empresa Ca ta ri nen se de Co mu ni ca ções Ltda.,
pela Por ta ria nº 133, de 17 de agos to de 1983, pu bli ca -
da no Diá rio Ofi ci al da União em 22 sub se qüen te,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vid de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Sér gio Mot ta.

PARECER/SEJUR/DRMC/SC Nº 72/96

Referência: Processo nº 50820.000283/93

Origem: SECOM/DRMC/SC

Assunto: Renovação de Outorga

Ementa: Permissão para execução de
serviço de radiodifusão sonora, cujo
prazo teve seu termo final em
17-8-93. Pedido apresentado
intempestiva-mente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo Deferimento
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RBS – Empresa Catarinense de
Comunicações Ltda., concessionária do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Chapecó – SC, requer renovação do
prazo de vigência de sua concessão, cujo termo
final ocorreu em 17-8-93.

Dos Fatos

Me di an te Por ta ria nº 133, de 17 de agos to de
1983, DOU de 28 de ou tu bro de 1983, foi au to ri za da
per mis são a RBS – Empre sa de Co mu ni ca ções Ltda., 
para ex plo rar por 10 anos o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra, na ci da de de Cha pe có – SC.

A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
22-8-83 data da pu bli ca ção da Por ta ria de per mis são
no Diá rio Ofi ci al da União.

Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu pe nas e foi ad -
ver ti da, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men tos
ca das tra is.

As pu ni ções apli ca das fo ram as se guin tes 3
(três) ad ver tên ci as e 2 (duas) mul tas, con for me fl. 67
do pre sen te pro ces so.

De acor do com os re gis tros des ta De le ga cia in -
for mo que as pe nas fo ram cum pri das e as mul tas fo -
ram pa gas.

II – Mé ri to

O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti -
tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es ta -
be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) para o ser vi ço de
Te le co mu ni ca ções, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos
esse man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).

De acor do com o art. 4º, da Lei nº 5.785, de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

O pe di do de re no va ção da ou tor ga foi pro to co li -
za do nes ta De le ga cia no dia 7-7-93, in tem pres ti va -
men te, pois de acor do com o dis pos to na Lei de Re -
no va ção o pe di do de ve ria ser apre sen ta do en tre
17-2-93 e 17-5-93.

A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e di -
re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 133, de 17 de agos -
to de 1983, DOU de 22 de agos to de 1983, ten do o
ca pi tal so ci al so fri do al te ra ção con for me Por ta ria nº
092, de 23 de se tem bro de 194, com a se guin te com -
po si ção.

Quotistas Nº de Quotas Valor CR$

Nelson Pacheco
Sirotsky

6.600.000 6.600.000,00

Carlos Eduardo
Schneider Melzer

6.600.000 6.600.000,00

Marcon Ramon
Divoskin

6.600.000 6.600.000,00

Total 19.800.000 19.800.000,00

*A So ci e da de é ad mi nis tra da por to dos os só ci os co tis tas.
A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar men -

te, den tro das ca rac te rís ti cas técn ci as que lhe fo ram
atri bu í das, con for me in di ca o se tor de en ge nha ria as
fls. 54 e 55.

É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe ran te
o Fun do de Fis ca li za ção das Co mu ni ca ções –
FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 67.

Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di fu -
são, ve ri fi cou-se a en ti da de, seus só ci os e di ri gen tes
não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo art. 12 e seus
pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967.

Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi gên cia
da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 17-8-93.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos ao
De par ta men to de Ou tor gas, que o en vi a rá à Con sul -
to ria Ju rí di ca para pros se gui men to.

É o pa re cer “Sub Cen su ra”.
Flo ri a nó po lis, 4 de de zem bro de 1996. – Se cun -

di no da C. Le mos, Advo ga do – OAB/SC – 11.066
Che fe de Ser vi ço/Se jur/Drme/SC.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 92, DE 1999

(Nº 685/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra de Pa tro cí nio
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pa tro cí nio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 1º de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra de Pa tro cí nio Ltda., para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
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di o difusão so no ra em onda mé dia na ci da de de Pa -
tro cí nio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este Decreto Legislaivo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.138, DE 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 4, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante
do Decreto de 1º de outubro de 1997, que “Renova a
concessão Difusora de Patrocínio Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais”. 

Brasília, 7 de outubro de 1997 – Fernando
Henrique Cardoso

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 185/MC, DE 15
DE SETEMBRO DE 1997.DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentísimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciaçaõ de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50710.000145/94, 
em que a Rádio Dfusora de Patrocínio Ltda, solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Patrocínio, Estado de Minas Gerais, outorgada
conforme Portaria MVOP nº 647, de 11 de julho de
1949, renovada nos termos do Decreto nº 89.544, de
11 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 12 subseqüente por dez anos, a partir de 1º
de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo da
vigência da concessão ou permissão, sendo, por
isso, admitido o funcionamento precário das
estações, mesmo quando expiradas as respectivas
outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser
ultimado.

4) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Di fu -
so ra de Pa tro cí nio Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Pa tro cí nio, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri -
bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223
da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do
De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do
em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50710.000145/94-71 de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Di fu so ra de Pa tro cí nio Ltda., ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 647, de 11 de ju lho de 1949, re no -
va da pelo De cre to nº 89.544, de 11 de abril de 1984,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 12 sub se -
qüen te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Pa tro cí nio,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di -
o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Brasília, 1º de outubro de 197; 176º da
Independência e 109º da República. – MARCO
ANTONIO MACIEL – Sérgio Motta.  
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XIV Alteração Contratual

RÁDIO DIFUSORA DE PATROCÍNIO LTDA

CGC. 23.409.055/0001-55

Te re zi nha Inês Re zen de Alves, bra si le i ra, vi ú va, 
pro fes so ra, Cart. de Iden ti da de M-2.399.138,
SSP/MG, CPF nº 468.727.016-68, Cris ti a bel Re zen -
de Alves, bra si le i ra, sol te i ra, ma i or, pro fes so ra, nas ci -
da em 6-2-1956, Cart. de Iden ti da de M-645.728,
SSP/MG, CPF nº 302.932.436-20, am bas re si den tes
e do mi ci li a das em Pa tro cí nio-MG, à Rua Rio Bran co
nº 390, Mar cus Vi ni ci us Re sen de Alves, bra si le i ro, ca -
sa do, ra di a lis ta, Cart. de Iden ti da de nº M-1.411.592
SSP/MG, CPF nº 365.686.786-00, re si den te e do mi -
ci li a do em Pa tro cí nio-MG, à Rua Go ver na dor Va la da -
res, 132 e Már cio Luiz Re sen de Alves, bra si le i ro, ca -
sa do, ra di a lis ta, Cart. de Iden ti da de nº M-2.194.401
SSP/MG, CPF nº 450.893.966-04, re si den te e do mi -
ci li a do em Pa tro cí nio-MG, à Rua Ge ral do Fer re i ra
Mar ra, 949, só ci os com po nen tes da em pre sa Rá dio
Di fu so ra de Pa tro cí nio Ltda., con ces si o ná ria de ser vi -
ços de ra di o di fu são so no ra em Ondas Mé di as e Fre -
qüên ci as Mo du la da, se di a da à Av. Pa dre Ma ti as nº
1089, ba ir ro Mar ci a no Bran dão, em Pa tro cí nio-MG,
com CGC nº 23.409.055/001-55, com con tra to ar qui -
va do na JUCEMG sob o nº 37897 em 6-6-49, e al te ra -
ções pos te ri o res ar qui va das sob nº 52128 em 1-3-51,
92327 em 26-8-58, 158440 em 19-4-65, 397893 em
3-11-76, 475956/79 em 6-6-79, 578645/82 em
19-10-82, 623601 em 24-2-84, 681720 em 24-5-85,
843121 em 15-6-88, 855955 em 5-9-88, 1006014 em
12-11-90 e 1.155.328 em 3-10-92, e 1388345 em
31-7-95 re a li zam nes ta data a al te ra ção con tra tu al
com re cur so pró prio dos só ci os e in cor po ra ções de lu -
cros e re ser vas de ca pi tal con for me cláu su las se guin -
tes:

Cláu su la Pri me i ra: São nes ta data, in cor po ra -
dos ao Ca pi tal So ci al os se guin tes va lo res:

Reservas de Capital R$6.277,36

Reservas de Lucro R$2.161,21

Com recurso próprio dos sócios
integralizados nesta data em moeda
corrente..

R$24.561,43

Total Incorporado R$33.000,00

Cláusula Segunda: Com essa incorporação
ao Capital Social que era R$37.000,00 (trinta e sete 
mil reais), passa a ser R$70.000,00 (setenta mil
reais), assim distribuídos:

Teresinha Inês Rezende Alves 42,00% R$29.401,00

Marcus Vinicius Resende Alvez 19,33% R$13.533,00

Márcio Luiz Resende Alvez 19,33% R$13.533,00

Cristiabel Rezende Alvez 19,33%  R$13.533,00

Total do Capital Social. R$70.000,00

Cláu su la Ter ce i ra: A par tir des ta data qual quer
dos só ci os po de rão as si nar do cu men tos ban cá ri os e
tra ba lhis tas da em pre sa, con jun ta ou iso la da men te.

Cláu su la Qu ar ta: Per ma ne cem inal te ra das as
dis po si ções do Con tra to So ci al e das Alte ra ções pos -
te ri o res que com esta não fo ram mo di fi ca das.

Cláu su la Qu in ta: Esta Alte ra ção Con tra tu al está 
sen do re a li za da com base na Por ta ria nº 041, de
9-4-96 do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

E por es ta rem jun tos e con tra ta dos, la vram, da -
tam, e as si nam jun ta men te com duas tes te mu nhas
idô ne as, a pre sen te al te ra ção, em três vias de igual
teor e for ma, obri gan do-se a cum pri-la fi el men te em
to dos os seus ter mos.

Pa tro cí nio MG, 29 de abril de 1996. – Te re zi nha 
Inês Re zen de Alvez – Mar cus Vi ní ci us Re sen de
Alves – Már cio Luiz Re sen de Alves – Cris ti a bel
Re zen de Alves.

Tes te mu nhas: Ma ria Aba dia Ca i xe ta
M-4.136.984 SSP/MG – Fran cis ca Pe re i ra Nu nes
M-2.356.470 SSP/MG.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 93, DE 1999

(Nº 686/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Fun da ção São José do Pa ra í so
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Pou so
Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 6 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 28 de ju lho de 1992, a con ces -
são da Fun da ção São José do Pa ra í so para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pou so Ale gre,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.170, DE 1997

Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 6 de outubro de 1997,
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que “Renova a concessão da Fundação São José do
Paraíso, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Pouso Alegre, Estado
de Minas Gerais”.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tem ros do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 6 de ou tu bro de 1997, que “Re no va a con -
ces são da Fun da ção São José do Pa ra í so, para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, 
na ci da de de Pou so Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 1997 – Fer nan do Hen -
ri que Car do so 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 201/MC, DE 15
DE SETEMBRO DE 1997. DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29710.000348/92, 
em que a Rá dio Di fu so ra de Pou so Ale gre Ltda., so li -
ci ta re no va ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Pou so Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da
con for me Por ta ria nº 141, de 22 de ju lho de 1982, pu -
bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 28 se guin te,
ten do ad qui ri do a con di ção de con ces si o ná ria em vir -
tu de de au men to de po tên cia au to ri za da para os seus 
trans mis so res pela ex po si ção de Mo ti vos nº 253, de
28 de no vem bro de 1985.

2) Res sal to que, no cur so dos pro ce di men tos da 
re no va ção, a con ces são foi trans fe ri da para a Fun da -
ção São José do Pa ra í so, me di an te De cre to de 17 de
mar ço de 1997, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
de 18 se guin te, em cujo nome de ve rá ser ex pe di do o
res pec ti vo de cre to de re no va ção da con ces são.

3) Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

4) Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres tado, fun da men to este que deu su por te ju rí di co à
au to ri za ção da trans fe rên cia di re ta da con ces são ocor -
ri da no cur so dos pro ce di men tos da sua re no va ção.

5) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 28 de ju lho de 1992.

Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su -
pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci -
são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções .

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Fun da ção
São José do Pa ra í so, para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Pou so Ale gre, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84 in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
29710.000348/92, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da de acor do com o art. 33, §
3º da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 28 de ju lho de 1992, a con ces são
trans fe ri da para a Fun da ção São José do Pa ra í so,
pelo De cre to de 17 de mar ço de 1997, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União de 18 se guin te, ori gi nal men te 
ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Pou so Ale gre Ltda.,
pela Por ta ria nº 141 de 22 de ju lho de 1982, pu bli ca da 
no Diá rio Ofi ci al da União de 28 se guin te, ten do ad -
qui ri do a con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de
au men to de po tên cia au to ri za da pela Expo si ção de
Mo ti vos nº 253, de 28 de no vem bro de 1985, para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Pou so
Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di -
o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções
leis subm se qüen tes e seus re gu la men tos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1997, 176º da
Independência e 109º da República. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta .

PORTARIA Nº 98/96,
 DE 1º DE AGOSTO DE 1996

O De le ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
em Mi nas Ge ra is, no uso das atri bu i ções que lhe fo -
ram de le ga das e ten do em vis ta o que cons ta do pro -
ces so nº 29.104-000056/84 – Vo lu me II, re sol ve:

I – Apro var o qua dro di re ti vo da Fun da ção São
José do Pa ra í so, com sede na ci da de de Pa ra i só po -
lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, que pas sa rá a ter a se -
guin te com po si ção:
Di re tor Pre si den te – Pa dre Braz Te nó rio Ro cha
Di re tor Admi nis tra ti vo – Cel so Au gus to Ri be i ro de
Car va lho
Di re tor de Pro gra ma ção – Anto nio Andra de de
Alme i da
Di re tor Te sou re i ro – Luiz Gon za ga da Rosa
Di re tor Se cre tá rio – New ton Gil Bra ga

II – De ter mi nar, que a en ti da de apre sen te a có -
pia da ata da re u nião or di ná ria que de li be rou so bre a
ele i ção do novo qua dro di re ti vo, de vi da men te re gis -
tra da na re par ti ção com pe ten te, de pen den do des sa
me di da o exa me e de ci são de seus fu tu ros pe di dos. – 
Cas tro Drum mond de Pa u la Le mos.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 94, DE 1999

(Nº 687/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda., 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Vo to -
ran tim, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 9 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Vo to ran tim,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.179, DE 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 9 de outubro de 1997, que
“Renova a concessão da Rádio Cacique de Sorocaba 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Votorantim, Estado de
São Paulo”.

Brasília, 14 de outubro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 205/MC DE 15
DE SETEMBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência o

incluso processo Administrativo nº 50830 000337/94
em que a Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Votorantim, Estado de São Paulo outorgada
conforme Portaria MVOP nº 240 de 13 de março de
1951 cuja última renovação ocorreu nos termos do
Decreto nº 91.864 de 1º de novembro de 1985
publicado no Diário Oficial da União de 4
subseqüente por dez anos a partir de 1º de maio de
1984 cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente considerando as
disposições contidas na Lei nº 5.785 de 23 de junho
de 1972 e no Decreto nº 88.066 de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo de
vigência da concessão ou permissão sendo por isso
admitido o funcionamento precário das estações
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas

3) Com estas observações lícito é se conluir que 
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação a curto ou a longo prazo, não
determina necessariamente a extinção do serviço
prestado podendo o processo da renovação ser
ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a
renovação ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

122 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1999



5) Nessa conformidade e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972 e seu
regulamento Decreto nº 88.066 de 1983, submeto o
assunto à superior consideração de Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional em cumprimento ao § 3º do
artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Sérgio Motta , Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio
Cacique de Sorocaba Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Votorantim, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV
e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º
inciso I do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50830.000337/94, decreta:

Art. 1º Fica renovada de acordo com o art. 33, 
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP nº 240, de 13 de
março de 1951, cuja última renovação ocorreu
nos termos do Decreto nº 91.011, de 27 de
fevereiro de 1985, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991
para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Votorantim, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 9 de outubro de 1997, 176º da
Independência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE – Sérgio Motta.

PORTARIA Nº 244, DE 16 DE MAIO DE 1997

O De le ga do Esta du al da De le ga cia do Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções no Esta do de São Pa u lo,

no uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de
com a com pe tên cia que  lhe foi de le ga da atra vés
da Por ta ria nº 296, de 10-5-94, e ten do em vis ta o
que cons ta do Pro ces so nº 50830.000114/93 re sol -
ve:

I – Re vo gar, a pe di do, o item II da Por ta ria nº
255, de 16 de no vem bro de 1995, que au to ri zou a
Rá dio Ca ci que de So ro co ba Ltda., com sede na ci -
da de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo, a pro mo -
ver al te ra ção con tra tu al.

II – Em de cor rên cia, o qua dro so ci e tá rio da
en ti da de vol ta a ser aque le cons tan te da al te ra ção 
con tra tu al re gis tra da na Ju cesp sob nº
55.502/94-5 em ses são de 28-4-94 e ho mo lo ga da
pela Por ta ria nº 255 de 16-11-95, aci ma re fe ria:

Co tis tas Co tas Va lor cR$
José Ru bens Bis ma ra 6.545.280 6.545.280,00
Orlan do Bis ma ra 5.624.850 5.624.850,00
Orlan do Anto nio Bis ma ra 1.465.870
1.465.870,00
To tal 13.636.000 13.636.000,00

III – Re go var a Por ta ria nº 064, de 17 de fe ve -
re i ro de 1997, por ter sido emi ti da com in cor re ção. 
– Edu ar do Gra zi a no, De le ga do

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 95, DE 1999

(Nº 688/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda., 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda tro pi cal na ci da de de So ro -
ca ba, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 14 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con ces são 
da Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda tro pi cal na ci da de de So ro ca ba,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.221, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na -

do com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do De cre to de 14 de ou tu bro de 1997, que
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“Re no va a con ces são da Rá dio Ca ci que de So ro ca ba 
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda tro pi cal, na ci da de de So ro ca ba, Esta do de
São Pa u lo”.

Brasília, 22 de outubro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 237/MC DE 26
DE SETEMBRO DE 1997, DO SR.MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

Sub me to a apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia
o in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº50830.000113/93 em que a Rá dio Ca ci que de So -
ro ca ba Ltda., so li ci ta re no va ção da con ces são
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda tro pi cal na ci da de de So ro ca ba, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da con for me De cre to nº
35.535, de 19 de maio de 1954, cuja úl ti ma re no -
vaão ocor reu nos ter mos do De cre to nº 91.864, de
1º de no vem bro de 1985, pu bli ca do no Diá rio Ofi -
ci al da União, de 4 de no vem bro sub se qüen te, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1983, cujo pra zo
re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2) Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que re gu la men tou, que con si de ram como de fe -
ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3) Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção a cur to ou a lon go pra zo, não de ter -
mi na ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta -
do po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1993.

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gi men -
to. De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à
su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de -
ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o -
nal, em cum pri men to ao § 3º ar ti go 223 da Cons ti tu i -
ção.

Respeitosamente. Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Ca ci -
que de So ro ca ba Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro -
pi cal, na ci da de de So ro ca ba, Esta do de
São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri -
bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e
223 da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci -
so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50830.000113/93, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art.
33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con -
ces são da Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda., ou -
tor ga da pelo De cre to nº 35.535, de 19 de maio de
1954, re no va da pelo De cre to nº 91.864, de 1º de
no vem bro de 1985, cujo pra zo re si du al da ou tor ga 
foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal, na ci -
da de de So ro ca ba, Esta do de São Pu a lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este
De cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te -
le co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu -
la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do $ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 14 de ou tu bro de 1997, 176ª da Inde -
pen dên cia,  e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

PORTARIA Nº 244, DE 16 DE MAIO DE 1997

O De le ga do Esta du al da De le ga cia do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções no Esta do de São Pa u lo, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com a
com pe tên cia que lhe foi de le ga da atra vés da Por ta ria
nº 296, de 10-5-94, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so nº 50830.000114/93, re sol ve:

I – Re vo gar, a pe di do, o item II da Por ta ria nº
255 de 16 de no vem bro de 1995, que au to ri zou a Rá -
dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda., com sede na ci da de
de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo, a pro mo ver al te -
ra ção con tra tu al.

II – Em de cor rên cia, o qua dro so ci e tá rio da en ti -
da de vol ta a ser aque le cons tan te da al te ra ção con -
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tra tu al re gis tra da na “Ju cesp” sob nº 55.502/94-5, em
ses são de 28-4-94 e ho mo lo ga da pela Por ta ria nº 255 
de 16-11-95, aci ma re fe ri da:

Cotistas Cotas Valor CR$

José Rubens
Bismara

6.545.280 6.545.280,00

Orlando Bismara 5.624.850 5.624.850,00

Orlando Antonio
Bismara

1.465.870 1.465.870,00

Total 13.636.000 13.636.000,00

III – Re vo gar a Por ta ria nº 64 de 17 de fe ve re i ro
de 1997, por ter sido emi ti da com in cor re ção. – Edu -
ar do Gra zi a no, De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 96, DE 1999

(Nº 689/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da So ci e da de Rá dio Club Alti nó po lis
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Alti nó po lis, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 14 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da So ci e da de Rá dio Club Alti nó po lis Ltda., para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Alti nó po -
lis, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.222, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to
de 14 de ou tu bro de 1997, que “Re no va a con ces são da 
So ci e da de Rá dio Club Alti nó po lis Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Alti nó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Brasília, 22 de outubro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso .

EM Nº 239/MC

Brasília, 26 de setembro de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50830.001631/93, 
em que a Sociedade Rádio Club Altinópolis Ltda
solicita reovação da concessão para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Altinópolis, Estado de São Paulo,
outorgada conforme Portaria MVOP nº 179, de 5 de
março de 1958, renovada nos termos do Decreto nº
89.372, de 8 de fevereiro de 1984, publicado no
Diário Oficial da União em 9 subsequente, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1984, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo de
vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmos quando expirados as respectivas outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência 
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação, ser
ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a
renovação ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

5) Nessa conformidade, e em  observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu
Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o 
assunto à superior consideração de Vossa
Excelência  para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3º do
artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Sérgio Motta  – Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Sociedade
Rádio Club Altinópolis Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Altinópolis, 
Estado de São Paulo.
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O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, 
e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50830.001631/93, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art.
33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Sociedade Rádio Club Altinópolis
Ltda outorgada pela Portaria MVOP nº 179, de 5 de 
março de 1958, renovada pelo Decreto nº 89.372,
de 8 de fevereiro de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 
1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Altinópolis, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subsequentes e seus 
regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da
Independência e 109º da República – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta.

PARECER JURÍDICO Nº 214/95

Referencia: Processo nº 50830.001631/93 

Orígem:  DRMC/SPO

Assunto: Renovação de Outorga

Interessada: Sociedade Rádio Clube
Altinópolis Ltda.

Ementa: Concessão pra executar serviço
de radiodifusão sonora, cujo
prazo de outorga teve seu termo 
final em 1º-5-94;
– Pedido apresentado
tempestiva-mente;
– Regulares a situação técnica e
a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento.

A So ci e da de Rá dio Clu be Alti nó po lis Ltda.,
con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em on das mé di as, na ci da de de Alti nó po lis,
Esta do de São Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo
de vi gên cia de sua con ces são, cujo ter mo fi nal
ocor reu em 1º de maio de 1994.

I – Os Fa tos

1) Me di an te Por ta ria MVOP nº 179, de 5 de
mar ço de 1953, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União de 10 sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à
So ci e da de Rá dio Clu be Alti nó po lis Ltda.,para exe cu -
tar, na ci da de de Alti nó po lis, Esta do de São Pa u lo,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as de
âm bi to lo cal.

2) A ou tor ga em ques tão foi re no va da em duas
opor tu ni da des, sen do a pri me i ra pela Por ta ria nº 302,
de 26-4-74, pu bli ca da no DOU de 30 de abril do mes -
mo ano e a se gun da pelo De cre to nº 89.372 de
8-2-84, pu bli ca do no DOU de 9 sub se qüen te, já na
con di ção de con ces si o ná ria, por ter ob ti do au men to
de po tên cia da es ta ção.

3) Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río -
do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu ne -
nhu ma pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da, con -
for me se ve ri fi ca na in for ma ção do Se tor Ju rí di co da
Se ção de Fis ca li za ção des ta De le ga cia cons tan te de
fl. 23.

II – Do Mé ri to

4) O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos
para o Ser vi ço de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin -
ze) anos para o Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão 
ser re no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is
(Art. 33 pa rá gra fo 3º) pe río dos es ses man ti dos
pela atu al Cons ti tu i ção (Art. 223 pa rá gra fo 5º).

5) De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785
de 23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja -
rem a re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve -
rão di ri gir re que ri men to ao or gão com pe ten te, no
pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º
(ter ce i ro) mes an te ri or ao té mi no do res pec ti vo
pra zo.

6) A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em
apre ço foi re no va da au to ma ti ca men te até 1º de
maio de 1974, con for me de ter mi na do no in ci so III
do Arti go 1º da Lei nº 5.785 de 23 de ju nho de 1972, 
mo ti vo pelo qual o pra zo de vi gên cia da ou tor ga
pas sou a ser con ta do a par tir, da que la data, por
pe río dos su ces si vos de 10 (dez) anos.

7) Por con se guin te, a re no va ção agui ple i te -
a da, de ve rá ocor rer a par tir de 1º de maio de 1994,
sen do que os efe i tos ju rí di cos da ou tor ga fo ram
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man ti dos pelo pra zo re si du al, con for me dis pos to
no De cre to de 10 de maio de 1991, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub se qüen te.

8) O pedido de renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 30 de
dezembro de 1993, dentro, pois, do prazo legal (fl. 1).

9) A requerente tem seus quadros, societário 
e diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com 
a seguinte composição:

Quadro Societário

Cotistas
Cotas Valor R$

Mauro Matsuo 625 625,00

Jose Adolfo Bianco Molina 160 160,00

Emirena Vieira da
Fonseca Figueiredo

484 484,00

Adnor Carvalho Buischi 107 107,00

Jose Fraga Pereira da
Silva

107 107,00

Naude Vicentini da Costa 42 42,00

Heitor Lima Zuccolotto 28 28,00

Maria Luiza Zuccolotto
Elias de Assis

28 28,00

Sylvio Jacinto Raffaini 19 19,00

Total
1.600 1.600,00

 

Quadro Diretivo

Cargo Nome

Sócio-Gerente Mauro Matsuo

10) A emissora se encontra operando
regularmente dentro das características técnicas que
lhe foram atribuídas , conforme laudo de vistoria de fls. 
12/13 e informação do Setor de Engenharia
constante de fl. 14.

11) Consultado o Cadastro Nacional de
Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus
sócios e dirigentes não ultrapassam os limites fixados 
pelo Artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº
236, de 28 de fevereiro de 1967.

12) E re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca -
ções-FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 24.

13) Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º de 
maio de 1994, ten do em vis ta a ma nu ten ção do pra zo
da ou tor ga por De cre to de 10 de maio de 1991.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à 
con si de ra ção do Sr. De le ga do/SPO, para pos te ri -
or re mes sa ao De par ta men to de Ou tor gas para
pros se gui men to.

É o pa re cer “sub-censura”
Se tor Ju rí di co, 18-10-95 – Nil ton Apa re ci do

Leal, Assis ten te Ju rí di co
1) De acor do
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to

de Ou tor ga para pros se gui men to.
São Pa u lo, 18-10-95 - Edu ar do Gra zi a no De le -

ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 97, DE 1999

(Nº 690/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ca ci que de So ro -
ca ba Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de So ro ca ba, Esta do de São 
Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 473, de 26 de se tem bro de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de ju lho de 1990, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Ca ci que de So ro ca ba
Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, 
na ci da de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 216, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi nado

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
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tan te da Por ta ria nº 473, de 26 de se tembro de 1997,
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ca ci que
de So ro ca ba Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de So ro ca ba, Esta do
de São Pa u lo.

Brasília, 17 de fevereiro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso .

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 51/MC, DE 3 DE 
FEVEREIRO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 473, de 26 de setembro de 1997,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Cacique de Sorocaba Ltda. pela Portaria nº 143, de
24 de junho de 1980, publicada em 1º de julho
subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo.

Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.

Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 da 
Constituição, o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 29100.000675/90, que lhe deu
origem.

Respeitosamente, – Sérgio Motta , Ministro de
Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 473 
DE 26 DE SETEMBRO DE 1997

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 29100.000675/90, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 1º de julho de 1990, a permissão outorgada à 
Rádio Cacique de Sorocaba Ltda., pela Portaria nº
143, de 24 de junho de 1980, publicada no Diário
Oficial da União de 1º de julho seguinte, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção .– Sér gio Mot ta.

PORTARIA Nº 244, DE 16 DE MAIO DE 1997

O De le ga do Esta du al da De le ga cia do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções no Esta do de São Pa u lo, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com a
com pe tên cia que lhe foi de le ga da atra vés da Por ta ria
nº 296, de 10-5-94, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so nº 50830.000114/93 re sol ve:

I – Re vo gar, a pe di do, o item II da Por ta ria nº
255, de 16 de no vem bro de de 1995, que au to ri zou a
Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda., com sede na ci da -
de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo, a pro mo ver al -
te ra ção con tra tu al.

II – Em de cor rên cia, o qua dro so ci e tá rio da en ti -
da de vol ta a ser aque le cons tan te da al te ra ção con -
tra tu al re gis tra da na “JUCESP” sob nº 55.502/94-5
em ses são de 28-4-94 e ho mo lo ga da pela Por ta ria nº
255 de 16-11-95, aci ma re fe ri da:

Co tis tas Co tas Va lor CR$

José Ru bens Bis ma ra 6.545.280 6.545.280,00

Orlan do Bis ma ra 5.624.850.00 5.624.850,00

Orlan do Anto nio Bis ma -
ra

1.465.870 1.465.870,00

To tal 13.636.000 13.636.000,00
 
III – Re vo gar a Por ta ria nº 064 de 17 de fe ve -

re i ro de 1997, por ter sido emi ti da com in cor re ção.
Edu ar do Gra zi a no – De le ga do

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO
 LEGISLATIVO Nº 98, DE 1999

(Nº 695/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra de Itu i u ta ba Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Itu i u ta -
ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 12 de maio de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão 
da Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Ituiubata, Estado 
de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 562, DE 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 12 de maio de 1997, que
“Renova a concessão da Rádio Difusora de Ituiutaba
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ituiutaba, Estado de
Minas Gerais”.

Brasília, 16 de maio de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 63/MC, DE 7 DE 
MAIO DE 1997DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50710.000095/94,
em que a Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda., solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, outorgada
conforme Portaria MVOP nº 145, de 24 de fevereiro
de 1958, sendo que  a última renovação ocorreu nos
termos do Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de
1984, publicado no Diário Oficial da União de 9
seguinte, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -

mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3) Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta , Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Di fu -
so ra de Itu i u ta ba Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Itu i u ta ba, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50710.000095/94, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Di fu so ra de Itu i u ta ba Ltda., ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 145, de 24 de fe ve re i ro de 1958, re -
no va da pelo De cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro de
1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga con -
for me De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Itu i u ta ba, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 12 de maio de 1997; 176º da
Independência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta .

CONJUR/MC Nº 162/97

Referência: Processo nº 50710.000095/94.

Origem: Delegacia do MC no Estado de
Minas Gerais.

Interessada: Rádio Difusora de
Ituiutaba Ltda.

Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Concessão para executar serviço
de radiodifusão sonora em onda
média, cujo prazo teve seu termo
final em 1º de maio de 1994.
Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

1) A Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
média, na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas
Gerais, requer a renovação do prazo de vigência de
sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1º de
maio de 1994.

2) Mediante Portaria MVOP nº 145, de 24 de
fevereiro de 1958, foi outorgada permissão à Rádio
Difusora de Ituiutaba Ltda., para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, tendo passado
para a condição de concessionária em virtude de
aumento de potência autorizada para os seus
transmissores.

3) A concessão foi renovada última vez pelo
prazo de dez anos, a partir de 1º de maio de 1984,
conforme Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de
1984, publicado no Diário Oficial da União, de 9
seguinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

4) O Código Brasileiro de Telecomunicações
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para
o serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze)

anos para o serviço de televisão, que poderão ser
renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 –
§ 3º), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. § 5º).

5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:

“Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão”.

6) De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês,
anteriores ao término do respectivo prazo.

7) O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 1º de maio de 1994 sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia
do MC no Estado de Minas Gerais, em 1º de fevereiro
de 1994, tempestivamente portanto.

8) A renovação deverá ocorrer a partir de 1º de
maio de 1994.

9) A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria nº 50, de 9 de junho
de 1989, com as seguintes composições:

Cotistas Cotas

Abdo Messias Netto 14.400

Fauze Abdulmassih 14.400

Jair Abdulmassih 7.200

Total 36.000

Diretores – Abdo Messias Netto
Fauze Abdulmassih
Jair Abdulmassih

10) Vale ressaltar que, encontra-se, em
andamento, o processo administrativo de apuração
de infração nº 50710.000683/94, cuja decisão não
influi no mérito da decisão a ser adotada quanto ao
pedido de renovação.

11) A emissora se encontra operando
regularmente dentro das características técnicas que
lhe foram atribuídas (fls. 57).
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12) É regular a situação da concessionária
perante o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações – FISTEL, consoante informação
de (fls. 61)

13) A outorga original está amparada
juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº
5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983,
eis que o pedido de sua renovação foi
apresentado na forma devida e no prazo legal e
com a documentação hábil.

14) Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci do ao ter mo da res pec -
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor -
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces -
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

15) Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men -
to do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos
ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri os – Expo -
si ção de Mo ti vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi -
nha men to ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e
de ci dir do pe di do.

16) Pos te ri or men te, de acor do com o art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a -
da pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de
re no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer “sub cen su ra”.

Bra sí lia, 20 de mar ço de 1997. – Zil da Be a triz
Sil ba de Cam pos Abreu, Assis ten te Ju rí di co

Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor-Jurídico

Bra sí lia, 20 de mar ço de 1997. – Adal zi ra
Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra de Co mu -
ni ca ções

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 99, DE 1999

(Nº 703/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Flo res ta Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Tu cu ruí, Esta do do Pará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 658, de 5 de se tem bro de 1994, que re no va
por dez anos, a par tir de 18 de agos to de 1992, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Flo res ta Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Tu -
cu ruí, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 765, DE 1994

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na -
do com o § 1º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, 
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato
cons tan te da Por ta ria nº 658, de 5 de se tem bro de 
1994, que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Flo res ta Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Tu cu ruí, Esta do
do Pará.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 1994 – Ita mar
Fran co.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 118/MC DE 13
DE SETEMBRO DE 1994, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 658, de 5 de se tem bro de 1994,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da á Rá dio
Flo res ta Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Tu -
cu ruí, Esta do do Pará.

2) Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio
ma ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o
de vi da men te ins tru í do de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, o que me le vou a de fe rir o re que ri men to
de re no va ção.

3) Escla re ço que,nos ter mos do § 3º do art.
223 de Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha -
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 29720.000675/92-15, que lhe deu ori -
gem.

Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações
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PORTARIA Nº 658
 DE 5 DE SETEMBRO DE 1994

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
29720.000675/92-15, resolve:

I. Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por mais dez anos, 
a par tir de 18 de agos to de 1992, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Flo res ta Ltda., pela Por ta ria nº 161, de 16
de agos to de 1982, para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Tu cu ruí, Esta do do
Pará.

II. A exe cu çao do ser vi ço, cuja ou tor ga é re no -
va da por esta Por ta ria, re ger-se-á pelo Có di go Bra si -
le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus
re gu la men tos.

III. Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

IV. Esta Por ta ria en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção. –  Djal ma Bas tos de Mo ra is.

PARECER SEJUR Nº 40/92

Re fe rên cia: Pro ces so nº
29720.000675/92

Ori gem: DMTC/PA

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Emen ta: Per mis são para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra cujo pra zo teve seu
ter mo fi nal em 18-8-92.
pe di do apre sen ta do
tem pes ti va-mente.
Re gu la res a si tu a ção téc -
ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

Rá dio Flo res ta Ltda., per mis si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em Fre qüên cia Mo -
du la da, na ci da de de Tu cu ruí, Esta do do Pará, re -
quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per -
mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 18-8-92.

I – Os Fatos

1 – Me di an te Por ta ria nº 161, de 16 de agos to
de 1982 foi au to ri za da per mis são a Rá dio Flo res ta

Ltda., para ex plo rar, por 10 (dez) anos o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em FM, na ci da de de Tu -
cu ruí, Esta do do Pará.

2) A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar
em 18-8-92, data da pu bli ca ção da por ta ria de per -
mis são no Diá rio Ofi ci al da União.

3) Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do 
de vi gên cia de ou tor ga, a en ti da de so freu pena
e foi ad ver ti da, con for me se ve ri fi ca na in for ma -
ção pro ce den te da Se ção de Fis ca li za ção (fls.
35 e 36).

4) De acor do com a in for ma ção da Se ção de
Ser vi ços Pri va dos a mul ta foi re co lhi da, con for me
cons ta nes te pro ces so a (fls. 36), ver so.

II – Do Mé ri to

5) O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos -
to de 1962, es ta be le ce o pra zo de 10 (dez) anos
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin -
ze) anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de -
rão ser re no va dos por pe río dos su ces si vos e
igua is (art. 33 pa rá gra fo 3º), pe río dos es ses man -
ti dos pela atu al cons ti tu i ção (art. 223 § 5º).

6) Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis -
são se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra e de 15 (quin ze) anos para o
de te le vi são”.

7) De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785,
de 23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja -
rem a re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve -
rão di ri gir re que ri men to ao ór gão com pe ten te,
no pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o
3º (ter ce i ro) mês an te ri or ao tér mi no do res pec ti -
vo pra zo.

8) O pra zo de vi gên cia des ta per mis são
teve seu fi nal no dia 18 de agos to de 1992, por -
quan to co me ça a vi go rar em 18 de agos to de
1982, com a pu bli ca ção do ato cor res pon den te
no Diá rio Ofi ci al de 18 de agos to.

9) O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia
18-5-92, den tro, pois do pra zo le gal (fl. 1).

10) A requerente tem seus quadros societário
e diretivo aprovados, respectivamente, pelas
Portarias nºs 215, de 22-12-86, e Decreto nº 90.162, 
de 11-9-84, com a seguinte composição:
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Cotistas
Cotas

Valor em Cr$

José Adão Costa 1.200 1.200.000,00

Paulo Geraldo
Viana

1.200 1.200.000,00

Jahyr Seixas
Gonçalves

1.200 1.200.000,00

Antônio Nazareno
Corrêa da Costa

1.200 1.200.000.00

Cláudio Furman 1.200.000,00

Total
6.000

6.000.000,00

Cargo Nome

Diretor-Presidente José Adão Costa

Diretor-Superintendente Paulo Geraldo Viana

Diretor-Técnico Antônio Nazareno
Corrêa da Costa

11 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas que lhe fo ram atri -
bu í das, con for me men ci o na da a (fls. 34)

12 – É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de (fls. 36) – ver so.

13 – Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o -
di fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só cio e di ri -
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967.

14 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 18
de agos to de 1992, ten do em vis ta a data de pu bli ca -
ção da por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al.

Con clu são
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do 

pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à 
Co or de na ção-Geral de Ou tor gas do DNPV, para
sub mis são do as sun to ao Se nhor Di re tor do De -
par ta men to Na ci o nal de Ser vi ços Pri va dos.

É o parecer “sub-censura”.
Belém, 21 de setembro de 1992. – Edivaldo

Noronha Tavares, Assistente Jurídico.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 100, DE 1999

(Nº 705/98, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a
concessão da Sociedade Rádio Imbiara
de Araxá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 24 de setembro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Sociedade Rádio Imbiara de Araxá
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.101, DE 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 24 de setembro de 1997,
que “Renova a concessão da Sociedade Rádio
Imbiara de Araxá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais.”

Brasília, 1º de outubro de 1997 – Marco
Antônio Maciel.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 204/MC, DE 15
DE SETEMBRO DE 1997DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

incluso Processo Administrativo nº 50710.000569/93, 
em que a Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda.,
solicita renovação da concessão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, outorgada
conforme Decreto nº 32.856, de 26 de maio de 1953,
cuja última renovação ocorreu nos termos do Decreto
nº 88.828, de 10 de outubro de 1983, publicado no
Diário Oficial da União do dia 11 seguinte, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1983, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
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2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo de
vigência da concessão ou permissão, sendo, por
isso, admitido o funcionamento precário das
estações, mesmo quando expiradas as respectivas
outorgas.

3) Com es tas ob ser va ções, li ci to é se con clu ir que
a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia de
sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi na
ne ce sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do, po -
den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men -
to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à
su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de -
ci são e sub mi são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i -
ção.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da So ci e da de
Rá dio Imbi a ra de Ara xá Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ara xá, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50710.000569/93-37 de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da So ci e da de Rá dio Imbi a ra de Ara xá Ltda., ou -
tor ga da pelo De cre to nº 32.856, de 26 de maio de
1953, e re no va da pelo De cre to nº 88.828 de 10 de ou -
tu bro de 1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
em 11 sub se qüen te, sen do man ti do o pra zo re si du al
da ou tor ga con for me De cre to de 10 de maio de 1991,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 197, 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA EMPRESA

So ci e da de por co tas de res pon sa bi li da de Ltda.,
com pos ta de 2 (dois) só ci os:

Re gi na Por fí rio Bo te lho de Re sen de......70%
José De us de ti de Re sen de......30%
Ara xá, (MG) 3 de de zem bro de 1997. - So ci e da -

de Rá dio Imbi a ra de Ara xá Ltda. - José De us de ti de
Re sen de , Di re tor Pre si den te

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 101, DE 1999

(Nº 706/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Jor nal São Mi guel Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de São
Mi guel do Igua çu, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 4 de no vem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 22 de mar ço de 1995, a con ces -
são da Rá dio Jor nal de São Mi guel Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de São Mi guel
do Igua çu, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.361, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te, do De cre to de 4 de no vem bro de 1997, que
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“Re no va a con ces são da Rá dio Jor nal São Mi guel
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de São Mi guel do Igua çu,
Esta do do Pa ra ná”.

Brasília, 11 de novembro de 1997 – Fernando
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOVITOS Nº 303/MC DE 29
DE OUTUBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca

Sub me to a con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
o in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000763/94, em que, a Rá dio Jor nal São Mi -
guel Ltda., so li ci ta re no va ção da con ces são para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de São Mi guel do Igua çu, Esta do do
Pa ra ná, ou tor ga da con for me De cre to nº 90.953, de
14 de fe ve re i ro de 1985, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al
da União em 15 subseqüen te por dez anos a par tir de 
22 de mar ço de 1985, cujo pra zo re si du al da ou tor ga
foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2) Obser vo que oa to de ou tor ga ori gi nal esta
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como
de fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na
for ma de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo
de vi gên cia da con ces são ou per mis são, sen do, por
isso, ad mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta -
ções, mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou -
tor gas.

3) Com es tas ob ser va ções, li ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên -
cia de sua re no va ção a cur to ou a lon go pra zo, não
de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4) Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 22 de mar ço de 1995.

5) Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to a su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da
Cons ti tu i ção.

Respeitosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Jor -
nal São Mi guel Ltda., para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de São Mi guel do Igua çu,
Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84 in ci so IV e 223 da
Cons ti tu i ção e nos ter mos do art. 6º, in ci so I do De cre -
to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em vis -
ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000763/94 de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da de acor do com o art. 33, §
3º da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos a par tir de 22 de mar ço de 1995, a con ces são da 
Rá dio Jor nal São Mi guel Ltda., ou tor ga da pelo De cre -
to nº 90.953, de 14 de fe ve re i ro de 1985, pu bli ca do no 
Diá rio Ofi ci al  da União em 15 sub se qüen te cujo pra -
zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10
de maio de 1991, para ex plo rar sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de São Mi guel do igua çu, Esta do do Pa -
ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 4 de no vem bro de 1997, 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

RÁDIO JORNAL SÃO MIGUEL LTDA

CGCMF nº 75905331/0001-70

Sé ti ma Alte ra ção de Con tra to So ci al

No e li Te re zi nha Sche rer Bis so lot ti, bra si le i -
ra, ca sa da, em pre sá ria, re si den te e do mi ci li a da
em São Mi guel do Igua çu; PR., à rua Au ro ra, s/nº., 
por ta do ra da Cé du la de Iden ti da de RG. 1.571.911, 
do Paraná e do CPF. nº 835 445 349-91; Gel ci
Bis so lot ti dos San tos, bra si le i ra, ca sa da, pro -
fes so ra, re si den te e do mi ci li a da em São Mi guel
do Igua çu/PR, à rua Rio Gran de do Sul, s/nº.,
cen tro, São Mi guel do Igua çu/PR, por ta do ra da
Cé du la de Iden ti da de RG 3.758.071-6, do Pa ra -
ná e do CPF 982.146.599-49 e Ger son Bis so -
lot ti, bra si le i ro, ca sa do co mer ci an te, re si den -
te e do mi ci li a do em São Mi guel do Igua çu/PR,
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à rua Au ro ra, s/nº, cen tro por ta dor da Cé du la de
Iden ti da de RG 3.753.600-8/PR, e do CPF
724.612.419-53, só cio da fir ma Rá dio Jor nal São
Mi guel Ltda., nome co mer ci al que gira à rua Au ro -
ra, s/nº., cen tro, São Mi guel do Igua çu/PR,
CGCMF. nº 75 905 331/0001-70, con for me Con tra -
to So ci al ar qui va do na Jun ta Co mer ci al do Pa ra ná 
sob nº 41200311780 em 27 de ou tu bro de 1981 e
al te ra ções pos te ri o res de con tra to so ci al ar qui va -
das sob ns. 270.182 em 28-1-82; nº 285.968 em
28-12-82, nº 288.245, em 1º-3-83, nº 457.785 em
30-4-90, nº 466.573 em 1º-8-90 e nº 535.671 em
3-12-92, de co mum acor do, re sol ve ram pro ce der à 
al te ra ção se guin te:

Cláu su la Pri me i ra – O Ca pi tal So ci al que era
de R$148.000.000,00 (cen to e qua ren ta e oito mi -
lhões de cru ze i ros) e con ver ti dos para o real re -
pre sen ta R$53,82 (cin qüen ta e três re a is e oi ten ta
e dois cen ta vos), fica au men ta do para
R$60.000,00 (ses sen ta mil re a is), di vi di dos em
60.000 (ses sen ta mil) co tas de R$1,00 (um real)
cada uma, cujo au men to de R$59.946,18 (cin qüen -
ta e nove mil, no ve cen tos e qua ren ta e seis re a is e
de zo i to cen ta vos) é in te gra li za do com apro ve i ta -
men to de sal do da con ta “Re ser vas de Ca pi tal”. O
Ca pi tal So ci al fica as sim dis tri bu í do en tre os só ci -
os:

Só ci os Co -
tas 

Vr.
Cota

To -
tal R$

No e li Te re zi -
nha Sche rer Bis so -
lot ti

56.4
00

R$1
,00

56.4
00,00

Gel ci Bis so -
lot ti dos San tos

1.80
0

R$1
,00

1.80
0,00

Ger son Bis -
so lot ti

1.80
0

R$1
,00

1.80
0,00

To -
ta is

60.0
00

60.0
00,00

Cláu su la Se gun da – O só cio Ger son Bis so lot ti,
com o con sen ti men to do ou tro só cio, ven de com to -
dos os di re i tos e obri ga ções, suas 1.800 (mil e oi to -
cen tas) co tas de R$1,00 (um real) cada uma, para a
só cia Gel ci Bis so lot ti dos San tos, já qua li fi ca da no
preâm bu lo, re ce ben do nes te ato, em di nhe i ro,
R$1.800,00 (mil e oi to cen tos re a is), pelo que o ven -
de dor dá ple na e ge ral qui ta ção, Re ti ra-se da so ci e -
da de o Sr. Ger son Bis so lot ti.

A só cia No e li Te re zi nha Bis so lot ti, com o
con sen ti men to do ou tro só cio, cede e trans fe re
com to dos os di re i tos e obri ga ções, para a só cia 
Gel ci Bis so lot ti dos San tos, já qua li fi ca da no
preâm bu lo, 2.400 (duas mil e qua tro cen tas) co -
tas de R$1,00 (um real) cada uma, re ce ben do

nes te ato, em di nhe i ro, R$2.400,00 (dois mil e
qua tro cen tos re a is), pelo que a ven de do ra dá
ple na e ge ral qui ta ção. O Ca pi tal So ci al fica as -
sim dis tri bu í do en tre os só ci os re ma nes cen tes:

Só cio Co tas Vr.Cot
a

To tal
RS

No e li
Te re zi nha
Sche rer
Bis so lot ti

54.00
0

R$1,0
0

54.00
0,00

Gel ci
Bis so lot ti
dos San tos

6000 R$1,0
0

6.000,
00

To ta -
is:

60.00
0 60.000,00

Cláu su la Ter ce i ra – Con ti nua in ves ti da na fun -
ção de Ge ren te da so ci e da de a só cia No e li Te re zi nha
Sche rer Bis so lot ti Obri ga ções: pro i bi dos aval, en dos -
so, fi nan ças e ca u são de fa vor. Ca u são de Ge rên cia:
dis pen sa da. Pró-Labore: aos só ci os e ou tros que
pres ta rem ser vi ço à so ci e da de, fi xa do de co mum
acor do.

Cláu su la Qu ar ta – Con ti nu am em vi gor as
de ma is cláu su las do Con tra to So ci al, não mo di fi -
ca das por esta Alte ra ção.

Fe i to em 4 (qua tro) vias de igual teor e for ma.

São Mi guel do Igua çu, 4 de agos to de 1997. –
Gel ci Bis so lot ti dos San tos – No e li Te re zi nha
Sche rer Bis so lot ti – Ger son Bis so lot ti.

Tes te mu nhas: – Ja ne te Apa re ci da Ro dri gues 
– RG 5228892-4(PR) – Ro sa se A. Vi e i ra Pé ri co –
RG 50911969(PR)

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 102 DE 1999

(Nº 707/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Fun da ção Nos sa Se nho ra Ima cu -
la da Con ce i ção para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Pal me i ra, Esta do do pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 12 de novembro de 1997, que renova 
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Fundação Nossa Senhora Imaculada
Conceição para explorar, sem direito de exclusivi da -
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de, serviço de radiodifu são sonora em onda média na
cidade de Palmeira, Estado do paraná.

Art. 2º Este Decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.397, DE 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações o ato
constante do Decreto de 12 de novembro de 1997,
que “Renova a concessão da Fundação Nossa
Senhora Imaculada Conceição, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmeira, Estado do Paraná”.

Brasília, 18 de novembro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 280/MC, DE 29
DE OUTUBRO DE 1997.DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 53740.000352/93,
em que a Fundação Nossa Senhora Imaculada
Conceição solicita renovação da concessão para
explicar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Palmeira Estado do Paraná
originariamente deferida à Rádio Ipiranga Ltda., pela
Portaria MVOP nº 620, de 24 de setembro de 1947,
transferida para a requerente pela Portaria MC nº 51,
de 24 de janeiro de 1977 permissão esta renovada,
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1984, pela
Portaria nº 86, de 26 de abril de 1984, publicada no
Diário Oficial da União e 30 subseqüente tendo
passado à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência autorizado pela EM nº 19, de 2 de
fevereiro de 1987 publicada no Diário Oficial da União 
em 30 subseqüente, tendo passado à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
autorizado pela EM nº 19 de 2 de fevereiro de 1987
publicada no Diário Oficial da União em 13
subseqüente.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972 
e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983 que
a re gu la men tou que con si de ram como de fe ri dos os
pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e
não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da

con ces são ou per mis são sen do por isso ad mi ti do o
fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções mes mo quan do 
ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es sas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção a cur to ou a lon go pra zo não de ter mi -
na  ne ces sa ri a men te a ex tin ção do ser vi ço pres ta do po -
den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1984.

5. Nes sa con for mi da de e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te – Sér gio Mot ta – Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Fun da ção
Nos sa Se nho ra Ima cu la da Con ce i ção,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Pal -
me i ra, es ta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca no uso das atri -
bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84 in ci so IV e
223 da Cons ti tu i ção e nos ter mos do art. 6º in ci so I 
do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983 e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53740000352/93 de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da de acor do com o art. 33
§ 3º da Lei nº 4.117 de 27 de agos to de 1962, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Pal me i ra. Esta do do
Pa ra ná ou tor ga da à Fun da ção Nos sa Se nho ra
Ima cu la da Conce i ção, pela Por ta ria nº MVOP nº 620,
de 24 de se tem bro de 1947, re no va da, por dez anos a
par tir de 1º de maio de 1984, pela Por ta ria nº 86, de 26
de abril de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
em 30 sub se qüen te ten do pas sa do à con di ção de
con ces si o ná ria em vir tu de do au men to de po tên cia
au to ri za do pela EM nº 19, de 2 de fe ve re i ro de 1987,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 13 sub se -
qüen te.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este
de cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de te le -
co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la -
men tos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 12 de novembro de 1997, 176ª da
Independência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta.

PORTARIA Nº 183, DE 17 DE ABRIL DE 1997

O De le ga do Esta du al da De le ga cia do Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções no Esta do de São Pa u lo,
no uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de
com a com pe tên cia que lhe foi de le ga da atra vés
da Por ta ria nº 296, de 10-5-94, e ten do em vis ta o
que cons ta do Pro ces so nº 174.046/83, re sol ve:

I – Apro var, nos ter mos do ar ti go 102 do Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va -
do pelo De cre to 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
os atos le ga is pra ti ca dos pela Fun da ção João Pa -
u lo II, com sede na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta,
Esta do de São Pa u lo, em de cor rên cia da au to ri za -
ção con ti da na Por ta ria nº 747, de 10-12-96.

II – Apro var Fe li pe Re i nal do Qu e i roz de Aqui -
no para com por a Di re to ria da Fun da ção, no car go 
de Se cre tá rio.

III – Con si de rar apro va da a nova di re to ria da en ti -
da de, as sim cons ti tu í da para man da to até 17-10-1999:

Car gos No mes

Pre si den te Jo nas Abib

Vi ce-Presidente Wel ling ton Sil va Jar dim

Te sou re i ro João Mil len Da dul

Se cre tá rio Fe li pe Ri nal do Qu e i roz de Aqui -
no

Encar re ga da Dep to.
Ra di o di fu são

Lu zia de Assis Ri be i ro San ti a -
go.

IV – De ter mi nar que a en ti da de apre sen te a este
Mi nis té rio có pia da re fe ri da ata de vi da men te re gis tra da
no car tó rio com pe ten te, de pen den do des ta me di da o
exa me e a de ci são de seus fu tu ros pe di dos.

Edu ar do Gra zi a no, De le ga do. 

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 103, DE 1999
(nº 646/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Pa tro -

cí nio Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Pa tro cí nio, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 300, de 21 de maio de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 21 de ou tu bro de 1993, a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Pa tro cí -
nio Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la na ci da de de Pa tro cí nio, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 930, DE 1997

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do 
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 300, de 21 de maio de 1997, que
re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de
Pa tro cí nio Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e fre qüên -
cia mo du la da, na ci da de de Pa tro cí nio, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 19 de agos to de 1997.– Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 157/MC, DE 15
DE AGOSTO DE 1997 SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca,

Sub me to a apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a 
in clu sa Por ta ria nº 300, de 21 de maio de 1997,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Di fu so ra de Pa tro cí nio Ltda., para ex plo rar o ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Pa tro cí nio, Esta do de Mi nas
Ge ra is, pela Por ta ria nº 184, de 19 de ou tu bro de
1983.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio
ma ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o
ins tru í do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o
que me le vou a de fe rir o re que ri men to de re no va -
ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50710000333/93, que lhe deu
ori gem.

Respeitosamente, – Sérgio Motta – Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 300, DE 21 DE MAIO DE 1997

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso 
de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art. 6º,
in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50710000333/93, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 21 de ou tu bro de 1993, a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio Di fu so ra de Pa tro ci nio Ltda., pela Por ta ria
nº 184, de 19 de ou tu bro de 1983, para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa tro ci -
nio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
cuja ou tor ga e re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se quen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Sér gio Mot ta.

PARECER CONJUR/MC Nº 163/97

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Per mis são para exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia
mo-du la da, cujo pra zo
teve seu ter mo fi nal em
21 de outu bro de 1993.
Pe di do apre sen ta do tem -
pes ti va en-te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni ca e a vida
so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di -
do.

1) A Rá dio Di fu so ra de Pa tro cí nio Ltda. per mis -
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia  mo du la da, na ci da de de Pa tro cí nio, Esta do
de Mi nas Ge ra is, re quer a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em
21 de ou tu bro de 1993.

2) Me di an te Por ta ria nº 184, de 19 de ou tu -
bro de 1983, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al de 21
sub se quen te, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Di fu -

so ra de Pa tro cí nio Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Pa tro cí nio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

3) O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez)
anos, para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 
(quin ze) anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de -
rão ser re no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is
(art. 33, § 3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al
Cons ti tu i ção (art. 223,§ 5º).

4) Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

Art. 27. “Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

5) De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do
com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro)
mês, an te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6) O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve
seu ter mo fi nal em 21 de ou tu bro de 1993, sen do
que o pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De -
le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is, em 19
de abril de 1993, tem pes ti va men te, por tan to.

7) A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 21
de ou tu bro de 1993.

8) A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e 
di re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 125, de 10 de ju -
lho de 1995, com as se guin tes com po si ções:

Cotistas
Cotas/ações

Terezinha Inês
Resende Alves 

15.541

Marcus Vinícius
Resende Alves 

7.153

Márcio Luiz
Resende Alves

7.153

Cristiabel Resende Alves 7.153

Total:
37.000
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QUADRO DIRETIVO

Gerente: Terezinha Inês Resende Alves
Gerente: Marcus Vinícius Resende Alves
Gerente: Márcio Luiz Resende Alves
Gerente: Cristiabel Resende Alves

9) Vale ressaltar que, não constam registros de
penalidades aplicadas à entidade.

10) A emis so ra se en con tra ope ran do re gu la -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fl. 35).

11) É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria
peran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca -
ções – FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 36.

12) A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe río -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi da 
no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

13) Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec -
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor -
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da per mis são 
ou a pen dên cia da sua re no va ção a cur to ou lon go
pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção
do ser vi ço pres ta do.

14) Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos  au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri -
da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

15) Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 24 de mar ço de 1997. – Ma ria Eli sa be -

te Por to de No ro nha – Assis ten te Ju rí di co.
Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor-Jurídico.
Bra sí lia, 24 de mar ço de 1997 – Adal zi ra Fran -

ça So a res de Luc ca  – Co or de na do ra de Co mu ni ca -
ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 218 /97

Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 163/97, que
propôs o deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da outorga da Rádio Difusora de
Patrocínio Ltda., para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequencia modulada na
cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.

Remetam-se os autos, acompanhados das minutas
dos autos próprios, à consideração do Exmº Senhor
Ministro das Comunicações, autoridade competente
para conhecer e decidir do pedido.

Bra sí lia, 24 de mar ço de 1997. – Antô nio Do -
min gos Te i xe i ra Be dran – Con sul tor Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção .)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 104, DE 1999

(Nº 648/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio São Jo a quim Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de São Jo a quim
da Bar ra, Esta do de São Pa u lo.

O Con res so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o

De cre to s/nº, de 22 de se tem bro de 1997, que re -
no va, por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994,
a con ces são da Rá dio São Jo a quim Ltda., para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
São Jo a quim da Bar ra, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.066, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º, do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 22 de se tem bro de 1997, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio São Jo a quim Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de São Jo a quim da Bar ra, Esta do de São Pa u -
lo”.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so .

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 192/MC, DE 15
DE SETEMBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia, o in -

clu so Pro ces so Admi nis tra tivo nº 50830.001629/93,
em que a Rá dio São Jo a quim Ltda. so li ci ta re no va ção 
da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
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so no ra em onda mé dia, na ci da de de São Jo a quim da 
Bar ra, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da con for me
Por ta ria MVOP nº 131, de 7 de fe ve re i ro de 1947,
sen do sua úl ti ma re no va ção a pro mo vi da pelo De cre -
to nº 89.426, de 8 de mar ço de 1984, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União de 9 de mar ço se guin te, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1984, cujo pra zo
re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 – Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres -
ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o 
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da
Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta , Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio São
Jo a quim Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de São Jo a quim da Bar ra, Esta do
de São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe re os arts. 84, in ci so V, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50830.001629/93-91, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, 
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são da Rá dio São Jo a quim Ltda., ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 131, de 7 de fe ve re i ro de 1947, e
re no va da pelo De cre to nº 89.426, de 8 de mar ço de
1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga
con for me De cre to de 10 de maio de 1991, para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de São
Jo a quim da Bar ra, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 1997; 176º da
Inde pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta .

PARECER JURÍDICO Nº 158/94

Re fe rên cia: Pro ces so nº
50830.001629/93

Ori gem: DCOM/MC/SPO

Inte res sa da: Rá dio São Jo a quim Ltda

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Emen ta: Con ces são para exe -
cu-tar Ser vi ço de Ra di o -
di fu-são So no ra, cujo
pra zo teve seu ter mo fi -
nal em 1º-5-94
– Pe di do apre sen ta do
tem pes ti va men te
– Re gu la res a si tu a ção
téc ni ca e vida so ci e tá ria

Con clu são: Pelo de fe ri men to
 
A Rá dio São Jo a quim Ltda., con ces si o ná ria

do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de São Jo a quim da Bar ra, Esta do de São
Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vigên cia de
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sua con ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de
maio de 1994.

I – Os Fatos

1. Me di an te Por ta ria MVOP nº 131, de 7 de fe -
ve re i ro de 1947, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União 
de 21 sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio
Clu be Pro gres so de São Jo a quim Ltda., cuja de no mi -
na ção foi al te ra da para a Rá dio São Jo a quim Ltda.,
para exe cu tar na ci da de de São Jo a quim da Bar ra,
Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia.

2. A ou tor ga em apre ço foi re no va da em 2
(duas) oca siões, sen do a pri me i ra pela Por ta ria nº
1.049 de 17-9-76, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União de 24-9-76, e a se gun da pelo De cre to nº
89.426 de 8-3-84, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União de 9-3-84, já na con di ção de con ces si o ná ria,
por ter ob ti do au men to de po tên cia da es ta ção.

3. Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río -
do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu ne -
nhu ma pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da, con -
for me se ve ri fi ca na Infor ma ção do Se tor Ju rí di co da
Se ção de Fis ca li za ção des ta De le ga cia cons tan te de
Fl. 23.

II – Do Mé ri to

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço 
de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para o
Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 § 3º), pe río dos
es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223 –  §
5º)

5. Por sua vez, o re gu la men to dos ser vi ços de
ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27

Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra e de 15 (quin ze) anos
para o de Te le vi são".

6. De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785 de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri -
gir re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do
com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro)
mês an te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em apre -
ço foi re no va da au to ma ti ca men te até 1º de maio de

1974, con for me de ter mi na do no in ci so III do art. 1º
da Lei nº 5.785 de 23 de ju nho de 1972, mo ti vo pelo 
qual o pra zo de vi gên cia da ou tor ga pas sou a ser
con ta do a par tir da que la data, por pe río dos su ces si -
vos de 10 (dez) anos.

8. Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i te a -
da, de ve rá ocor rer a par tir de 1º de maio de 1994,
sen do que os efe i tos ju rí di cos da ou tor ga fo ram
man ti dos pelo pra zo re si du al, con for me dis pos to no
De cre to de 10 de maio de 1991, pu bli ca do no Diá rio 
Ofi ci al do dia 13 sub se qüen te.

9. O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exame, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 30 de
de zem bro de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fl.
01).

10. A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio
e di re ti vo apro va dos pe las Por ta ri as nºs 57 de
1º-6-94, 1.050 de 17-9-76, Diá rio Ofi ci al da União
de 24-9-76 e 151 de 5-11-90, com a se guin te com -
po si ção:

QUADRO SOCIETÁRIO

Co tis tas Co tas Va lor CR$

João Fer nan des Mo li -
na

538.000 538.000,00

Ra chel Ma ri za Bi an co
Mo li na

24.000 24.000,00

Luiz Ri car do Saia 36.000 36.000,00

Jo a quim de Sou za 1.200 1.200,00

To tal 600.000 600.000,00

QUADRO DIRETIVO

Car gos No mes

Di re tor Pre si den te João Fer nan des Mo li na

Di re tor Ge ren te Luiz Ri car do Saia

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fl. 20/21 
e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons tan te de fl.
22.

12. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri -
gen tes não ultrapas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar-
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tigo 12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de
28 de fe ve re i ro de 1967.

13. É regular a situação de concessionária
perante o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações – FISTEL, consoante informação
de fl. 24.

14. Finalmente, observa-se que o prazo de
vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1º
de maio de 1994, tendo em vista a manutenção do
prazo da outorga por Decreto de 10 de maio de 1991.

Conclusão

Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Secretaria de Fiscalização e Outorgas para
prosseguimento.

É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 12-7-94. – Nilton Araújo Motta,

Assistente Jurídico.
1 – De acordo
2 – Encaminhe-se o processo à Secretaria de

Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 20-7-94. – Carlos Roberto

Machioni.

(À Comissão de Educação.)

PARECERES

PARECER Nº 194, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento de Informações nº 81, de 
1999.

Relator: Senador Nabor Junior

I – Relatório

O eminente Senador Eduardo Suplicy e outros
12 Senhores Senadores, com base no § 2º do art. 50
da Carta Magna e no art. 216 do Regimento Interno,
encaminharam a esta Mesa o Requerimento de
Informações nº 81, de 1999, no qual requerem sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado Chefe da
casa Civil da Presidência da República informações
sobre se é verdadeira a realização de viagem
daquela autoridade, esposa, filhos e acompanhantes
em aeronave da Força Aérea Brasileira – FAB, para a
ilha de Fernando de Noronha no período de 12 a 19
de fevereiro último, conforme divulgado pela
imprensa.

Adi ci o nal men te, per gun tam ao Se nhor Mi nis tro
se não se ria con tra di tó rio a sua Pas ta, ao tem po em
que “pro mo ve cor tes de gas tos nas áre as so ci a is per -

mi tir o es ban ja men to de re cur sos que po de ri am ser
apli ca dos nes sas áre as” e se é ver da de i ra a jus ti fi ca -
ção uti li za da para o vôo.

Fi nal men te, in qui re da que la au to ri da de se não
se ria mais con ve ni en te uti li zar a ae ro na ve para o
trans por te de pes so as ca ren tes.

É o re la tó rio.

II – V oto

Não nos pa re ce, à vis ta das nor mas que re -
gu la men tam a ma té ria, po der o pre sen te re que ri -
men to ser de fe ri do. Os re que ri men tos de in for ma -
ções, como o seu nome já ex pli ci ta, de vem cin -
gir-se a so li ci tar fa tos e in for ma ções ob je ti vas,
não po den do pe dir à au to ri da de re que ri da sua
opi nião ou ju í zo de va lor acer ca da que les fa tos e
in for ma ções ob je ti vas.

O pre sen te re que ri men to, en tre tan to, ex tra -
po la es ses li mi tes, uma vez que, es sen ci al men te,
não se tra ta de um pe di do de in for ma ções so bre
ma té ria da com pe tên cia da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, mas de uma con sul ta ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do Che fe da que le ór gão so -
bre sua opi nião acer ca do epi só dio em ques tão,
ao ar re pio do que es ta be le ce o Re gi men to Inter no
e o Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990.

Re gis tre-se, in clu si ve, que não se tra ta de
im pe dir o for ne ci men to de in for ma ções so bre o
tema em ques tão, já que a in for ma ção ob je ti va
que po de ria ser ob ti da no Re que ri men to de in for -
ma ções sob aná li se será pre se ta da pela res pos ta
ao RQS nº 117, de 1999, de au to ria do mes mo ilus -
tre pri me i ro sig na tá rio do pre sen te e tam bém de -
sig na do à nos sa re la to ria, so bre o qual apre sen ta -
mos pa re cer fa vo rá vel.

Assim, opi na mos pelo in de fe ri men to do pre -
sen te Re que ri emn to de in for ma ções. – Anto nio
Car los Ma ga lhães,  Pre si den te – Na bor Jú ni or, Rel -
tor –  Edu ar do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 195, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 82, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi men to Inter no, o Se -
na dor Edu ar do Su plicy e ou tros Se nho res Se na do res
en ca mi nham a esta Mesa o Re que ri men to de Infor -
ma ções nº 82, de 1999, no qual so li ci tam pro vi dên -
ci as no sen ti do de que o Se nhor Mi nis tro de Esta do 
da Ae ro náu ti ca pres te a esta Casa in for ma ções
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re la ti vas a cin co ques tões por eles for mu la das no alu -
di do re que ri men to.

As indagações a serem encaminhadas dizem
respeito a uma viagem de recreação que o
Ministro-Chefe da Casa Civil teria feito com sua
família, utilizando-se de um jatinho da Força Aérea
Brasileira, “usando como pretexto o treinamento de
pilotos.”

É o relatório.

II – Voto

A pro po si ção guar da con for mi da de com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re -
gem os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do
Po der Exe cu ti vo, bem como com as nor mas de
ad mis si bi li da de apro va das pelo Ato da Co mis são
Di re to ra nº 14, de 1990, ra zão por que nos so pa re -
cer é pelo seu aco lhi men to. – Anto nio Car los Ma -
ga lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor –  Edu -
ar do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 196, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre Re que ri -
men to de Infor ma ções nº 83, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

Foi apre sen ta do, pe ran te a Mesa do Se na do
Fe de ral, o Re que ri men to de Infor ma ções nº 83, de
1999, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, para
que se jam so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro das Mi nas e
Ener gia, as se guin tes in for ma ções:

1 – Qu a is as con di ções apro va das pelo Mi nis tro
das Mi nas e Ener gia que de ve ri am ser pre en chi das
para que ocor res se a trans fe rên cia dos ati vos cons ti -
tu ti vos do Cen tro Na ci o nal de Ope ra ção do Sis tema –
CNOS e dos Cen tros de Ope ra ção do Sis te ma – COS,
bem como os de ma is bens vin cu la dos à co or de na ção
da ope ra ção do sis te ma elé tri co para o Ope ra dor Na ci -
o nal do Sis te ma Elé tri co – ONS;

2 – Envi ar có pia dos es tu dos e pa re ce res téc ni -
cos que em ba sa ram tal de ci são.

Nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, com pe te à Mesa de ci dir so -
bre o en vio de Re que ri men to de Infor ma ções.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Se gun do a jus ti fi ca ção con ti da no Re que ri -
men to em tela, a Ele tro brás vem ce den do fun ci o -
ná ri os, re cur sos fi nan ce i ros e ma te ri a is para vi a -
bi li zar a im plan ta ção do ONS, com base em re so -
lu ções de sua Di re to ria Exe cu ti va.

Ten do em vis ta que a Ele tro brás é uma so ci e -
da de de eco no mia mis ta es ta tal e o ONS uma en ti -
da de pri va da, ain da que sem fins lu cra ti vos, im -
põe-se que as ope ra ções en tre es sas duas en ti da -
des se jam re ves ti das de to tal trans pa rên cia.

Nes se con tex to, en ten de mos que as in for -
ma ções so li ci ta das pelo no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy são re le van tes para o Se na do cum prir
com a sua atri bu i ção de fis ca li za ção e con tro le
dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad -
mi nis tra ção in di re ta, pre vis ta o in ci so X do art. 49
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con si de ran do o ex pos to, e o fato de a pro po -
si ção en con trar-se de acor do com os dis po si ti vos 
cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li -
da de exi gi dos pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº
14, de 1990, so mos de pa re cer fa vo rá vel ao en ca -
mi nha men to do Re que ri men to de Infor ma ções nº
83, de 1999, ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia.–
Anto nio Car los Ma ga lhães,  Pre si den te – Na bor Jú -
ni or, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Car los Pa tro cí -
nio.

PARECER Nº 197, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 84, de 
1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Ju ni or

I – Re la tó rio

Foi apre sen ta do, pe ran te a Mesa do Se na do
Fe de ral, o Re que ri men to de Infor ma ções nº 84, de
1999, de au to ria do Se na dor Bel lo Par ga, so li ci tan do
as se guin tes in for ma ções ao Sr. Mi nis tro da Fa zen da.

1) Na pro gra ma ção das ações ad mi nis tra ti vas
do Ban co Cen tral está in clu í da a ins ta la ção, em fu -
tu ro pró xi mo, de de le ga ci as nas ca pi ta is dos Esta -
dos em que não as têm?

2) Em caso po si ti vo, para quan do está pre vis to 
a cri a ção de de le ga cia na ca pi tal do Ma ra nhão?

3) Em caso ne ga ti vo, que ra zões de sa con se -
lham a ins ta la ção de uma de le ga cia do Ban co Cen -
tral em São Luiz?

Nos ter mos do in ci so III, do art. 216, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, com pe te à Mesa
de ci dir so bre o en vio de Re que ri men to de Infor ma -
ções.

É o Relatório.
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II – Voto do Relator

Enten de mos que as in for ma ções so li ci ta das
pelo no bre Se na dor Bel lo Par ga são de gran de va -
lia para sua atu a ção par la men tar, en quan to re pre -
sen tan te do Esta do do Ma ra nhão, o que jus ti fi ca
ple na men te sua pre o cu pa ção quan to ao pla ne ja -
men to das ações ad mi nis tra ti vas do Ban co Cen -
tral, no to can te à even tu al ins ta la ção, em fu tu ro
pró xi mo, de de le ga ci as nas ca pi ta is dos Esta dos
que não a pos su em, e em es pe ci al em São Luís.

Des ta for ma, con si de ran do que a pro po si -
ção en con tra-se de acor do com os dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções à au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li -
da de exi gi dos pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº
14, de 1990, so mos de pa re cer fa vo rá vel ao en ca -
mi nha men to do Re que ri men to de Infor ma ções nº
84, de 1999, ao Mi nis tro da Fa zen da. – Anto nio
Car los Ma ga lhães, Presi den te – Na bor Jú ni or, Re la -
tor –  Edu ar do Su plicy –  Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 198, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 85, de
1999

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor Ernan des Amo rim, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri -
men to de Infor ma ções nº 85, de 1999, no qual so li ci ta
o en vio de ques tões ao Mi nis tro de Esta do das Mi nas
e Ener gia, para que se jam res pon di das pela Ele tro -
brás e Ele tro nor te.

As ques tões a se rem en ca mi nha das di zem res -
pe i to a:

1–Va lor to tal dos in ves ti men tos in di vi du a is nas
em pre sas con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca, já le i -
lo a das e pri va ti za das;

2 – Fon tes dos re cur sos in ves ti dos;

3 – Va lo res in di vi du a is que fo ram pa gos pe las
con ces si o ná ri as já le i lo a das e pri va ti za das;

4 – Va lor to tal in ves ti do nas con ces si o ná ri as
de ener gia elé tri ca;

5 _–Va lor to tal ar re ca da do nas pri va ti za ções
des sas con ces si o ná ri as;

6 – Cus to-benefício dos in ves ti men tos para pri -
va ti za ção das con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca.

É o relatório.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, e, além dis so, abran ge um as sun to per ti nen te,
que está no âm bi to da com pe tên cia fis ca li za do ra do
Se na do Fe de ral. Por esta ra zão, ma ni fes ta mo-nos fa -
vo ra vel men te ao ple i to. – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Edu ar -
do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 199, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 86, de
1999

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor Ernan des Amo rim, com base no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216
do Re gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 86, de 1999, no
qual so li ci ta seja en ca mi nha do ao Sr. Mi nis tro de
Esta do das Mi nas e Ener gia pe di do de in for ma ções
acer ca dos in ves ti men tos re a li za dos pela Ele tro brás
e pela Ele tro nor te nas Cen tra is Elé tri cas de Ron dô -
nia S.A. – CERON, des de 1995.

As ques tões a se rem en ca mi nha das são: “1. Va -
lo res já in ves ti dos na CERON des de o iní cio do pro ces -
so de pri va ti za ção e fe de ra li za ção; 2. Qual a ori gem
dos re cur sos? 3. Qu a is as me lho ri as no sis te ma do for -
ne ci men to de ener gia elé tri ca aos con su mi do res? 4.
Hou ve au men to de ge ra ção e ofer ta de ener gia elé tri ca 
a po pu la ção? Mo da li da de de con tra ta ção dos Pro du to -
res Inde pen den tes; 6. Ter mos e con di ções do pro ces so 
de co mo da to já con clu í dos e os em an da men to.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te à mes ma. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre -
si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Edu ar do Su plicy
– Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 200, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre
Requerimento de Informação nº 88, de 1999

Relator: Senador Nabor Júnior
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I – Relatório

Com base no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e no in ci so I do art. 216 do Re gi men to Inter no, foi
en ca mi nha do a esta Mesa o Re que ri men to de
Informação nº 88, de 1999, de au to ria da Se na do ra
He lo í sa He le na, que re quer se jam res pon di das,
pelo Sr. Mi nis tro da Fa zen da, as se guin tes in for ma -
ções so bre Acor do de Emprés ti mo com o BIRD, no
va lor de US$252,5 mi lhões: a) qual o mon tan te já li -
be ra do, com as suas res pec ti vas da tas e va lo res; b)
caso te nha ha vi do li be ra ções, qual o des ti no dos re -
cur sos, com da tas, va lo res e pro je tos ou pro gra mas
be ne fi ci a dos; c) se hou ve al gum acor do com o BIRD
para que tal em prés ti mo, des ti na do a pro gra mas so ci -
a is do Go ver no, pu des se ser uti li za do para amor ti za -
ção da dí vi da ex ter na; e d) caso a per gun ta an te ri or
seja res pon di da de modo afir ma ti vo, qua is são os ter -
mos des se acor do e qua is as jus ti fi ca ti vas para a al -
te ra ção fe i ta na des ti na ção dos US$252,5 mi lhões.

É o Re la tó rio.

II – Voto

Os Pe di dos de Infor ma ções a Mi nis tros de
Esta do es tão pre vis tos no art. 50, § 2º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, es tan do o pre sen te Re que ri -
men to ade qua da men te ins tru í do, dele cons tan do 
os pres su pos tos cons tan tes do in ci so I do art.
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

De acor do com a Re que ren te, o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD – apro va ria um em prés ti mo no va -
lor de US$3,4 bi lhões ao go ver no bra si le i ro, ob -
je ti van do, prin ci pal men te, re for çar as re ser vas
in ter na ci o na is do Bra sil. Ocor re que tal em prés -
ti mo es tria con di ci o na do ao cum pri men to de me -
tas dos 22 pro gra mas go ver na men ta is na área
so ci al. Se ria esse um de mons tra ti vo da pre o cu -
pa ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is 
com os pro ble mas so ci a is, além das ques tões
ma cro en co nô mi cas. Da que le mon tan te, US$2,2
bi lhões de ve ri am ser des ti na dos aos pro gra mas
so ci a is do Go ver no.

A pri me i ra par ce la da que le em prés ti mo, ou
seja, US$1,1 bi lhão, já re ce beu apro va ção do Se -
na do Fe de ral, de ven do o res tan te ser li be ra do
em duas par ce las, uma no se gun do se mes tre do
ano em cur so, no va lor de US$660 mi lhões, e ou -
tra no ano 2000, no va lor de US$440 mi lhões.

Por sua vez, o Se na do Fe de ral apro vou as
Re so lu ções nºs 5 e 6, de 1999, que au to ri zam a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar em -
prés ti mos, jun to ao BIRD, para o pro gra ma de

pro je tos so ci a is do go ver no e para a re for ma da
pre vi dên cia, res pec ti va men te. Os re cur sos des ti -
na dos aos pro je tos so ci a is ob je ti va ri am com -
pen sar, par ci al men te, os cor tes dos pro gra mas
so ci a is do go ver no do Orça men to Ge ral da
União.

O Re que ri men to de Infor ma ções da Se na do -
ra ex pres sa, na ver da de, um sen ti men to de apre -
en são em re la ção à real uti li za ção dos re cur sos
pre vis tos pela Re so lu ção nº 5, haja vis ta os ar gu -
men tos cons tan tes da Men sa gem do Mi nis té rio
da Fa zen da, onde está ex pli ci ta do que: “... a in ten -
ção da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal é ten tar
uti li zar tais re cur sos em amor ti za ções da dí vi da
ex ter na, de for ma a ob ter re la ção en tre cus to e be -
ne fí cio”.

Face ao ex pos to so mos de pa re cer fa vo rá vel 
ao en ca mi nha men to do Re que ri men to de Infor ma ções
nº 88, de 1999, ao Se nhor Mi nis tro da Fa zen da.

PARECER Nº 201, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 90, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor Fre i tas Neto, com base no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri -
men to de Infor ma ções nº 90, de 1999, no qual so li ci -
ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro de Trans por tes.

As ques tões a se rem en ca mi nha das di zem
res pe i to ao Por to de Luís Cor re ia, si tu a do no Mu -
ni cí pio de Luís Cor re ia, no Esta do do Pi a uí, e
com pre en de in for ma ções re la ti vas a: 1) si tu a ção
atu al; 2) res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral
para com a con ser va ção das obras já re a li za das;
3) de fi ni ção da res pon sa bi li da de, es ta du al ou fe -
de ral, pela con ti nu i da de dos tra ba lhos de im plan -
ta ção e ex pan são; 4) dis po ni bi li da de, no Mi nis té rio 
dos Trans por tes, de di ag nós ti co so bre os in ves ti -
men tos ne ces sá ri os à con clu são e à ges tão do
por to; e 5) pla nos do Mi nis té rio dos Trans por tes
para o men ci o na do por to.

É o re la tó rio.

II – Voto

A propo si ção encon tra-se de acor do com os
dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e regi men ta is que regem
os pedi dos de informações a auto ri da des do Poder
Execu ti vo, bem como com as normas de admis si bi li -
da de exigi das pelo Ato da Comis são Dire to ra nº 14,
de 1990, razão pela qual mani fes ta mo-nos favo -
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ravelmen te à sua admis si bi li da de. – Anto nio Carlos
Maga lhães,  Presi den te – Nabor Júni or, Rela tor –
Eduar do Suplicy – Carlos Patro cí nio.

PARECER Nº 202, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento de Informações nº 96, de 1999.

Relator: Senador Nabor Júnior

I – Relatório

O ilus tre Se na dor Ade mir Andra de, com base no 
§ 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, 
I, e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en -
ca mi nhou a esta Co mis são Di re to ra o Re que ri men to
de Infor ma ções nº 96, de 1999, no qual re quer se jam
so li ci ta das ao Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al in for ma ções a res pe i to da nova es tru tu ra or ga -
ni za ci o nal do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSSS.

O ilus tre Se na dor de se ja sa ber, em ter mos ge -
ra is, de ta lhes da pro pos ta de re es tru tu ra ção or ga ni -
za ci o nal, as van ta gens que se es pe ra ob ter com sua
im plan ta ção, os prin ci pa is ar gu men tos que nor te i am
o en xu ga men to da es tru tu ra do INSS na Re gião Nor -
te, bem como in for ma ções so bre a con sul to ria con tra -
ta da para ela bo rar a pro pos ta.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Em sua jus ti fi ca ção, o Se na dor ar gu men ta
que os es cla re ci men tos são ne ces sá ri os para
que o Se na do pos sa to mar co nhe ci men to das ra -
zões e da for ma com que está se pro ces san do
tal re es tru tu ra ção, em face de sé ri os ques ti o na -
men tos que lhe têm sido en ca mi nha dos por en ti -
da des re pre sen ta ti vas dos tra ba lha do res pre vi -
den ciá ri os. As in for ma ções são que a nova es -
tru tu ra sig ni fi ca rá o fe cha men to de qua se 300
pos tos de aten di men to, a drás ti ca re du ção de
pes so al e a ex tin ção do ser vi ço so ci al e do se tor
de tre i na men to.

A pre o cu pa ção pre cí pua do no bre Se na dor
Ade mir Andra de é o sa tis fa tó rio aten di men to
dos usuá ri os do sis te ma pre vi den ciá rio.

Nes se con tex to, con si de ro que o re que ri -
men to de in for ma ções nº 96, de 1999, en con -
tra-se de acor do com os dis po si ti vos cons ti tu ci -
o na is e re gi men ta is que re gem a ma té ria, bem
como com as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de

1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra -
vel men te à sua apro va ção. – Anto nio Car los Ma -
ga lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor –
Edu ar do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 203, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 97, de 
1999

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

Com fun da men to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Inter no, o Se na -
dor Ade mir Andra de en ca mi nhou a esta Mesa o Re -
que ri men to de Infor ma ções nº 97, de 1999, no qual
so li ci ta a re mes sa de ex pe di en te ao Se nhor Mi nistro
de Esta do da Ae ro nái ti ca, de que cons tem cin co ques -
tões a se rem res pon di das por essa au to ri da de.

As in di ga ções a se rem en ca mi nha das di zem
res pe i to a  uma vi a gem de re cre a ção que o Mi nis -
tro-Chfe da Casa Ci vil te ria fe i to com sua fa mí lia, uti li -
zan do-se de um ja ti nho da For ça Aéra Bra si le i ra, para 
pas sa rem o car na val na ilha de Fer nan do de No ro -
nha.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção guar da con for mi da de com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
apro va das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão por que nos so pa re cer é pelo seu aco lhi -
men to.

Sala de Re u niões. – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Edu ar -
do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 204, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 98, de 
1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor Ernan des Amo rim, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri -
men to de Infor ma ções nº 98, de 1999, no qual so li ci ta
o en vio de ques tões ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia.

O Requerimento tem como objetivo solicitar
informações sobre contratos para fornecimento de
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energia elétrica na forma de produtor independente,
firmados por concessionárias de energia elétrica
federalizadas ou não em processos de preparação
para privatização.

As in for ma ções re que ri das ob je ti vam sub si di ar
uma even tu al so li ci ta ção de pro ce di men to fis ca li za tó -
rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le com re la -
ção a de nún ci as de que es ses con tra tos para for ne ci -
men to de ener gia elé tri ca, fir ma dos por con ces si o ná -
ri as nas qua is os Esta dos ain da pos su em par ti ci pa -
ção aci o ná ria, pre vê em ces são gra tu i ta de par te do
pa tri mô nio des sas em pre sas, e que, por esta ra zão,
pro vo ca rão o avil ta men to no va lor de pri va ti za ção das 
mes mas.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
mes ma.

Sala de Re u niões. – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Edu ar -
do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 205, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 101,
de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor José  Agri pi no, com base no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri -
men to de Infor ma ções nº 101, de 1999, no qual so li ci -
ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, para que se jam res pon di das pelo Ban co Cen -
tral do Bra sil.

As ques tões a se rem en ca mi nha das di zem res -
pe i to a: 1) po si ção da dí vi da ex ter na dos Esta dos e
Mu ni cí pi os, em ja ne i ro de 1999;  2) mon tan te des sa
dí vi da ven cí vel em 1999; e 3) mon tan te do ser vi ço es -
ti ma do des sa dí vi da no exer cí cio de 1999.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -

cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te à mes ma.

Sala de Re u niões. – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Edu ar -
do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 206, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 102,
de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Ju ni or

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção da Mesa Di re to ra do
Se na do Fe de ral o Re que ri men to de Infor ma ções nº
102, de 1999, de au to ria do Se na dor José Agri pi no.

Pre ten de o re fe ri do re que ri men to que o Ban co
Cen tral do Bra sil pres te in for ma ções acer ca da “po si -
ção, em 31-1-99, dos dé bi tos con tra í dos em ope ra -
ções de ARO _ Ante ci pa ção de Re ce i ta Orça men tá ria 
_ re a li za das pe los Esta dos, lis ta dos por uni da de da
fe de ra ção, com seus res pec ti vos va lo res”.

II – Voto do Re la tor

O Re que ri men to de Infor ma ções nº 102, de
1999, é di ri gi do ao Mi nis tro da Fa zen da, aten den -
do, as sim, o que pre ce i tua o § 2º do art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por ou tro lado, o re que ri men to em exa me
está em acor do com as con di ções ex pres sas nos
arts. 215 e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral. Ade ma is, esse pe di do de in for ma ções
não im pli ca inob ser vân cia dos dis po si ti vos de fi -
ni dos no Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990,
sen do, ain da, ati nen te ao exer cí cio da com pe tên -
cia fis ca li za do ra des ta Casa. São cum pri das e ob -
ser va das, des sa for ma, as nor mas de ad mis si bi li -
da de de Re que ri men to de Infor ma ções.

Com efe i to, as in for ma ções so li ci ta das tra tam
das ope ra ções de cré di to de no mi na da ARO, ma té ria
essa in se ri da na com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral.

Nes se con tex to, o art. 39 da Re so lu ção nº 78, 
de 1998, que re gu la men ta essa com pe tên cia pri va ti va,
de ter mi na que, men sal men te, o Ban co Cen tral do Bra sil 
in for ma rá ao Se na do Fe de ral so bre a po si ção de en di vi -
da men to dos Esta dos, de ta lhan do-o nas va riá ve is
subs tan ti vas que en vol vem as ope ra ções de cré di to au -
to ri za das e con tra ta das, con tem plan do, des sa for ma, o
con jun to de in for ma ções re que ri das.
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Todavia, o Banco Central vem
sistematicamente atrasando o envio dessas
informações, o que, sem dúvida, restringe o
exercício das competências privativas e
fiscalizadora do Senado Federal.

Des se modo, en quan to não con fe ri da nor -
ma li da de ao flu xo de in for ma ções que de vam ser
re me ti das ao Se na do Fe de ral, nos ter mos do re fe -
ri do art. 39 da Re so lu ção nº 78, de 1998, jul ga mos
opor tu no e con ve ni en te o re que ri men to de in for -
ma ções nos ter mos pro pos tos e so li ci ta dos.

Opi na mos, as sim, fa vo ra vel men te ao en ca -
mi nha men to do Re que ri men to de Infor ma ções nº
102, de 1999.

Sala de Re u niões. – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Ju ni or, Re la tor – Edu ar do
Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 207, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to de Infor ma ções nº 103, de
1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor José Agri pi no, com base no art. 50, § 
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi men -
to Inter no do Se na do, en ca mi nhou a esta Mesa o Re -
que ri men to de Infor ma ções nº 103 de 1999, no qual
so li ci ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, para que se jam res pon di das pelo Ban co
Cen tral do Bra sil.

As ques tões a se rem en ca mi nha das di zem res -
pe i to a: 1) po si ção das re ce i tas cor ren tes lí qui das de
cada Esta do que teve sua dí vi da re fi nan ci a da pela
União; 2) re du ção pre vis ta, Esta do a Esta do, no caso
de ex clu são do FUNDEF das re ce i tas cor ren tes lí qui -
das; 3) o efe i to fi nal a fa vor dos Esta dos, bem como o
que a União de i xa rá de re ce ber e 1999.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, além de es tar ex pres sa em ter mos cor re tos e
ob je ti vos. Des sa for ma, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te à apro va ção do Re que ri men to em tela.

Sala de Reuniões. – Antonio Carlos
Magalhães, Presidente – Nabor Junior, Relator –
Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.

PARECER Nº 208, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 117, de
1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or 

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy, com base
no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do
Re gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re -
que ri men to de Infor ma ções nº 117, de 1999, no qual 
re quer se jam so li ci ta dos ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do da Ae ro náu ti ca in for ma ções so bre qual o di -
plo ma le gal que nor ma ti za o uso de aviões da For ça 
Aé rea Bra si le i ra – FAB e do Gru po de Trans por tes
Espe ci a is – GTE e qua is as au to ri da des, aí in clu í -
dos os Três Po de res, po dem so li ci tar o uso de ae ro -
na ves do GTE e qua is po dem so li ci tar aviões da
FAB.

Além dis so, so li ci ta in for ma ções so bre a uti li -
za ção da que las ae ro na ves des de de zem bro de
1997 e a pre vi são de seu uso no ano de 1999, em
face das dis po ni bi li da des or ça me tá ri as.

Fi nal men te, in qui re da que la au to ri da de qua is
as pro vi dên ci as ado ta das pelo Mi nis té rio da Ae ro -
náu ti ca para o cum pri men to no dis pos to na Lei nº
1.081, de 1950 que pro í be o uso de ve í cu los ofi ci a is 
pela fa mí lia de ser vi dor em pas se i os, ex cur sões e
ou tros des lo ca men tos do tipo.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de ad mis si bi li da des exi gi das pelo Ato da Co -
mis são Di re to ra nº 14 , de 1990, ra zão pela qual ma ni -
fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao Re que ri men to de
Infor ma ções nº 117, de 1999. – Anto nio Car los Ma -
ga lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor –  Edu -
ar do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 209, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
re que ri men to de Infor ma ções nº 120, de
1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, com base no
art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do
Re gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re -
que ri men to de Infor ma ções nº 120, de 1999, no qual
so li ci ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro de Esta do
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da Jus ti ça para que se jam res pon di das pela Fun da -
ção Na ci o nal do Índio (FUNAI).

As questões a serem encaminhadas dizem
respeito a esclarecimentos sobre fatos noticiados
pela imprensa nacional relativos a: 1) a contaminação 
da população Yanomami por malária; 2) o cultivo e
comercialização de maconha por parte de tribos
indígenas no Estado do Maranhão; e 3) a prisão de
dois cidadãos russos em reserva indígena do Estado
do Amazonas.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re -
gem os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do
Po der Exe cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis -
si bi li da de exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra 
nº 14, de 1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos
pela sua apro va ção.

Sala de Re u niões. – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Ju ni or, Re la tor – Edu ar do
Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 210, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to de Infor ma ções nº 122, de
1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se na dor Fre i tas Neto, com base no art. 50, §
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi men -
to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri men to
de Infor ma ções nº 122, de 1999, no qual so li ci ta o en -
vio de ques tões ao Mi nis tro Extra or di ná rio de Po lí ti ca
Fun diá ria.

As ques tões a se rem en ca mi nha das di zem res -
pe i to ao novo pro gra ma Cé du la da Ter ra, em pro ces -
so de ne go ci a ção com o Ban co Mun di al, e po dem ser
sin te ti za das nos se guin tes pon tos:

a) qual o tipo de pro pos ta em ne go ci a ção com o
Ban co Mun di al e em que me di da ela con fi gu ra o pros -
se gui men to do Cé du la da Ter ra em exe cu ção;

b) em caso de tra tar-se de ex pan são do pro gra -
ma, se ha ve ria am pli a ção da área ge o grá fi ca, abran -
gen do o Esta do do Pi a uí e em caso ne ga ti vo, por que
mo ti vos.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -

cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
mes ma.

Sala de Re u niões. – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Ju ni or, Re la tor –  Edu ar do
Suplicy– Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 211, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 126,
de 1999.

Re la tor: Se na dor  Na bor Ju ni or

I – Re la tó rio

O no bre Se na dor Edu ar do Su po licy apre sen tou
o Re que ri men to de Infor ma ções sob exa me, com o
qual so li ci ta ao Mi nis té rio da Fa zen da có pia dos re la -
tó ri os de exe cu ção dos pro gra mas de ajus te fis cal,
acer ta dos en tre os Esta dos e o Go ven ro Fe de ral no
âm bi to dos Con tra tos de Con fis são, Assun ção, Con -
so li da ção, e Re fi nan ci a men to de Dí vi das, im ple men -
ta dos em 1998.

Apre sen ta mos o pre sen te Pa re cer, con for me
des gi na ção da Mesa des ta Casa.

A pro po si ção está for mu la da nos ter mos do art.
216, I, do Re gi men te Inter no do Se na do Fe de ral e,
des se modo, cabe à Mesa des ta Casa, con for me de -
ter mi nam o art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e o
art. 215, I, do Re gi men to ci ta do, de li be rar so bre o as -
sun to.

II – Voto

Con for me jus ti fi ca o ilus tre au tor do rque ri -
men to, as in for ma ções so li ci ta das ao Mi nis té rio
da Fa zen da di zem res pe i to à exe cu ção dos Con -
tra tos de Con fis são, Assun ção, Con so li da ção e
Re fi nan ci a men to de Dí vi das fir ma dos en tre a
União e os Esta dos, no âm bi to do Pro gra ma de
Ajus te Fis cal, im ple men ta dos a par tir de 1998.
Como sa be mos, os con tra tos em exe cu ção fo ram
exa mi na dos e apro va dos pelo Sen do Fe de ral, à
luz do exer cí cio de sua com pe tên cia pri va ti va e
das pró pri as re so lu ções que dis ci pli nam a ma té -
ria.

A pro po si ção está, tam bém, de acor do com
o art. 49, X, da Cons ti tu i ção Fe de ral que, den tre as 
compe tên ci as, ex clu si vas do Con gres so Na ci o nal,
figura a de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por qual -
quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo.
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Diante do exposto e em conformidade com o
Ato nº 14, de 1990, da Comissão Diretora do Senado
Federal, concluímos o nosso Parecer pela aprovação
do Requerimento de Informações nº 126, de 1999.

Sala de Re u niões,  – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Edu ar -
do Su plicy – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 212, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 133, de 1999, que pro põe
ho me na gem ao Se na dor Ruy Car ne i ro.

Re la tor: Se na dor Na bor Ju ni or

I – Re la tó rio

Com base na Re so lu ção nº 84, de 1996, que
“ins ti tui as co le ções Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do e His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil”, o Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima sub me te à con si de ra ção
des te co le gi a do, por meio do Re que ri men to nº 133,
de 5 de abril de 1999, pro pos ta de pu bli ca ção da bi o -
gra fia e da his tó ria par la men tar do Se na dor Ruy Car -
ne i ro.

Argu men ta o au tor do Re que ri men to, ao su ge rir
a ho me na gem como par te da co le ção “Gran des Vul -
tos que Hon ra ram o Se na do”, que o Se na dor Ruy
Car ne i ro “fez da vida po lí ti ca sa cer dó cio, com mais de 
qua ren ta anos de ser vi ços de di ca dos à ca u sa pú bli -
ca, à qual ser viu com gran de de vo ta men to, gran de za
de ca rá ter e fi de li da de aos mais pu ros prin cí pi os de -
mo crá ti cos”.

Ao lem brar que o pa ra i ba no Ruy Car ne i ro “pres -
tou re le van tes ser vi ços ao seu Esta do, ao seu povo e
à Na ção bra si le i ra”, con clui o au tor da pro po si ção que 
“enal te cer a fi gu ra des se gran de ho mem pú bli co é tri bu -
to que se im põe hoje a nós se na do res”.

II – Voto

O Re que ri men to aten de ade qua da men te aos
pre ce i tos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gu lam a 
ma té ria. No mé ri to, es ta mos ple na men te de acor do
com a ho me na gem pro pos ta, que faz jus ti ça a um dos 
gran des no mes da his tó ria po lí ti ca do País. De fato, a
trans for ma ção em li vro do le ga do de hon ra dez que
pa u tou a tra je tó ria pes so al e po lí ti ca do Se na dor Ruy
Car ne i ro, mais que fa zer jus ti ça ao ho me na ge a do,
hon ra rá o pró prio Se na do Fe de ral.

Voto, por tan to, pela apro va ção do Re que ri men -
to nº 133, de 1999.

Sala de Reuniões. – Antonio Carlos
Magalhães, Presidente – Nabor Junior, Relator –
Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.

PARECER Nº 213, DE 1999 

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 134, de 1999, que pro -
põe ho me na gem ao Se na dor Hum ber to
Lu ce na.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

Com base na Re so lu ção nº 84, de 1996, que
“ins ti tui as co le ções Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do e His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil”, o Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima, por meio do Re que ri men to
nº 134, de 1999, sub me te á Mesa Di re to ra a pro pos ta
de pu bli ca ção da bi o gra fia e da atu a ção par la men tar
do Se na dor Hum ber to Lu ce na.

II – Aná li se

A im por tan te co le ção “Gran des Vul tos que
Hon ra ram o Se na do”, cri a da com a fi na li da de de
re ve ren ci ar a fi gu ra de ex-senadores que se des -
ta ca ram por sua de di ca ção à de mo cra cia e, par ti cu lar -
men te, ao Po der Le gis la ti vo, é o es pa ço no bre para a
pre sen te ho me na gem ao Se na dor Hum ber to Lu ce na.

De 1951, quan do exer ceu o seu pri me i ro man -
da to par la men tar como De pu ta do Esta du al pela Pa -
ra í ba, até seu fa le ci men to, em 1998, o ilus tre po lí ti -
co gal gou to dos os prin ci pa is pos tos da vida par la -
men tar e parti dá ria, sem pre res pal da do por sua com -
pe tên cia e por seu pro fun do co nhe ci men to da cena
na ci o nal.

A atu a ção po lí ti ca do no bre pa ra í ba no, pa u -
ta da pela jus ti ça e so li da ri e da de hu ma na, foi ob je -
to de vá ri as ho me na gens. Vá ri as fo ram as con de -
co ra ções por ele re ce bi das em di fe ren tes opor tu -
ni da des. O pró prio Po der Le gis la ti vo, in cor po ran -
do-se a esse plan tel de hon ra ri as, con ce deu-lhe,
mu i to jus ta men te, a Ordem do Con gres so Na ci o -
nal, no grau de Gran de Co lar.

Argu men ta o au tor do Re que ri men to que
Hum ber to Lu ce na faz par te “da his tío ria des ta
Casa, a qual ele sem pre hon rou re nu ci an do mu i -
tas ve zes a sua pró pria vida pes so al”.

III – Voto

Nes se sen ti do, por con si de rar mos que a me -
ri tó ria pro pos ta aten de aos pre ce i tos cons ti tu ci o -
na is e re gi men ta is que re gu lam a ma té ria, e por
es tar mos de ple no acor do com o no bre in ten to
que a pre si de, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção
do Re que ri men to nº 134, de 1999.

Sala de Reuniões, – Antonio Carlos
Magalhães,  Presidente – Nabor Júnior, Relator –
Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 86 a 104, de 1999, lidos
anteriormente, tramitarão com prazo determinado de
quarenta e cinco dias, nos termos dos arts. 223, § 1º,
e 64, §§ 2º a 4º, da Constituição, combinados com o
art. 375, do Regimento Interno.

De acor do com o art. 122, II, b, do Re gi men to
Inter no, as ma té ri as po de rão re ce ber emen das, pelo
pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de
Edu ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 226, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no art. 50, pa rá gra fo

2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, in ci so
I, e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re que i ro seja en ca mi nha do ao Exmº Sr. Mi nis tro
da Ae ro náu ti ca, Te nen te-Brigadeiro Wal ter Wer -
ner Bräu er, atra vés do Ma jor Bri ga de i ro do Ar, Sr.
Luiz Fer nan do Bar be do, da Di re to ria de Ele trô ni ca 
e Pro te ção ao Vôo, o se guin te Re que ri men to de
Infor ma ções:

1 – Qu an tas vi a gens os aviões da For ça Aé -
rea Bra si le i ra (FAB) re a li za ram nos úl ti mos cin co
anos para o ar qui pé la go de Fer nan do de No ro -
nha?

2 – Que seja for ne ci do a re la ção dos pas sa -
ge i ros des tes aviões em cada uma des tas vi a -
gens.

Jus ti fi ca ção

Re cen te men te a im pren sa vem no ti ci an do a
uti li za ção de aviões da FAB com des ti no à ilha de
Fer nan do de No ro nha. Ocor re que es tas vi a gens
não acon te ce ram a tra ba lho, e sim para o la zer de
cer tas pes so as, como o Mi nis tro da Casa Ci vil, Sr.
Cló vis de Bar ros Car va lho.

Se gun do o jor nal Fo lha de S.Pa u lo  do dia 11
de maio de 1999, es tas vi a gens de la zer ao ar qui pé la -
go não se res trin gi ram ao Sr. Cló vis Car va lho, nem ao 
Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, Sr. Ge ral do Brin de i -
ro. Tam bém o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to de 
Sou za, con fir mou que es te ve na ilha a pas se io. Ou tro
mem bro da cú pu la do Go ver no que es te ve por vá ri as
ve zes na ilha foi o Sr. Raul Jung mann, Mi nis tro Extra -
or di ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria.

O pre sen te Re que ri men to de Infor ma ções se
faz ne ces sá rio para ave ri guar mos quan tas pes so as
per ten cen tes ao Go ver no, ou seus pa ren tes, se uti li -
za ram da mor do mia de vi a jar com aviões do Go ver no
sem ser a tra ba lho.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999.  –  Se -
na dor José Edu ar do Du tra, PT  –  SE.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
na for ma do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 321, DE 1999

Inclui § 3º ao art. 2º da Lei nº 7.827,
de 27 de se tem bro de 1989, para dis por
so bre a des ti na ção de re cur sos para o
Dis tri to Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se o se guin te § 3º ao art. 2º da Lei

nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989:

“§ 3º No caso do Dis tri to Fe de ral os re -
cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen -
tro-Oeste se rão des ti na dos a fi nan ci a men to
da agro pe cuá ria, das in dús tri as não po lu en -
tes, do se tor de ser vi ço e tu ris mo e dos pe -
que nos e mé di os em pre sá ri os do co mér cio.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Dis tri to Fe de ral tem uma si tu a ção pe cu li ar,
em re la ção aos de ma is es ta dos, pois o pró prio cons ti -
tu in te re ser vou um tra ta men to di fe ren ci a do des ta im -
por tan te re gião do País.

Te mos ob ser va do uma cres cen te onda de mi -
gra ção que tem tra zi do inú me ras fa mí li as para o DF,
tal vez ain da em fun ção da idéia dos can dan gos, que
ti ve ram opor tu ni da des de em pre go, em pas sa do re -
mo to.

Pela con cep ção da ci da de, e até mes mo as de -
man das ge ra das em fun ção do gran de nú me ro de
fun ci o ná ri os pú bli cos, a ên fa se da ci da de está no se -
tor de ser vi ços, onde cabe uma pri o ri da de na apli ca -
ção dos re cur sos de FCO.
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Para demonstrar esta inadequação da
disponibilidade de recursos do FCO, ao Distrito
Federal, em 1998 foram disponibilizados R$108,5
milhões; foram contratadas 165 operações, no
montante de R$4,8 milhões; ficaram sem aplicação,
portanto, R$103,7 milhões, ou seja, 95,5% dos
recursos não foram aplicados.

No con tex to atu al do FCO, des de 1996 so men te 
fo ram con tra ta dos dois em prés ti mos, na li nha de fi -
nan ci a men to do Fun do, e no ta-se o au men to ace le ra -
do do de sem pre go, em Bra sí lia, que cer ta men te a
ado ção de ma i or fle xi bi li da de nas li nhas de fi nan ci a -
men to do FCO irá con tri bu ir para mi ni mi zar este da -
no so efe i to so ci al.

Di an te do ex pos to, so li ci to apo io de Vos sas
Exce lên ci as.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. _ Se na -
dor Luiz Este vão

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1998

Re gu la men ta o art. 159, in ci so, I, alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te _ FNE, e
do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a -
men to do Cen tro-Oeste – FCO, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

I – Das Fi na li da des e Di re tri zes Ge ra is

Art. 2º Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste têm por ob -
je ti vo con tri bu ir para o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste,
atra vés das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá -
ter re gi o nal, me di an te a exe cu ção de pro gra mas de fi -
nan ci a men to aos se to res pro du ti vos, em con so nân -
cia com os res pec ti vos pla nos re gi o na is de de sen vol -
vi men to.

§ 1º Na apli ca ção de seus re cur sos, os Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te 
e Cen tro-Oeste fi ca rão a sal vo das res tri ções de con -
tro le mo ne tá rio de na tu re za con jun tu ral e de ve rão
des ti nar cré di to di fe ren ci a do dos usu al men te ado ta -
dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, em fun ção das re a -
is ne ces si da des das re giões be ne fi ciá ri as.

§ 2º No caso da re gião Nor des te, o Fun do Cons -
ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te in clui a fi na li -
da de es pe cí fi ca de fi nan ci ar, em con di ções com pa tí -
ve is com as pe cu li a ri da des da área, ati vi da des eco -

nô mi cas do se mi-árido, as qua is des ti na rá me ta de
dos re cur sos in gres sa dos nos ter mos do art. 159, in ci -
so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 322, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que
dis põe so bre as con di ções para a pro mo -
ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a
or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser -
vi ços cor res pon den te e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro 

de 1990, fica acres ci do do se guin te pa rá gra fo:
“§ 4º Os me di ca men tos dis tri bu í dos no âm bi to

das ações e ser vi ços de sa ú de dos ór gãos e en ti da -
des do Po der Pú bli co te rão apos ta a ex pres são ”Dis -
tri bu i ção Gra tu i ta", em seus ró tu los e em ba la gens,
em ca rac te res de igual di men são aos da de no mi na -
ção do pro du to."

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor 120 (cen to e vin -
te) dias a par tir de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A uti li za ção de for mu lá ri os de me di ca men tos
bá si cos como for ma de re du zir o per cen tu al dos gas -
tos com me di ca men tos, do mon tan te glo bal de um
sis te ma na ci o nal de sa ú de, tem-se mos tra do mu i to
efi ci en te em equi li brar o or ça men to do se tor, es pe ci -
al men te de pa í ses sub de sen vol vi dos. Esse fato se re -
ves te de es pe ci al re le vân cia se con si de rar mos que,
para um per cen tu al ace i tá vel de en vol vi men to or ça -
men tá rio com re mé di os em tor no de 8% a 12%, al -
guns da que les pa í ses têm exi bi do um com pro me ti -
men to his tó ri co que su pe ra, por ve zes, 65% do to tal
de gas tos em sa ú de.

Cuba foi a pri me i ra a uti li zar um for mu lá rio na ci -
o nal, em 1961. O Bra sil te ria sido o se gun do país a
ado tar tal me di da, em fe ve re i ro de 1964, sem, en tre -
tan to, ma te ri a li zá-la. Tal con cre ti za ção so men te ocor -
re ria por oca sião da fun da ção da Cen tral de Me di ca -
men tos _ CEME, em 1971. O pri me i ro for mu lá rio na -
ci o nal que ado tou a de no mi na ção de “Re la ção Na ci o -
nal de Me di ca men tos Essen ci a is” se ria pu bli ca do em
1972, cons tan do de 88 (oi ten ta e oito) for mas far ma -
cêu ti cas.
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Apesar de todas as virtudes administrativas,
econômicas e técnicas associadas às relações
nacionais de medicamentos essenciais, que contam
com o entusiástico apoio da Organização Mundial de
Saúde _ OMS, essas têm entrado em lenta
derrocada, inclusive no Brasil, por pressões explícitas 
dos impérios farmacêuticos multinacionais.

Uma das ra zões para a he ca tom be da Ceme,
a base da ope ra ção para o uso da Re la ção Na ci o nal 
de Me di ca men tos Essen ci a is _ RENAME, que con -
du ziu ao seu es va zi a men to, fun da men tou-se na to -
tal in com pe tên cia das es tru tu ras pe ri fé ri cas de as -
sis tên cia far ma cêu ti ca em ela bo ra rem uma sim ples
re la ção anu al dos quan ti ta ti vos dos me di ca men tos
ne ces sá ri os por área de ju ris di ção ad mi nis tra ti va. As 
so li ci ta ções eram re a li za das, qua se sem pre, com
base na so li ci ta ção im per fe i ta do ano an te ri or, sem
se com pu ta rem as ne ces si da des re a is da re gião. A
de man da não aten di da, por exem plo, não era quan -
ti fi ca da. Como era sa bi do que ela exis tia, qua se
sem pre in cor ria-se no exa ge ro das so li ci ta ções. E,
como re sul ta do ób vio, ao fim de um cer to pe río do, fi -
cou evi den ci a do o des per dí cio de qua se 50% de
toda a pro du ção da CEME, des mo ra li zan do o ór gão. 
Os me di ca men tos ti nham seu pra zo de va li da de ex -
pi ra do e eram, sim ples men te, in ci ne ra dos. Não ha -
via mo bi li da de su fi ci en te para re ma ne ja men to em
tem po há bil para ou tras re giões ca ren tes da que les
pro du tos. Incom pre en si vel men te não se re a li zou um 
sim ples es tu do de de man da real com base no cru -
za men to de da dos epi de mi o ló gi cos de uso de me di -
ca men tos com as in ci dên ci as por no so lo gia pre va -
len te em cada uma das cin co re giões em que a
Ceme di vi dia o País.

A ple to ra de me di ca men tos es ta ta is nos al -
mo xa ri fa dos, sem uma de man da efe ti va, e em
vias de ex pi ra ção do pra zo de va li da de, em as so -
ci a ção com a cor rup ção de gru pos de fun ci o ná ri -
os, fez eclo dir uma mi ría de de ban dos bem en tra -
nha dos no se tor es ta tal de me di ca men tos, que
pas sou a ven der me di ca men tos Ceme e ou tros do 
se tor pú bli co.

Em re a li da de, pode apa re cer que che ga tar de a
pro pos ta pre sen te, uma vez que a Ceme ex tin guiu-se. 
To da via, a opor tu ni da de des sa ini ci a ti va é atu al, es pe -
ci al men te se con si de rar mos que, com a mul ti pli ca ção
dos for mu lá ri os ado ta dos, au men ta ram sig ni fi ca ti va -
men te as fon tes de for ne ci men to de me di ca men tos ao 
Sis te ma Úni co de Sa ú de _ SUS, em seus vá ri os ní ve -
is de ges tão, com pon do um vo lu me re le van te de me -
di ca men tos dis tri bu í dos no âm bi to do SUS.

Tais considerações nos levam a crer que este
projeto de lei contará com a aceitação dos
parlamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes, e dá
outras providências.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 323, DE 1999

Altera a legislação do imposto de
renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido para permitir a dedução,
como despesa, do valor integral de
bolsas de estudo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de

dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:

“Art. 13. Para efeito de apuração do
lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são 
vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47
da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de
1964:

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

§ 2º Poderão ser deduzidas as
seguintes doações:

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

IV – as correspondentes ao valor das
bolsas de estudo concedidas, por entidade
educacional, a alunos carentes
selecionados e indicados, mediante
procedimentos públicos e igualitários, pelas
Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal e dos Municípios."
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro
de janeiro subseqüente.

Justificação

A legislação tributária recente procurou,
acertadamente, tornar mais rigorosas as condições
de gozo de isenções e favores fiscais para as
entidades que, ditas filantrópicas, usavam dessa
qualidade para, na verdade, obter vantagens
indevidas. Fora de qualquer dúvida que o combate à
falsa filantropia veio em boa hora para coibir os
abusos.

Todavia, forçoso reconhecer que, ao visar a tal
saudável intento, acabou-se por prejudicar, também,
boa parte da filantropia legítima que sempre
funcionou ao abrigo dos critérios mais elásticos da
legislação fiscal.

A área mais prejudicada, nesse particular, foi a
educacional. Se é verdade que entidades
filantrópicas de fachada gozavam dos favores fiscais
sem convertê-los em benefícios à comunidade, em
contrapartida inúmeras outras _ que a rigor nem se
declaram filantrópicas, sempre primaram por abrir
suas portas, mediante a concessão de bolsas de
estudo totais ou parciais, para alunos carentes.

Sucede que a ampliação das obrigações fiscais
dessas entidades forçou-se a restringir drasticamente 
as concessões, como forma de possibilitar a
retomada de seu equilíbrio financeiro. Com isso,
milhares de estudantes pobres, em todo o País,
viram-se privados dessa possibilidade de freqüentar
instituições de bom nível.

O projeto que ora se submete à deliberação
desta Casa tem, exatamente, o objetivo de
restabelecer a condição mínima para que volte a
prática das concessões de bolsas de estudo.
Parte-se da premissa de que, ao conceder uma bolsa
de estudo, a entidade educacional está, na verdade,
doando unidades do produto de sua atividade _ os
quais, obviamente, tem seu custo de produção. O
lugar ocupado por um bolsista, e não por um aluno
pagante, representa, para a empresa, renúncia de
receita e despesa operacional que fica a descoberto.

Ainda que a idéia cause repugnância aos
puristas, o produto educacional tem os mesmos
fundamentos econômicos e contábeis de qualquer
outro produto, tais como custo, equilíbrio financeiro,
escala de produção, despesas fixas, despesas
variáveis, lucro etc.

Por isso, a pro pos ta é sim ples: ex clu ir do côm -
pu to das re ce i tas, para fins de cál cu lo do im pos to de

ren da e da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do,
da pes soa ju rí di ca de di ca da ao en si no, as des pe sas
com o alu no bol sis ta, na mes ma pro por ção da re ce i ta
que se ria ge ra da por um alu no pa gan te que es ti ves se 
em seu lu gar.

Na prá ti ca, ocor re rá ape nas que o im pos to que
se ria re co lhi do ao Go ver no Fe de ral para apli ca ção
par ci al obri ga tó ria na área edu ca ci o nal, ou re dis tri bu í -
do aos Esta dos e Mu ni cí pi os para apli ca ção par ci al
tam bém obri ga tó ria na mes ma área, será pago di re ta -
men te pe las em pre sas, em es pé cie.

Impor tan te as si na lar que esse pa ga men to di re -
to, as sim con ce bi do, é bem ma i or que o im pos to que
se ria re co lhi do e, ob vi a men te, mu i to ma i or que a par -
te que se ria apli ca da em edu ca ção. Em si tu a ção nor -
mal, o im pos to de ren da mais a con tri bu i ção so bre o
lu cro re pre sen tam uma pe que na por cen ta gem do fa -
tu ra men to bru to. O lu cro lí qui do, base des ses tri bu -
tos, gira no má xi mo algo em tor no de dez por cen to do 
fa tu ra men to. Apli ca das as alí quo tas res pec ti vas so -
bre es ses dez por cen to, tem-se que se ri am car re a -
dos ao Te sou ro cer ca de dois e meio por cen to. Da
par ce la cor res pon den te ao im pos to de ren da, por for -
ça do art. 212 da Cons ti tu i ção, a União deve apli car
de zo i to e os en tes fe de ra dos vin te e cin co por cen to
das par tes que lhes to cam para de sen vol ver a área
da edu ca ção. Ou seja, algo como três dé ci mos por
cen to.

Po de-se, en tão, es ti mar que, para cada
R$100,00 de bol sas con ce di das, di mi nu in do o fa tu ra -
men to bru to para efe i to de cál cu lo dos dois tri bu tos,
es sas bol sas cor res pon de ri am à per da de cer ca de
R$2,50 em tri bu tos, e a cer ca de R$0,30 de apli ca ção
obri ga tó ria na edu ca ção.

Para que se evi tem bur las, pro põe-se que a en -
ti da de con ce den te das bol sas não te nha ne nhu ma
par ti ci pa ção ou in fluên cia no es ta be le ci men to e apli -
ca ção do cri té rio de se le ção dos alu nos fa vo re ci dos.
Ela dirá ape nas quan tas va gas está em con di ções de
ofe re cer. Os ór gãos ofi ci a is dos Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os é que fa rão a se le ção e in di ca ção
dos bol sis tas.

Des ta for ma, ob je ti va-se, tam bém, que o sis te -
ma de bol sas vo lun tá ri as seja usa do como ins tru men -
to de com ple men ta ção da po lí ti ca ofi ci al de edu ca -
ção, vin do a su prir de fi ciên ci as quan ti ta ti vas e qua li ta -
ti vas do sis te ma pú bli co. Ou, ain da, como ins tru men -
to au xi li ar da po lí ti ca as sis ten ci al dos go ver nos lo ca is.

A pre vi são de pro du ção de efe i tos da lei ape nas
no exer cí cio se guin te ao de sua pu bli ca ção tem o ob -
je ti vo de se evi tar o pre ju í zo ao equi lí brio do or ça men -
to cor ren te.
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Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nossos eminentes pares à aprovação do
projeto.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do Impos to so -
bre a Ren da das pes so as ju rí di cas, bem
como da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 13. Para efe i to de apu ra ção do lu cro real e

da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, são ve da das as se guin tes de du ções in de -
pen den te men te do dis pos to no ar ti go 47 da Lei nº
4.506(8), de 30 de no vem bro de 1964:
....................................................................................

II – das con tra pres ta ções de ar ren da men tos
mer can til e do alu guel de bens mó ve is ou imó ve is, ex -
ce to quan do re la ci o na dos in trin se ca men te com a pro -
du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;
....................................................................................

LEI Nº 4.506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o im pos to que re cai
so bre as ren das e pro ven tos de qual quer 
na tu re za.

....................................................................................
Art. 47. São ope ra ci o na is as des pe sas não com -

pu ta das nos cus tos, ne ces sá ri as à ati vi da de da em -
pre sa e a ma nu ten ção da res pec ti va fon te pro du to ra.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma
a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETODE LEI DO SENADO
Nº 324, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que
dis põe so bre as con di ções para a pro mo -
ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a
or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser -
vi ços cor res pon den tes e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º O art. 6º, da Lei nº 8.080, de 19 de

setembro de 1990, fica acrescido do seguinte
parágrafo:

“§ 4º O Sistema Único de Saúde
utilizará, exclusivamente, os medicamentos
constantes da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais _ RENAME.

a) as ins ti tu i ções con ve ni a das ao SUS
so men te se rão res sar ci das das des pe sas
com me di ca men tos cons tan tes da Re na me;

b) as ex ce ções ao dis pos to nes te pa -
rá gra fo de ve rão ser jus ti fi ca das pelo mé di co 
as sis ten te e cor ro bo ra das pelo di re tor clí ni -
co da ins ti tu i ção onde o me di ca men to for
uti li za do ou dis pen sa do;

c) a Re na me, em seu con te ú do e for -
ma de uti li za ção, de ve rá ser re gu la men ta da
pelo Po der Exe cu ti vo e re vis ta bi a nu al men -
te."

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a Re -
na me no pra zo de 120 (cen to e vin te) dias a par tir da
pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A idéia da ela bo ra ção de for mu lá ri os te ra pêu ti -
cos como for ma de ra ci o na li zar o uso dos me di ca -
men tos pa re ce, em re a li da de, re mon tar ao um bral da
His tó ria da Hu ma ni da de. Assim, po dem ser en con tra -
dos exem plos de for mu lá ri os tão an ti gos como o da
me di ci na su me ri a na, com mais de 7.000 anos, que já
dis pu nha so bre a efi cá cia da pa pou la no tra ta men to
das do res. Ou tros for mu lá ri os, como o en con tra do no
Torá Ju da i co, no Có di go de Ha mu rá bi (da me di ci na
as sí ria, no Pa pi ro de Ebers (na me di ci na egíp cia), no
Rgyad Bahi da me di ci na ti be ta na), en tre ou tros tan -
tos, vêm a con fir mar a an ti güi da de da idéia.

A ne ces si da de da ela bo ra ção de re la ções de
me di ca men tos es sen ci a is foi, em ver da de, uma evo -
lu ção di a lé ti ca, co in ci den te com um pa ta mar mais
ele va do de cons ci en ti za ção dos po vos, mor men te
aque les do cha ma do Ter ce i ro Mun do, na bus ca da
ex ce lên cia das ações de sa ú de pú bli ca. A de sor ga -
ni za ção e fal ta de pro fis si o na lis mo, ali a dos a uma
ga lo pan te cor rup ção re sul ta va, nes ses pa í ses, no
com pro me ti men to, com me di ca men tos, de per cen -
tu a is su pe ri o res a 60% do or ça men to to tal do se tor
sa ú de, quan do o má xi mo ace i tá vel não de ve ria ul tra -
pas sar os 10%. Tal fato ocor ria, via de re gra, de vi do
à aqui si ção qua se anár qui ca de me di ca men tos, com
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base em ne nhum for mu lá rio ou, pior, em múl ti plos for -
mu lá ri os, sem qual quer cri té rio epi de mi o ló gi co, ou
mes mo te ra pêu ti co, com vis tas à sa ú de pú bli ca lo cal,
re gi o nal ou na ci o nal.

Aparentemente, Cuba foi o primeiro país a
adotar tal medida, premida pelas retaliações dos
países capitalistas no período pós-revolução.
Efetivou a fusão, em 1961, das 14 plantas industriais
farmacêuticas existentes no país em um aglomerado
que denominou-se “Empresa Consolidada de
Produtos Farmacêuticos”. Essa empresa passou a
funcionar tendo por base um elenco finito de
medicamentos essenciais, composto por 611
apresentações, que passaria, em 1975, a ser
constituído por 855 formas farmacêuticas.

O Brasil, apesar de não estar sob um tal regime
de pressões insuportáveis, adotou, de forma pioneira, 
o conceito da relação dos medicamentos essenciais
como base de uma política nacional de assistência
farmacêutica por meio do Decreto nº 53.612, de
26-2-64. Tal relação pioneira teve a denominação de
“Relação Básica e Prioritária de Produtos Biológicos
e Materiais para Uso Humano e Veterinário”.
Inobstante as boas intenções, essa relação não foi
viabilizada, à época. A concretização só aconteceria,
mesmo, com a implantação da Central de
Medicamentos, (Decreto nº 68.806, de 26-6-71) e
com a publicação da primeira “relação de
medicamentos essenciais” (Decreto nº 69.451, de
1º-11-71), com cerca de 88 formas farmacêuticas.
Ficou patente, de imediato, que a base de
funcionamento de um órgão que se pretendia gestor
de uma política nacional de assistência farmacêutica
apoiava-se sobre a existência de um formulário de
medicamentos essenciais.

Dentre as razões mais relevantes da
importância dos formulários de medicamentos
essenciais foram listadas as seguintes: as compras
centralizadas mais baratas; o controle de preço pela
montagem de matrizes de custos; a redução dos
preços pela simplificação das embalagens; a
compatibilização nosologia x terapêutica; a liberação
do receituário de marcas de fantasia; a escolha de
medicamentos clássicos, com melhor relação
risco/benefício; a escolha de medicamentos
resistentes às condições climáticas do País.

A relação pioneira saiu do trabalho informal de
um pequeno grupo de técnicos daquele órgão,
composto por Orlando Ribeiro Gonçalves, José
Xavier e Jomar Medeiro Cunha, com o apoio de Ely
Brant Vieira e Mozart de Abreu e Lima. Alguns
medicamentos, ainda, eram designados por nome de

fantasia. Essa relação sofreria, em 1974, uma
revisão, resultando na “Relação de Medicamentos
Básicos” (RMB), constante da Portaria nº 233, de
8-7-75. Desse modo, a RMB passou a conter 120
formas farmacêuticas distribuídas em 14 classes
terapêuticas, utilizando agora denominações
exclusivamente genéricas.

Em 1975, durante a 28ª Assembléia Mundial de
Saúde, após exposição do representante brasileiro
Prof. Dr. Antonio Carlos Zanini, o Plenário solicitou ao
Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde
(OMS) que efetivasse um estudo sobre
medicamentos essenciais (Resolução WHA 28.66).
Tal resolução culminou no Informe Técnico nº 615
(Genebra, 17-21, de outubro de 1977). Daí resultou a
primeira relação de medicamentos essenciais da
OMS, que contava com 208 medicamentos,
distribuídos em 25 classes terapêuticas. A OMS
difundiu a utilização do conceito por mais de 110
países, divulgando, periodicamente, as revisões da
lista de medicamentos essenciais pioneira.

A Rename, em realidade, foi alcançada à
condição de gestora da política nacional de
assistência farmacêutica pela Portaria Interministerial 
de nº 3, de 15 de dezembro de 1982.

Posteriormente, ocorreria outra revisão da
RMB, por ocasião da absorção do Inamps pelo
sistema Ceme, o que acarretou grande expansão das 
suas atividades e do tamanho do formulário. Assim,
surgia a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME), por meio da Portaria
Interministerial nº 4, de 30 de dezembro de 1982,
contando com 471 medicamentos (312 fármacos).
Essa relação introduzia um aspecto operacional
muito interessante e útil: a divisão dos medicamentos
em três níveis de prioridade de distribuição, segundo
a complexidade das ações de saúde executadas.

A úl ti ma re vi são da Re na me re du ziu-a para 371
for mas far ma cêu ti cas. Por essa épo ca, já nos anos
90, a Ceme, em ple na der ro ca da, atu a va com ape nas 
20% da sua ca pa ci da de ini ci al, cri an do um des cré di to 
de di fí cil re ver são no se tor sa ú de. Deu-se iní cio, en -
tão, ao “sal ve-se-quem-puder”: to das as Se cre ta ri as
de Sa ú de, to dos os hos pitais do País, na fa lha to tal
do sis te ma Ceme, pas sa ram a ela bo rar os seus
pró pri os for mu lá ri os, aos mi lha res. Cri ou-se, por -
tan to, um re tro ces so à pré-história da as sis tên cia
far ma cêu ti ca es ta tal. Se pul tou-se, com a Ceme, a
as sis tên cia far ma cêu ti ca es ta tal am pla, efe ti va, se -
gu ra, ra ci o nal e eco no mi ca men te viá vel. A in dús tria 
far ma cêu ti ca pri va da exul tou e até hoje co me mo ra
o es can ca ra men to das bur ras pú bli cas do SUS, me -
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di an te a hecatom be ad mi nis tra ti va in ci den te so bre a
ru bri ca “me di ca men tos” nos cus tos da as sis tên cia
mé di ca no País.

Assim, é in ten ção des ta lei res ta u rar o bom sen -
so exis ten te nos con ce i tos re la ci o na dos à Re na me,
que a tor nam a úni ca so lu ção téc ni ca, ad mi nis tra ti va
e eco nô mi ca que pos si bi li ta, na prá ti ca, a as sis tên cia
far ma cêu ti ca nos mol des pre co ni za dos pela nos sa
Car ta Mag na: es ten den do-a a toda a po pu la ção bra -
si le i ra.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú -
de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos
ser vi ços cor res pon den tes, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 6º Estão in clu í das ain da no cam po de atu a -
ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS:
....................................................................................

DECRETO Nº 53.612, DE 26 DE
 FEVEREIRO DE 1964

Apro va re la ção de me di ca men tos
es sen ci a is para os fins pre vis tos no De -
cre to nº 52.471, de 1963, e dis põe so bre a 
aqui si ção de me di ca men tos pela Admi -
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

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

DECRETO Nº 68.806, DE 25 DE
 JUNHO DE 1971

Insti tui a Cen tral de Me di ca men tos
(CEME).

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

DECRETO Nº 69.451, DE 1º DE
 NOVEMBRO DE 1971

Alte ra dis po si ções do De cre to nº
68.806, de 25 de ju nho de 1971 e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

PORTARIA Nº 230-BSB, DE 2  DE
JUNHO DE 1975

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

Nº 233 – Insti tu ir no Mi nis té rio da
Sa ú de, Co mis são Espe ci al para Assun -
tos de Sa ú de Re la ci o na dos com as Co -
mu ni da des Indí ge nas... (CEASCI);

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

PORTARIA INTERMINISTERIAL
 Nº MPAS/MS/MEC Nº3, DE 15 DE

DEZEMBRO DE 1982

Dis põe so bre a Re la ção Na ci o nal de 
Me di ca men tos Essen ci a is – RENAME.

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

PORTARIA INTERMINISTERIAL
 MS/MPAS Nº 4 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1982

Os Mi nis tros da Sa ú de e da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, no uso de suas atri bu i ções e
ten do em vis ta a pro po si ção da Co mis são Inter mi -
nis te ri al de Pla ne ja men to e Co or de na ção –
CIPLAN, re sol vem:

1 – As co-gestões, es ta be le ci das pe las Por ta ri -
as Inter mi nis te ri a is MS/MPAS nºs 8/80, 11/80 e 2/81,
dos hos pi ta is psi quiá tri cos da Di vi são Na ci o nal de
Sa ú de Men tal do Mi nis té rio da Sa ú de, se rão di ri gi -
das por um úni co Con se lho Téc ni -
co-Administrativo.

2 – O Con se lho Téc ni co-Administrativo de Sa -
ú de Men tal (CTA-SM), de que tra ta esta por ta ria, de
com po si ção pa ri tá ria, será cons ti tu í do de 6 (seis)
mem bros in di ca dos pelo Se cre tá rio de Me di ci na
So ci al do Insti tu to Na ci o nal de Assis tên cia Mé di ca
da Pre vi dên cia So ci al e pelo Se cre tá rio Na ci o nal de
Pro gra mas Espe ci a is de Sa ú de do Mi nis té rio da Sa -
ú de e de sig na dos pe los Co or de na do res da Ci plan.

3 – O CTA-SM será co or de na do si mul ta ne a -
men te por 2 (dois) co or de na do res, es co lhi dos por 
cada uma das re pre sen ta ções, que pre si di rão, em 
al ter nân cia, as suas re u niões.

4 – O CTA-SM de li be ra rá sem pre por con sen -
so. Qu an do um as sun to tor nar essa de li be ra ção
im pos sí vel, o mes mo de ve rá ser sub me ti do à Ci -
plan, ins tân cia su pe ri or do pro ces so de
co-gestão.

5 – O CTA-SM re u nir-se-á or di na ri a men te
uma vez por mês e ex tra or di na ri a men te quan do
con vo ca do pe los seu co or de na do res.

6 – Os Di re to res do Hos pi tal Pi nel, Cen tro
Psi quiá tri co Pe dro II – e Co lô nia Ju li a no Mo re i ra apre -
sen ta rão ao CTA-SM re la tó ri os de de sem penho de
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seus hos pi ta is, in clu si ve de suas co mis sões téc -
ni cas.

7 – Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. – Waldir Mendes Arcoverde,  Ministro da
Saúde – Hélio Beltrão, Ministro da Previdência e
Assistência Social.

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas sa -
mos à lis ta de ora do res.

Tem a pa la vra, como pri me i ro ora dor ins cri to, o
Se na dor Luiz Este vão. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as pri me i ras pa la -
vras de meu pro nun ci a men to, que ro de di car a tra zer
uma bre ve e boa no tí cia a res pe i to do es ta do de sa ú -
de de nos so es ti ma do co le ga, Se na dor Ro nal do Cu -
nha Lima, da Pa ra í ba, que foi aco me ti do, há cer ca de
quin ze dias, de um aci den te vas cu lar ce re bral. Gra -
ças a Deus, o Se na dor en con tra-se em pro mis sor es -
ta do de re cu pe ra ção no Incor, em São Pa u lo. 

O bo le tim mé di co ex pe di do por aque le hos pi tal
nes ta ma nhã afir ma que o Se na dor já de i xou a uni da -
de de tra ta men to in ten si vo e per ma ne ce rá na que le
ins ti tu to por mais quin ze dias, fa zen do fi si o te ra pia
para re cu pe rar os mo vi men tos do lado es quer do de
seu cor po, afe ta do por aque le aci den te. Gra ças a
Deus, as no tí ci as são ex tre ma men te pro mis so ras,
pois te mos in for ma ções de que to das as fun ções vi ta -
is do Se na dor en con tram-se ab so lu ta men te nor ma li -
za das – S. Exª, in clu si ve, vem acom pa nhan do o de -
sen ro lar dos acon te ci men tos no Con gres so e no
País. Há uma pers pec ti va mu i to fa vo rá vel de que S.
Exª ve nha, se Deus qui ser, a re cu pe rar a ple ni tu de ou
a qua se ple ni tu de de seus mo vi men tos. 

Por tan to, é com essa no tí cia tão boa e aus pi ci o -
sa que ini cio o meu pro nun ci a men to. Trans mi to-a ao
Se na do e tam bém, por meio da nos sa te le vi são e da
nos sa rá dio, aos ele i to res do Se na dor Ro nal do Cu -
nha Lima, na Pa ra íbA. 

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
des de o dia 4 de mar ço o Bra sil vem tra van do uma
ver da de i ra que da de bra ço no que se re fe re à ques -
tão ge ra ção de em pre gos, mais es pe ci fi ca men te
àque les em pre gos ge ra dos pela pro du ção au to mo bi -
lís ti ca em nos so País. Com efe i to, o se tor au to mo bi -

lís ti co é um dos mais im por tan tes ge ra do res de em -
pre gos e de im pos tos em todo o ter ri tó rio bra si le i ro,
res pon den do hoje pela ar re ca da ção – o se tor como
um todo – de cer ca de R$6 bi lhões anu a is em tri bu tos
e re pre sen tan do, di re ta e in di re ta men te, cer ca de
12% do nos so Pro du to Inter no Bru to. Além dis so, é
um se tor que em pre ga, em suas di ver sas eta pas de
pro du ção, de co mer ci a li za ção e de pres ta ção de ser -
vi ços, cer ca de 500 mil pes so as em nos so País.

Ten do em vis ta, prin ci pal men te, a cri se dos me -
ses de ja ne i ro e fe ve re i ro, a ina cre di tá vel que da de
ven das no mês de fe ve re i ro, que re du ziu o con su mo
in ter no dos au to mo ti vos a cer ca de um ter ço do seu
con su mo nor mal, pro je tan do as sim uma ven da anu al
de 1,5 mi lhão de uni da des em 1998 para me nos de
600 mil uni da des no ano de 1999, com con se qüên ci -
as ter rí ve is, de sas tro sas para a eco no mia, para a ar -
re ca da ção tri bu tá ria, para a ge ra ção de em pre gos em 
todo o nos so País, di ver sos seg men tos da so ci e da de
se mo bi li za ram, a fim de evi tar que as con se qüên ci as
des sa que da de ven das ti ves sem es ses efe i tos ne -
fas tos so bre a nos sa eco no mia e so bre a ge ra ção de
em pre gos.

Ini ci a ti va, por si nal, par ti da dos pró pri os sin di ca -
tos de tra ba lha do res, no ta da men te do ABC pa u lis ta,
que, ten do em vis ta a imi nên cia do fe cha men to de
uma das mon ta do ras de ve í cu los na que la re gião e a
per da de 2.800 pos tos de tra ba lho na que le mo men to, 
tra ta ram de se mo bi li zar para evi tar que aqui lo acon -
te ces se, to man do a ini ci a ti va de pro por ao Go ver no
Fe de ral e às mon ta do ras a ce le bra ção de um gran de
acor do, em que cada um da ria a sua par ce la de con -
tri bu i ção no sen ti do de ten tar re cu pe rar a de man da e
as ven das de au to mó ve is e au to mo to res em nos so
País. E as sim foi fe i to.

De um lado, as mon ta do ras as su mi ram o com -
pro mis so, pelo pra zo de seis me ses, de que não ha -
ve ria qual quer de mis são no se tor au to mo ti vo. De ou -
tro lado, os sin di ca tos de tra ba lha do res anun ci a ram a 
não-reivindicação de qual quer me lho ria sa la ri al no
pe río do e, por tan to, a não-existência de qual quer gre -
ve re i vin di ca tó ria nes se es pa ço de tem po. Do lado do
Go ver no Fe de ral, hou ve a re du ção do IPI, Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, pelo pra zo de 60
dias, a fim de que se pu des se pro mo ver uma re du ção
do pre ço dos ve í cu los e, as sim, pos si bi li tar que a de -
man da pu des se ser sa tis fe i ta, atin gin do ou tras fa i xas
de con su mo da po pu la ção e, além dis so, que hou ves -
se, atra vés da re du ção de pre ço, uma com pen sa ção
pe las al tas ta xas de ju ros, que es ta vam a in vi a bi li zar
o fi nan ci a men to de au to mó ve is e de ou tros ve í cu los
em nos so País.
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De parte dos próprios governos estaduais,
houve a iniciativa de muitos deles de reduzir o ICMS
de 12% para 9%, uma redução de 25% no total desse
tributo, visando também dar a contribuição dos
Estados a fim de que pudesse haver uma reativação
do setor automotivo, o que significaria, na prática,
que, embora houvesse a redução das alíquotas de
tributos cobrados, através do crescimento das
vendas, o que se teria, de verdade, era um
crescimento da receita, já que a redução havida no
preço seria compensada pelo aumento da demanda
e, portanto, do fato gerador da contribuição desses
tributos.

Efetivamente, os resultados foram
extremamente animadores nos meses de março e
abril, particularmente no mês de março, em que as
vendas de veículos triplicaram, trazendo a esperança
de que, apesar da conjuntura desfavorável da
economia, do achatamento salarial, da alta taxa de
juros e do desemprego, seriam mantidos, pelo
menos, os patamares de produção e de venda
atingidos durante o ano de 1999, ou cerca de um
milhão e meio de veículos.

Tudo parecia caminhar muito bem, inclusive
com a impressão de que esse acordo de seis meses,
com o compromisso de ser revisto e analisado
novamente a cada período de 60 dias, seria mantido
por parte das montadoras, com o não-reajuste de
preços e a não-perpetração de demissões; por parte
dos sindicatos, com a não-realização de greves; por
parte do Governo Federal, com a redução de tributos;
por parte dos governos estaduais, com a redução do
ICMS.

Para surpresa de todos, embora não tenha
havido nenhuma manifestação do Governo Federal
de mudar a sua política, nenhuma manifestação dos
governos estaduais, nenhuma manifestação dos
sindicatos de trabalhadores, eis que a indústria
automobilística anuncia que promoveria aumentos de 
cerca de 10% em todos os seus produtos, a fim de
compensar supostas perdas tidas no primeiro
trimestre, decorrentes da queda de produção e do
acréscimo de custos em conseqüência da
desvalorização do real e pelo fato de parte dos
componentes, que resultam na matéria-prima para
produção de automóveis e veículos, ser importada e,
portanto, sofrido considerável reajuste de preços em
face da alta do dólar e da desvalorização do real.

Esse ar gu men to, essa ten ta ti va ino pi na da das
mon ta do ras de ve í cu los de su bir seus pre ços sur pre -
en deu todo o mer ca do. As mon ta do ras ale gam que o
pro du to im por ta do re pre sen ta cer ca de 30% do seu

cus to de pro du ção e que, por tan to, a des va lo ri za ção
ha vi da, que hoje re pre sen ta, so bre o pa ta mar do dó -
lar do iní cio do ano, cer ca de 36% de des va lo ri za ção
efe ti va, po de ria re pre sen tar um acrés ci mo no cus to
de pro du ção da or dem de 10%, o que, apa ren te men -
te – e eu fri so aqui a pa la vra “apa ren te men te” – po de -
ria jus ti fi car esse au men to.

Dis cor do des se pon to de vistA. Não acre di to
que esse re a jus te do dó lar, essa des va lo ri za ção do
real pos sa ser vir de jus ti fi ca ti va para esse au men to
de 10%. E a ra zão é mu i to sim ples: se, de um lado, é
ver da de i ro que a ma té ria-prima im por ta da, as pe ças
im por ta das re pre sen tam 30%, em tese, do cus to de
pro du ção do ve í cu lo, o que en se ja ria o tal au men to de 
10%; por ou tro lado, é tam bém ver da de i ro que os ou -
tros 70% do cus to de pro du ção do ve í cu lo são to dos
eles fe i tos em cima da mão-de-obra na ci o nal, que
não teve qual quer con se qüên cia em face da des va lo -
ri za ção do real, e tam bém de ma té ri as-primas, in su -
mos e au to pe ças pro du zi das no mer ca do in ter no, que 
não so fre ram, por tan to, qual quer re la ção com a des -
va lo ri za ção ha vi da da nos sa mo edA. Ora, se 30% do
cus to de pro du ção foi in fla ci o na do pela des va lo ri za -
ção do real e 70% não o foi, é cla ro que toda vez que a 
in dús tria ex por ta um ve í cu lo, ela está, ao re ce ber o
pro du to des sa ex por ta ção em mo e da for te, sen do re -
com pen sa da pela des va lo ri za ção ha vi da em re la ção
aos cus tos im por ta dos de pro du ção; mas, do ou tro
lado, na que les 70% de cor ren tes da mão-de-obra, ou
de cor ren tes do cus to na ci o nal de pro du ção, é evi den -
te que em todo ve í cu lo im por ta do esse ga nho mar gi -
nal, esse ga nho adi ci o nal, esse lu cro ines pe ra do e
ino pi na do está sen do to tal men te re ver ti do em fa vor
da que las in dús tri as.

Des sa for ma, é mu i to cla ro, é trans pa ren te, é
evi den te, é cris ta li no que a per da, se de um lado
exis tiu e afe ta 1/3 do cus to de pro du ção, do ou tro
lado, o be ne fí cio de cor ren te do re ce bi men to das ex -
por ta ções em mo e da for te fa vo re ceu o fa bri can te
de ve í cu los em 70% do seu cus to de pro du ção. Por -
tan to, é inad mis sí vel se fa lar ape nas na ne ces si da -
de do re a jus te de 10% no mer ca do in ter no, se não
se ava li ar, nes se caso, qual foi o be ne fí cio da va lo ri -
za ção do dó lar so bre as ex por ta ções pro mo vi das
por es sas in dús tri as, quan do sa be mos que é um
dos seg men tos que mais ex por tam em nos so País,
e que, por tan to, esse be ne fí cio foi in te gral men te in -
cor po ra do ao lu cro e à lu cra ti vi da de des sas em pre -
sas.

Por isso, con si de ran do essa si tu a ção e con si de -
ran do a que da de bra ço que se tra va no pre sen te mo -
men to, com re fle xo ex tre ma men te ne ga ti vo so bre as
ven das de ve í cu los, com o iní cio de um pro ces so
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de de mis sões, um pro ces so de de sem pre go, que ro
aqui di zer que me jun to ao mo vi men to sin di cal bra si -
le i ro, às li de ran ças sin di ca is do ABC pa u lis ta quan do
vêm aqui pro tes tar con tra essa de ci são de au men to
de pre ço; e me jun to, tam bém, ao Go ver no Fe de ral,
no mo men to em que si na li za para as mon ta do ras
que, se não for re vis ta essa ques tão do au men to de
pre ços apli ca do por elas aos seus pro du tos, o Go ver -
no Fe de ral e os go ver nos es ta du a is tam bém re ve rão
o in cen ti vo dado no sen ti do da re du ção de im pos tos,
por que é cla ro, é mais do que ló gi co, que, se esse sa -
cri fí cio, se essa con ces são não for re par ti da en tre to -
dos os pre ju di ca dos ou be ne fi ci a dos com o pro ces so
pro du ti vo e com o au men to de cus tos, é evi den te que
não po de mos con cor dar que a ne ces si da de de se
man ter um de ter mi na do ní vel de pro du ção e ven das
fi que ex clu si va men te por con ta do Go ver no, por con -
ta dos ope rá ri os, e que as in dús tri as, que pro du zem
os au to mó ve is e os au to mo to res em nos so País, não
se sen si bi li zem no sen ti do de que tam bém pre ci sam
dar uma par ce la de con tri bu i ção, já que, se, de um
lado, per de ram – e re pi to aqui – com o au men to de
cus tos na ma té ria-prima im por ta da, do ou tro lado, be -
ne fi ci a ram-se, e mu i to, com o acrés ci mo da ren da na -
ci o na li za da das ex por ta ções que fa zem dos pro du tos
que fa bri cam.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ ESTEVÃO  (PMDB – DF) – Con ce -
do, com mu i ta ale gria, um apar te ao Se na dor Tião Vi -
anA. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Luiz Este vão, vejo que o as sun to que V. Exª traz ao
ple ná rio da Casa de ve ria ser fru to de um am plo de ba -
te na ci o nal so bre o real pa pel e a im por tân cia que têm 
as mon ta do ras na his tó ria re cen te do Bra sil. Hoje,
com si tu a ções mu i to po lê mi cas e com ple xas, como
essa si tu a ção de São Pa u lo e, ao mes mo tem po, a si -
tu a ção re cen te no Rio Gran de do Sul, onde há uma
ame a ça cla ra de uma mon ta do ra de re ti rar toda sua
po ten ci a li da de de ge ra ção de em pre gos e in ves ti -
men tos do Esta do, em fun ção de uma di fi cul da de que 
ti nha o Go ver na dor Olí vio Du tra de man ter in cen ti vos
à per ma nên cia des sa mon ta do ra no Rio Gran de do
Sul. Pen so que o Bra sil tem que re fle tir cla ra men te
so bre o pa pel his tó ri co que têm as mon ta do ras no
nos so ter ri tó rio. Do que pos so com pre en der como ci -
da dão e usuá rio de ve í cu lo, é imen su rá vel o lu cro que 
elas vêm ten do ao lon go da nos sa his tó riA. Ao mes -
mo tem po, elas, sem pre que têm uma re la ção que diz
res pe i to à ame a ça de es ta bi li da de do em pre go do tra -
ba lha dor, que rem im por mais uma cota de sa cri fí cio
ao Go ver no. Con fes so ter mu i ta di fi cul da de de com -

pre en der por que, quan do o Bra sil in te i ro pas sa por
um sa cri fí cio sem pro por ção, to dos os em pre sá ri os
na ci o na is, todo o co mér cio na ci o nal, to das as in dús -
tri as na ci o na is, mas as mul ti na ci o na is, as mon ta do -
ras de ve í cu los pa re ce que co lo cam um es cu do sa -
gra do de que a mar gem de lu cro tem de se man ter,
sob pena de uma for te pres são e uma for te ame açA.
Fi quei fe liz de ou vir a de cla ra ção do Go ver na dor Má -
rio Co vas no sen ti do de que pa ga ria para ver se elas
fa ri am uso do gran de be ne fí cio do in cen ti vo com o
“Go ver na dor bi go du do do Rio Gran de do Sul”, como
ele co lo cou, no jor nal Fo lha de S. Pa u lo. Pen so que
é hora de se re ver: se todo o País pas sa por um sa cri -
fí cio, todo o em pre sa ri a do na ci o nal pas sa por um sa -
cri fí cio, por que es sas mon ta do ras se co lo cam numa
si tu a ção dis tan te da cri se, pre ser van do sem pre uma
mar gem de lu cro? Não é hora de se tra tar com tan to
des res pe i to a di fi cul da de por que pas sa o tra ba lha dor 
bra si le i ro, por isso pen so que V. Exª traz um as sun to
da ma i or im por tân cia, que deve di zer res pe i to a uma
re vi são do con ce i to. O Go ver na dor Olí vio Du tra foi
mu i to cla ro, en tre man ter um in cen ti vo des ses, que
re duz em cen te nas de mi lhões de re a is a ca pa ci da de
de in ves ti men to do Go ver no, ele pre fe re in ves tir na
pro du ção, por que pode ge rar mu i to mais em pre gos,
mu i to mais ri que za para o Esta do do que fa zer um sa -
cri fí cio des sa or dem para uma mon ta dorA. Não que
se ja mos con tra a pre sen ça dela no Esta do, mas que
ela tam bém faça a sua cota de sa cri fí cio e en ten da o
mo men to na ci o nal. Pa ra béns e mi nha ad mi ra ção
pelo as sun to tra zi do por V. Exª.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Qu e ro
agra de cer o opor tu nís si mo apar te do Se na dor Tião Vi -
a na e acres cen tar que, re al men te, nós pre ci sa mos tra -
zer esse de ba te para den tro do Se na do da Re pú blicA.
Nós es ta mos tra tan do de um seg men to que res pon de,
eu re pi to aqui, por R$6 bi lhões no pa ga men to de tri bu -
tos, por 12% do Pro du to Inter no Bru to bra si le i ro. Qu e ro 
lem brar, tam bém, en ri que cen do o apar te do Se na dor
Tião Vi a na, que o Bra sil ofe re ce um dos ma i o res mer -
ca dos con su mi do res do mun do. Em 1997, as in dús tri -
as pro du zi ram e ven de ram, en tre mer ca do in ter no e
mer ca do ex ter no, 2 mi lhões de ve í cu los em nos so
País. E, por tan to, não é jus to tam bém que, no mo men -
to em que nós te mos esse mer ca do ex tra or di ná rio, um
dos dez ma i o res do mun do, à dis po si ção dos fa bri can -
tes de ve í cu los, eles não se dis po nham, na ver da de, a
di vi dir o sa cri fí cio de um mo men to di fí cil da eco no mia e 
da so ci e da de bra si le i ra, com ou tros seg men tos des sa
so ci e da de que se dis põem a fa zer esse sa cri fí cio. Os
tra ba lha do res se con for mam em ter a ma nu ten ção dos 
seus sa lá ri os, o Go ver no ace i ta a re du ção dos seus
im pos tos, os go ver nos es ta du a is re du zi ram o ICMS.
Ora, as mon ta do ras não fi ze ram qual quer re du ção
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no pre ço do car ro e ago ra pre ten dem sim ples men te
ter um au men to. 

Quero também aqui salientar uma questão
muito importante. Em relação aos benefícios e ao
tratamento, quero acrescentar aqui que os considero
adequados. Todos nós devemos defender o estímulo, 
dentro de determinados parâmetros, a todos aqueles
que queiram vir para o Brasil trazer investimentos,
desfrutar do nosso mercado, correndo o risco de
prejuízos, se houver essa condição, essa conjuntura,
mas que nós devemos também deixar muito claro que 
nós precisamos que sejam parceiros na hora do
sacrifício.

E quero trazer aqui duas notícias recentes. O
jornal do dia 1º de maio informa que o BNDES –
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social está aprovando um financiamento de meio
bilhão de reais para a expansão de uma determinada
indústria automobilística em nosso País. Por outro
lado, está aqui, no dia 7 de maio, uma outra notícia
publicada pela imprensa, dando conta de que o
Banco do Brasil, através do FAT, está abrindo uma
linha de financiamento para o setor automotivo, com
juros equivalentes à TJLP – a taxa de juros de longo
prazo ao mês – mais 4% de juros. Portanto, é uma
taxa altamente favorecida, altamente privilegiada e
que até se justifica, no momento em que as taxas de
juros estão tão altas, como um instrumento e uma
maneira de se viabilizar o atendimento à demanda
pelo setor automotivo e, também, à manutenção de
um determinado nível de vendA. 

O que nós não podemos conceber, caro
Senador Gilberto Mestrinho, é por que o Governo se
dispõe a fazer sacrifícios, abre linha de crédito,
concede incentivos, reduz IPI, reduz ICMS, os
operários se conformam em não ter qualquer reajuste 
de salário e, lamentavelmente, a indústria não parece 
disposta a dividir esse sacrifício.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Permite-me um aparte, nobre Senador?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço,
com muita atenção, o aparte do nobre Senador
Gilberto Mestrinho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Luiz Este vão, o dis cur so de V. Exª está
ten do uma gran de opor tu ni da de por que ele re ve la o
es for ço gran de fe i to pelo Go ver no, num mo men to di -
fí cil de ame a ça de de mis sões em São Pa u lo pela in -
dús tria au to mo bi lís ti ca, mas, ao mes mo tem po, uma
pro fun da in jus ti ça con tra os de ma is seg men tos da
eco no mia, por que, en quan to a in dús tria au to mo bi lís -
ti ca em pre ga 500 mil pes so as no Bra sil, o res tan te é

em pre ga do pela in dús tria, pela agri cul tu ra e pe los
ser vi ços, que não go zam de be ne fí ci os, que não re -
ce bem essa as sis tên cia, que vão à fa lên cia, que re -
du zem pre ços, que li qui dam es to ques para man ter os 
seus em pre ga dos, aque las fa mí li as que de les de pen -
dem. E, no en tan to, in dús tri as au to mo bi lís ti cas po de -
ro sas, in ter na ci o na is, exi gem van ta gens ex ces si vas
do País para se ins ta lar, pa re ce que fa zem um fa vor
em vir para cá, que rem tudo de gra ça e mais. Anti ga -
men te, que ri am os be ne fí ci os. Ago ra, que rem di nhe i -
ro de gra ça, que rem até di nhe i ro para se ins ta lar, e
quan do há qual quer ris co de re du ção de lu cros, fa -
zem ame a ças de de mis são. Acho que está na hora
de pa rar, está na hora de en fren tar es sas ame a ças e
di zer que o jogo é ou tro. Pa re ce que o Go ver no to mou 
uma me di da ago ra de exa mi nar a con ta bi li da de des -
sas em pre sas. Faz mu i to bem, por que o que não po -
de mos é dar tudo à in dús tria au to mo bi lís ti ca e de i xar
o res to do em pre sa ri a do sa cri fi ca do, sem fi nan ci a -
men to. Hoje, um em pre sá rio, para con se guir um fi -
nan ci a men to em um ban co qual quer, tem a ma i or di fi -
cul da de, to dos es tão pra ti ca men te fe cha dos.
Enquan to isso, o BNDES dá di nhe i ro de gra ça, pra ti -
ca men te, por que 4%, hoje, num País de ju ros de qua -
se 40%, é de graçA. Pa ra béns pelo seu dis cur so, Se -
na dor!

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, pela sua vas -
tís si ma ex pe riên cia de ho mem pú bli co, de Go ver na -
dor de Esta do, que nos traz, aqui, uma re fle xão, efe ti -
va men te. Será que to dos os se to res da nos sa eco no -
mia es tão a me re cer esse ní vel de aten ção por par te
do Go ver no Fe de ral? Cer ta men te que não.

O que de se ja ría mos é que to dos os se to res re -
ce bes sem esse tra ta men to, a aten ção, o zelo, o ca ri -
nho e o apre ço de um Go ver no evi den te men te pre o -
cu pa do, como está o Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
com a ques tão da ge ra ção de em pre gos. O que não
po de mos con ce ber é que jus ta men te o se tor para o
qual o Go ver no tem de mons tra do uma es pe ci al aten -
ção re tri bua essa aten ção com uma po lí ti ca, na ver -
da de, de ig no rar com ple ta men te o seu de ver de di vi -
dir os sa cri fí ci os, já que pre ten de di vi dir e usu fru ir da
exis tên cia do mer ca do bra si le i ro.

Qu e ro en cer rar o meu pro nun ci a men to, pe din -
do aos co le gas Se na do res que acom pa nhe mos,
com mu i ta aten ção, essa ques tão, por que é uma
ques tão fun da men tal no mo men to em que, prin ci pal -
men te no Bra sil, ve mos uma pos si bi li da de de re to -
ma da do cres ci men to eco nô mi co. Te mos aí as no tí -
ci as de uma de fla ção na pri me i ra se ma na do mês de
maio, de uma que da de ju ros na se ma na pas sa da e
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uma nova que da de ju ros que já se anun cia para esta
se manA. Por tan to, aque les fa to res que po de ri am ini -
bir, no caso, a di fi cul da de da re to ma da do ní vel de
pro du ção e ven das da in dús tria au to mo bi lís ti ca e de
ou tros se to res da eco no mia na ci o nal pa re ce que es -
tão de sa pa re cen do. Exis te um cli ma para a pos si bi li -
da de da re to ma da cons ci en te, ca u te lo sa de um de ter -
mi na do ní vel de in ves ti men to e pro du ção. Mas o que
não po de mos con ce ber é que, no mo men to em que o
Go ver no se mo bi li za, e se mo bi li zou, no sen ti do de
pro cu rar não de i xar que um de ter mi na do se tor da
nos sa eco no mia fos se en fra que ci do e pro mo ves se
mais um pon to no já tris tís si mo qua dro de de sem pre -
go no nos so País, ve mos esse se tor ig no rar com ple -
ta men te essa de ci são da so ci e da de e pro cu rar re -
com por uma pse u do per da de ren ta bi li da de às cus tas
de um au men to uni la te ral, que, na ver da de, só faz sa -
cri fi car o con su mi dor bra si le i ro. E, pior do que isso, é
um au men to que, em ne nhum mo men to, es tá-se pro -
pon do que seja re pas sa do para os seus ope rá ri os ou
que se jam re pas sa dos com a de vo lu ção dos ní ve is
an te ri o res da tri bu ta ção des se se tor.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 227, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos dos art. 49, inciso X e 50 da

Constituição Federal, combinados com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
Vossa Excelência, sejam solicitadas ao Senhor
Ministro de Estado do Desenvolvimento, da Indústria
e Comércio, em caráter de urgência, as seguintes
informações referentes ao BNDES:

1) Quanto o BNDES e suas subsidiárias
despenderam com as empresas que fizeram as
modelagens de privatização, em moeda nacional e
em moeda estrangiera;

1.1) A relação dessas empresas e os valores
dos respectivos contratos;

1.2) Se essas empresas obtiveram algum tipo
de empréstimo do BNDES ou de suas subsidiárias;

2) Qual o valor que o BNDES, ou suas
subsidiárias, emprestou às empresas que venceram
leilões de privatização;

2.1) Qual o montante emprestado a cada uma
das empresas nacionais;

2.2) Qual o mon tan te em pres ta do a cada uma
das em pre sas es tran ge i ras;

2.3) Qual o pra zo e con di ções dos res pec ti vos
em prés ti mos;

2.4) Se es sas em pre sas tem ou tros em prés ti -
mos/ne gó ci os com o BNDES ou suas sub si diá ri as;

2.5) Qual a par ti ci pa ção aci o ná ria do BNDES,
ou de suas sub si diá ri as, nas em pre sas pri va ti za das.

3) Se além das Dras. He le na Lan dau e Ma ria
Sylvia, ou tros di re to res e ou fun ci o ná ri os do BNDES e 
de suas sub si diá ri as, que par ti ci pa ram di re ta ou in di -
re ta men te das pri va ti za ções se trans fe ri ram para al -
gu mas das em pre sas pri va ti za das.

4) Qu a is das ins ti tu i ções fi nan ce i ras que ope -
ram no mer ca do bra si le i ro pos su em ne gó ci os com o
BNDES ou suas sub si diá ri as, e qual a na tu re za e va -
lor des ses ne gó ci os.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to de in for ma ções tem
como fun da men to prin ci pal o dis pos to no art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral que pre ce i tua ex pli ci ta men te
que a ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral de ver-se-á re ger
pela “le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli -
ci da de e efi ciên cia”.

Den tro des se con tex to, en qua dra-se a ne ces si -
da de de que as ações exe cu ta das pelo Ban co Na ci o -
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al _
BNDES _, den tro do pro ces so de pri va ti za ção se jam
en ca mi nha das a esta Casa, a fim de que se pos sa
ana li sar vis-à-vis  ao co man do cons ti tu ci o nal.

O uso dos re cur sos pú bli cos deve, além da
trans pa rên cia, per mi tir que o Esta do ob te nha o ma i or
re tor no pos sí vel de acor do com as suas fun ções. Sa -
ben do-se que a con tra ta ção de em pre sas de con sul -
to ria e mo de la gem eco nô mi ca cor res pon dem a pas so 
de ter mi nan te para a pri va ti za ção (na me di da em que
es ta be le cem as li nhas ge ra is da mes ma), faz-se ne -
ces sá rio ter per fe i to co nhe ci men to de quem (e suas
re la ções) fo ram tais em pre sas, a fim de se ga ran tir
que o pro ces so como um todo não ve nha a ga ran tir
pri vi le gi a men to a de ter mi na das em pre sas pri va das.

Além do mais, faz-se ne ces sá rio que o BNDES
ex pli ci te qua is os re la ci o na men tos fi nan ce i ros que es ta -
be le ceu com as em pre sas que ven ce ram os le i lões de
pri va ti za ção. Com isto, po der-se-á com pre en der cla ra -
men te qual o pa pel da par ti ci pa ção dos re cur sos pú bli -
cos, não só quan to ao pa tri mô nio trans fe ri do para o se -
tor pri va do, mas tam bém quan to ao sub sí dio da ope ra -
ção na for ma de cré di to es pe ci al.
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O presente requerimento também possibilitará
obter informações que contribuirão para iniciar a
discussão sobre a necessidade de estabelecimento
de “quarentena” para servidores que tenham acesso
a dados financeiros estratégicos impedindo-os de
passarem a trabalhar para o setor privado
imediatamente após deixarem as suas funções.

Outra questão que poderá ser esclarecida pelo
BNDES é do seu relacionamento com as instituições
financeiras que recentemente obtiveram lucro com a
desvalorização do real.

É fundamental perceber que o BNDES tem
como função precípua garantir mecanismos que
possibilitem o desenvolvimento de longo prazo da
economia brasileira. Portanto, somente o acesso às
informações presentemente requeridas possibilitará
a esta Casa verificar se a instituição cumpre com a
sua missão institucional.

Não podemos deixar de enfatizar que o
Congresso Nacional deve exercer plenamente a sua
função de controle das instituições, a fim de garantir
que os recursos públicos possam ter retorno para a
sociedade, melhorando as condições de vida da
população, e que tais recursos não sejam utilizados
para garantir privilégio a determinados grupos.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1999. –
Senador Roberto Saturnino.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
requerimento lido será encaminhado à Mesa para
decisão, na forma do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 325, DE 1999

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI –
na aquisição de tratores e máquinas
agrícolas por pequenos produtores
rurais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI – até 31 de dezembro de 2000,
as máquinas e os tratores agrícolas de potência até
60 (sessenta) HP e respectivos acessórios quando
adquiridos por pequeno produtor rural.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta lei, pe -
que no pro du tor ru ral é aque le que ex plo ra pro pri e da -
de ru ral de área não su pe ri or a 100 hec ta res.

Art. 2º Sal vo no caso de des tru i ção com ple ta,
fur to ou rou bo do ve í cu lo den tro do pra zo de vi gên cia
des ta lei, o be ne fí cio nela pre vis to so men te po de rá
ser uti li za do uma úni ca vez.

Art. 3º A isen ção será re co nhe ci da pela re par ti -
ção com pe ten te do Mi nis té rio da Fa zen da, me di an te
pré via ve ri fi ca ção de que o ad qui ren te pre en che os
re qui si tos pre vis tos nes ta lei.

Art. 4º Fica as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di -
to do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI)
re la ti vo às ma té ri as-primas, aos pro du tos in ter me diá -
ri os e ao ma te ri al de em ba la gem efe ti va men te uti li za -
dos na in dus tri a li za ção dos pro du tos re fe ri dos nes ta
lei.

Art. 5º A ali e na ção do ve í cu lo ad qui ri do nos ter -
mos des ta lei, an tes de cin co anos con ta dos da data
de sua aqui si ção, a pes so as que não sa tis fa çam às
con di ções nela es ta be le ci das, acar re ta rá o pa ga men -
to pelo ali e nan te do tri bu to dis pen sa do, atu a li za do na
for ma da le gis la ção tri bu tá ria.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to
nes te ar ti go su je i ta ain da o ali e nan te ao pa ga men to
de mul ta e ju ros mo ra tó ri os pre vis tos na le gis la ção
em vi gor para a hi pó te se de fra u de ou fal ta de pa ga -
men to do im pos to de vi do.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Com a ex pi ra ção do pra zo de vi gên cia da Lei nº
9.493, de 10 de se tem bro de 1997, no fi nal do exer cí -
cio de 1998, o Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos – IPI – vol tou a ser co bra do so bre to das as má qui -
nas e im ple men tos agrí co las ca u san do au men to nos
cus tos su por ta dos pelo se tor agrí co la e, em con se -
qüên cia, nos pre ços dos seus pro du tos.

Os pro du to res ru ra is de me nor ca pa ci da de eco -
nô mi ca são aque les que sen tem, de ime di a to, os efe i -
tos da alta no pre ço do ma qui ná rio agrí co la, ra zão
pela qual es ta mos pro pon do que se lhes con ce da, o
mais bre ve pos sí vel, isen ção do IPI na aqui si ção de
má qui nas e tra to res co mu men te uti li za dos no pre pa ro 
da ter ra para o plan tio, ou seja, tra to res que pos su am
até 60HP de po tên cia bru ta.

Tra ta-se de ins tru men tos es sen ci a is ao de sem -
pe nho das ati vi da des do agri cul tor e que de vem con -
ti nu ar o mais li vres pos sí vel de gra va mes que os
one ram di re ta men te e que di fi cul tam sua aqui si ção
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pe los pe que nos pro pri e tá ri os, como o IPI e o ICMS,
este úl ti mo com isen ções a car go do Con faz.

A aprovação deste projeto significaria um
desestímulo a menos ao produtor rural, que já padece 
com tantas outras dificuldades no exercício de sua
profissão, como a falta de financiamento, a falta de
uma política eficaz de preços mínimos, a sujeição,
muitas vezes, à ação de atravessadores e, até
mesmo, a condições climáticas adversas. Ainda
assim, a destemida classe dos lavradores, todos os
anos, persevera na luta pela produção de alimentos
que, ao final, satisfazem a toda nossa população,
merecendo, por isso, especial consideração por parte 
das leis e do Poder Público.

De outro lado, o fomento à atividade produtiva,
principalmente ao setor agrícola, é um dos mais
importantes fatores de sustentação de qualquer
economia. Boas safras significam alimentação,
abastecimento interno, exportações, progresso no
campo e menos desemprego nas cidades. O Brasil,
que vive um momento de conjuntura econômica
extremamente delicada, não pode prescindir do apoio 
do setor agrícola na manutenção da estabilidade
monetária e na confiança da população e das demais
nações em sua capicidade de conduzir com eficiência 
sua economia a uma situação de perfeita segurança.
E repetimos, o bom desempenho da agricultura é
fundamental nessa tarefa.

Sob o prisma da política industrial a concessão
da isenção assume também grande importância,
somando-se às medidas estabelecidas recentemente 
pelo Governo, sindicatos e indústrias na manutenção
e expansão do nível de atividade do setor automotivo. 
Trata-se de um setor fundamental na economia, não
só pela riqueza que gera, mas também pela sua
vocação de alavancagem de inúmeras outras
indústrias que se desenvolvem ao seu redor para o
fornecimento de peças, partes e demais
componentes dos veículos. Na verdade, as indústrias 
de veículos automotores, caso dos tratores, não são
mais que meras montadoras que trabalham com
produtos adquiridos de outras empresas.

Nes se sen ti do, a pro po si ção vem au xi li ar no
com ba te ao mais gra ve efe i to in de se já vel na área so -
ci al do pla no de es ta bi li za ção eco nô mi ca ado ta do há
cin co anos pelo Go ver no Fe de ral: o de sem pre go. Re -
du ção na car ga tri bu tá ria de tra to res e equi pa men tos
sig ni fi ca re du ção ime di a ta no pre ço fi nal do pro du to e
con se qüen te au men to nas ven das, o que gera, de
pron to, ne ces si da de de pes so al para a pro du ção dos
ve í cu los e de suas par tes, ga ran tin do a ma nu ten ção

das atu a is va gas e pro por ci o nan do aber tu ra de ou -
tras.

De ve-se con si de rar, ou tros sim, que um au men -
to no ní vel de ati vi da de da in dús tria mon ta do ra de ve í -
cu los, além de ge rar ma i or de man da em re la ção às
in dús tri as de au to pe ças e de ma is com po nen tes,
gera, adi ci o nal men te, ma i or ati vi da de nos se to res de
co mér cio e ser vi ços, be ne fi ci an do, por con se guin te,
os tra ba lha do res des tes se to res. Por isso mes mo, o
Go ver no Fe de ral jun ta men te com os Go ver nos Esta -
du a is per ce be ram a ne ces si da de de dis pen sar tra ta -
men to di fe ren ci a do ao se tor au to mo ti vo.

Por fim, sa li en ta mos que o pro je to não traz qual -
quer pre ju í zo aos co fres pú bli cos. A con ces são da
isen ção, ao con trá rio do que se pode, à pri ma vis ta,
su por, não de ve rá pro vo car per de de re ce i tas para a
União, Esta dos ou Mu ni cí pi os. Com o es pe ra do au -
men to nas ven das de tra to res e má qui nas agrí co las,
a des pe i to da re du ção da re ce i ta do IPI, ou tros tri bu -
tos de ve rão pro por ci o nar ma i or vo lu me de re ce i tas
para os co fres pú bli cos, tais como o Impos to de Ren -
da, o ICMS, a Con fins e a Con tri bu i ção So ci al so bre o
Lu cro Lí qui do.

Estan do, as sim, con vic to da re le vân cia da pro -
pos ta, con ta mos com o apo io dos no bre pa res con -
gres sis tas na sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. – Se na -
dor Mo re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.493, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997

Con ce de isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos _ IPI _ na aqui -
si ção de equi pa men tos, má qui nas, apa -
re lhos e ins tru men tos, dis põe so bre pe -
río do de apu ra ção e pra zo de re co lhi -
men to do re fe ri do im pos to para as mi cro -
em pre sas e em pre sas de pe que no por te,
e es ta be le ce sus pen são do IPI na sa í da
de be bi das al coó li cas, acon di ci o na das
para ven da a gra nel, dos es ta be le ci men -
tos pro du to res e dos es ta be le ci men tos
equi pa ra dos a in dus tri al.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão
competente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado aprovou os Requerimentos nºs 82 a 86, 88,
90, 96 a 98, 101 a 103, 117, 120, 122 e 126, de 1999,
de autoria dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Bello
Parga, Ernandes Amorim, da Senadora Heloísa
Helena e dos Senadores Freitas Neto, Ademir
Andrade, José Agripino e Mozarildo Cavalcanti,
solicitando informações a Ministros de Estado.

Infor ma, ain da, que re je i tou o Re que ri men to nº
81, de 1999, de au to ria do no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, por se tra tar de ma té ria cons tan te de ou tros
re que ri men tos apro va dos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias. V. Exª dis põe de 20 
mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a dí vi da pú bli ca, sem
dú vi da, é ca u sa pre pon de ran te da cri se bra si le i ra, da
cri se eco nô mi ca e so ci al, de onde ad vêm o dra ma e a
tra gé dia do de sem pre go, que se avul ta a cada dia
que passA. 

E é cla ro que, di an te des se qua dro de de sor ga -
ni za ção – e eu me per mi to in sis tir que o Bra sil é ain da
um país tre men da men te de sor ga ni za do –, é re le van -
te a mis são do Con gres so Na ci o nal, nes se mo men to
que re pu ta mos de tran si ção, quan do o Le gis la ti vo re -
ad qui re a ple ni tu de das suas fun ções pela atu a ção
mais pre sen te dos seus Par la men ta res. 

Há em tra mi ta ção no Se na do pro je to de mi nha
au to ria, com o apo io de toda a Ban ca da do PSDB e,
na Câ ma ra dos De pu ta dos, de au to ria do Go ver no,
um pro je to de lei de res pon sa bi li da de fis cal que con si -
de ro da ma i or im por tân cia no que se re fe re à ne ces si -
da de de or ga ni za ção do nos so País.

Sa be mos da ir res pon sa bi li da de que cam pe ia
pe los Go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is – não to dos
evi den te men te, mas por mu i tos – no que diz res pe i to
ao ir re freá vel en di vi da men to pú bli co. Há um ape ti te
in crí vel de go ver nan tes, de ad mi nis tra do res, que se
en di vi dam sem se pre o cu par com o pa ga men to. Não
há pre o cu pa ção al gu ma com a ca pa ci da de de hon rar
com promis sos fi nan ce i ros as su mi dos, até por que a im -
pu ni da de pre va le ce já que ne nhu ma le gis la ção vi gen te
no País pune os res pon sá ve is pe los da nos pra ti ca dos
con tra o pa tri mô nio pú bli co. O man da to, evi den te men -
te, é vis to como um es pa ço de tem po para a re a li za ção
de obras, para a ina u gu ra ção de obras.

Não há pre o cu pa ção quan to ao que virá de po is.
Os em prés ti mos são to ma dos e ro la dos in de fi ni da -

men te. A dí vi da pú bli ca ex plo de e a cri se as sal ta a pre o -
cu pa ção de to dos os bra si le i ros. De quan do em vez,
quan do a mí dia des per ta para a re a li da de da cri se eco -
nô mi ca dos Esta dos, a pre o cu pa ção é pre va len te nas
dis cus sões do Con gres so Na ci o nal e do Exe cu ti vo
Fe de ral. Pas sa do aque le mo men to, há o es que ci -
men to. E os Esta dos con ti nu am de sor ga ni za dos.

Aqui ou ali se vê um pro gra ma de con tro le dos
gas tos pú bli cos, mas não é a re gra, é ex ce ção. Ra ra -
men te se vê um go ver nan te pre o cu pa do com re for ma 
ad mi nis tra ti va, com con tro le de gas tos des ne ces sá ri -
os, com a cor re ta apli ca ção do di nhe i ro ori un do do im -
pos to pago com sa cri fí cio pela po pu la ção, le van do
em con ta a ne ces sá ria re la ção cus to-benefício des se
in ves ti men to. E o que se ve ri fi ca é a má qui na in cha -
da, com ex ces so de fun ci o ná ri os – que ga nham pou -
co até por con se qüên cia do ex ces so –, su per po si ção
de ações, pa ra le lis mos, es tru tu ras des ne ces sá ri as e
oci o sas, pa gas com o di nhe i ro pú bli co. E a con se -
qüên cia é um pés si mo ser vi ço pú bli co ofe re ci do à co -
le ti vi da de em se to res fun da men ta is, como de se gu -
ran ça pú bli ca, edu ca ção e sa ú de.

A lei de res pon sa bi li da de fis cal é fun da men tal
para fre ar mos essa ir res pon sa bi li da de. Te nho ple na
con vic ção de que, sem uma re or ga ni za ção do Esta do 
em to dos os ní ve is, não nos será pos sí vel su pe rar a
cri se. A pa la vra má gi ca é re or ga ni za ção. Por tal en -
ten do nor mas rí gi das a se rem se gui das pe los en tes
que cons ti tu em a Fe de ra ção, de modo a pro por ci o nar 
uma ad mi nis tra ção res pon sá vel, que vá des de o con -
tro le dos gas tos pú bli cos, pas san do pelo ajus te fis cal
em to dos os ní ve is, até a re es tru tu ra ção do Esta do,
que en vol va a ra ci o na li za ção da ad mi nis tra ção, com
cor tes nas es tru tu ras su per pos tas, re du ção do cus to
de ma nu ten ção da má qui na, prin ci pal men te com re -
du ção de gas tos com fun ci o ná ri os, en tre os qua is os
ina ti vos, que hoje se cons ti tu em em one ro so peso na
es tru tu ra do Esta do bra si le i ro.

É cla ro que uma re or ga ni za ção nes ses ní ve is só 
terá re sul ta do efe ti vo com uma ho nes ta con du ção da
ad mi nis tra ção, sem o que bal da dos se rão os es for ços 
no sen ti do de su pe rar a cri se que en vol ve a to dos
nós.

Den tro des sa pers pec ti va, avul ta como im por -
tan te o con tro le dos gas tos pú bli cos, por meio de ins -
tru men tos que ini bam, de uma vez por to das, a sa nha
de gas tos in jus ti fi cá ve is e o ir re freá vel de se jo de se
con tra ir no vas dí vi das.

A Lei de Responsabilidade Fiscal que tramita
nesta Casa, Sr. Presidente, prevê que os créditos
suplementares abertos por excesso de arrecadação

Maio  de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    166 



deverão ser comprovados financeiramente antes de
serem empenhados pelo Poder Executivo.

Em alguns Estados, governantes, desejosos de
gastar mais do que podem, elaboram Orçamentos
fictícios, prevendo receita que jamais se realizará,
para oferecer possibilidade de abertura de créditos
especiais com a garantia dessa receita que,
verdadeiramente, não se realizA. Dessa forma,
operações de crédito são realizadas e os
empréstimos, posteriormente, não são pagos, já que
a receita para pagá-los, na realidade, não existe, o
que existiu foi uma ficção orçamentária prevendo
uma receita impossível de ser alcançada pelos cofres
públicos.

Para exemplificar, em determinado Estado a
receita de 1998 alcançou a casa dos R$3 bilhões e
estabeleceu-se como previsão de receita para o ano
de 1999 o valor de R$9 bilhões. Como todos
sabemos, a inflação vigente no País não alcança
esse patamar e, de outra forma, não há mecanismo
algum capaz de fazer com que esse milagre da
multiplicação da receita se opere. Na verdade, o que
se constata é a esperteza do governante, desejoso
de realizar operações de crédito para investir em
obras de infra-estrutura, quem sabe, ou em ações de
administração pública que nem sempre
correspondem à realidade social, mas de qualquer
forma, provocando o aumento da dívida, criando, sem 
dúvida, um caos econômico no País.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Álvaro Dias?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Com
prazer, Sr. Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se -
na dor Álva ro Dias, V. Exª abor da um tema que con -
si de ro fun da men tal para que o País en con tre o seu
equi lí brio de uma vez por to das, prin ci pal men te nes -
se cam po do Orça men to. Há pou cos dias, o Se na -
dor Pa u lo Har tung ana li sa va a pro pos ta de con tro le
fis cal que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal. No Bra sil,
te mos a cul tu ra de, após o lan ça men to da pe dra
fun da men tal de uma obra, não le var mos em con si -
de ra ção se quem virá a as su mi-la dar-lhe-á se qüên -
cia ou não. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal que
tra mi ta no Con gres so Na ci o nal é de suma im por tân -
ciA. Fui se cre tá rio de uma co mis são, Se na dor Álva -
ro Dias, que se ins ti tu iu nes ta Casa, de au to ria do
Se na dor Car los Wil son, para ana li sar cer ca de mil e
du zen tas obras fe de ra is ina ca ba das no Bra sil. Se
in clu ír mos as es ta du a is e mu ni ci pa is, te re mos uma
in fi ni da de. Por quê? Por que não há um en qua dra -

men to, não há uma res pon sa bi li za ção em re la ção a
isso. Acre di to que, de uma vez por to das, de ve mos
mu dar tam bém a cul tu ra des de os ban cos es co la res 
para que toda obra, em âm bi to fe de ral, es ta du al, ou
mu ni ci pal, te nha co me ço, meio e fim, com uma pro -
gra ma ção or ça men tá ria real, pal pá vel, não como a
des se Esta do, ci ta do há pou co por V. Exª. É cla ro
que, nes se caso, quer-se au men tar as con di ções de
en di vi da men to para se bus ca rem re cur sos, numa si tu -
a ção fic tí ciA. Pre ci sa mos fa zer com que essa pro pos -
ta da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal tra mi te, a fim de
que co lo que mos or dem na Casa e nas três es fe ras de 
po der. V. Exª co mun ga com isso pela ex pe riên cia que 
tem, não só no Le gis la ti vo – já foi Se na dor e volta a
esta Casa –, mas por ter sido Go ver na dor do gran -
de Esta do do Pa ra ná. Cum pri men to V. Exª por que o 
as sun to in te res sa não só aos Três Po de res, mas à
Na ção.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. O nos so ob je ti vo,
na tri bu na, é su ge rir ao Re la tor da ma té ria na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ou na de
Assun tos Eco nô mi cos, que, apro ve i tan do-se do pro -
je to do Go ver no que tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, apre sen te um subs ti tu ti vo re u nin do o que de me -
lhor exis tir nas duas pro pos tas: na pro pos ta que en -
ca mi nha mos a esta Casa, em nome do PSDB, e na
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, que se en con tra na Câ -
ma ra dos De pu ta dos. 

A su ges tão que faço tem por ob je ti vo agi li zar a
tra mi ta ção des sa ma té ria na agen da po si ti va do Con -
gres so Na ci o nal, pois, re pi to, não che ga re mos à or -
ga ni za ção da eco no mia na ci o nal sem or ga ni zar mos
as es tru tu ras pú bli cas, es ta be le cen do um con tro le rí -
gi do dos gas tos pú bli cos, por que quem sem pre paga
essa con ta, e sem po der fa zê-lo, é a po pu la ção tra ba -
lha do ra do País. 

O art. 43, que pro po mos como Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal, diz res pe i to à fic ção dos or ça men tos.
Se esse ex ces so de ar re ca da ção não for de vi da men te
com pro va do fi nan ce i ra men te an tes de ser em pe nha do 
pelo Po der Exe cu ti vo, im pli ca rá cri me de res pon sa bi li -
da de por par te do res pon sá vel pela ges tão da Fa zen -
da Pú blicA. E, ao fi nal de cada tri mes tre, o Go ver no
de ve rá pu bli car no Diá rio Ofi ci al a di fe ren ça, por uni -
da de or ça men tá ria, en tre as quo tas fi nan ce i ras pro -
gra ma das e o que for efe ti va men te exe cu ta do, des -
con tan do, obri ga to ri a men te, o ex ces so de gas tos, se
ocor rer, das quo tas do tri mes tre se guin te. Fica tam -
bém es ta be le ci do, pela lei, o li mi te de 20% de cada
pro gra ma de tra ba lho para o Po der Exe cu ti vo re ma ne -
jar no Orça men to a par tir de de cre to, por que há – e o
no bre Pre si den te Ge ral do Melo, que já foi Go ver na dor, 
co nhe ce bem o as sun to – uma ver da deira má gi ca da
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par te de al guns go ver nan tes no que diz res pe i to ao
re ma ne ja men to do Orça men to. 

Registrado déficit no balanço orçamentário e
após a remessa do relatório das contas do Governo
pelo Tribunal de Contas para o respectivo Poder
Legislativo, fica bloqueado no Orçamento corrente o
valor correspondente ao supracitado déficit até que o
respectivo Poder Executivo proceda a ajuste das
suas contas. Em caso de o Poder Executivo não
efetuar o ajuste necessário, conforme o disposto
neste artigo, ou seja, “o Poder Executivo deverá
remeter ao Poder Legislativo as medidas de ajuste
fiscal adotadas e somente após análise da eficácia
dessas poderá ser o Orçamento desbloqueado”, o
Poder Legislativo iniciará, obrigatoriamente, o
processo para afastamento do Chefe do Poder
Executivo.

Cre io que so men te ado tan do-se pu ni ções des se
por te fre a re mos a ir res pon sa bi li da de des sa gas tan ça
exa ge ra da de al guns ad mi nis tra do res no Bra sil. 

Caso o Tri bu nal de Con tas re gis tre dé fi cit or ça -
men tá rio por três exer cí ci os con se cu ti vos, a apro va -
ção do Orça men to para o exer cí cio se guin te fica con -
di ci o na da à apro va ção pelo Po der Le gis la ti vo de me -
di das de res tri ção ao en di vi da men to pú bli co e re du -
ção de gas tos cor ren tes. 

A pro pos ta or ça men tá ria re me ti da para o Po der
Le gis la ti vo, cor res pon den te ao exer cí cio se guin te à
cons ta ta ção de dé fi cit pelo Tri bu nal de Con tas, não
po de rá ex ce der, em ter mos re a is, o Orça men to do
pe río do an te ri or.

Enfim, o que se pro põe me di an te esse pro je to
de lei é a pu ni ção dos res pon sá ve is pelo en di vi da -
men to exa cer ba do dos en tes pú bli cos no Bra sil – pu -
ni ção ri go ro sa, que vai des de mul tas ele va das até a
per da do man da to.

No que diz res pe i to ao Se na do, é bom que a au -
to crí ti ca tam bém seja fe i ta nes te mo men to, já que a
apro va ção de em prés ti mos a Esta dos e Mu ni cí pi os
tem sido con se qüên cia não de uma aná li se téc ni ca
apu ra da, mas de uma ava li a ção de na tu re za po lí ticA.
Mais do que isso: não bas tas se o Se na do da Re pú bli -
ca de ci dir, em mu i tos ca sos, po li ti ca men te, o pró prio
Mi nis té rio da Fa zen da, des ta for ma, tem se com por -
ta do. 

Re cen te men te, téc ni cos do Te sou ro da União
in di ca ram fal ta de ca pa ci da de, fal ta de li qui dez para
de ter mi na do Esta do ob ter no vos em prés ti mos. No
en tan to, uma ação de na tu re za po lí ti ca de de ter mi na -
do par ti do po lí ti co im pli cou uma car ta do Mi nis tro da
Fa zen da ao Se na do re co men dan do a apro va ção da -
que le pe di do de em prés ti mo. Ou seja, o pró prio Mi nis -

tro da Fa zen da de sa u to ri zou a sua equi pe téc ni ca,
que se pre o cu pou em re a li zar uma ava li a ção de na tu -
re za téc ni ca para ofe re cer pa re cer a esta Casa do
Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
na dor Álva ro Dias, V. Exª abor da um as sun to que pre -
o cu pa a to dos. To da via, o que fala V. Exª é um pou co
di fe ren te do que efe ti va men te acon te ce no País. A dí -
vi da pú bli ca não é de ex clu si va res pon sa bi li da de dos
Esta dos e Mu ni cí pi os. O ma i or de ve dor é a União, e
isso vem de há mu i to tem po. O prin cí pio or ça men tá rio 
de que a lei te ria que ser ela bo ra da an tes do ven ci -
men to do ano para va ler no ano se guin te, às ve zes
não é cum pri do. Hou ve al guns anos em que o Orça -
men to foi apro va do em abril e maio do ano a que se
re fe ria, e a União fi cou usan do du o dé ci mos, ba se a do
no Orça men to do ano an te ri or. Então, Esta dos e Mu -
ni cí pi os não po dem ser cul pa dos do dé fi cit pú bli co,
por que eles são o re fle xo da si tu a ção na ci o nal. O dé -
fi cit pú bli co no Bra sil é uma con se qüên cia ma i or do
en di vi da men to da União. A União, com a ne ces si da -
de cons tan te de co brir o seu pró prio dé fi cit, trans fe -
re-os para os Esta dos, que não têm o mes mo po der
que a União tem de emi tir, de fa zer ope ra ções de cré -
di to, de em prés ti mo. É mu i to re du zi do o po der dos
Esta dos. Daí, as ir res pon sa bi li da de nos Esta dos e
nos Mu ni cí pi os. É pre ci so fa zer uma lei que abran ja a
to dos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Essa lei
aten de a to dos, in clu si ve à União.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – E que 
te nha mos cu i da do para que a re ce i ta da União não
seja, me ta de dela, con su mi da com o pa ga men to dos
ju ros da dí vi da in ternA. Esse é o gran de pro ble ma do
País. Enquan to não re du zir mos os ju ros da dí vi da in -
ter na, não en con tra re mos sa í da para o dé fi cit pú bli co
nem para a si tu a ção di fí cil que os Esta dos atra ves -
sam.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Agra de ço
ao no bre Se na dor o apar te, que, in clu si ve, me pro por -
ci o na a opor tu ni da de de di zer que não es ta mos ex -
clu in do a res pon sa bi li da de da União. O nos so pro je to
pre vê as mes mas pu ni ções para o Pre si den te da Re -
pú bli ca, Go ver na do res e Pre fe i tos.

Na ver da de, a de sor ga ni za ção é res pon sa bi li -
da de ma i or da União. Du ran te todo esse pe río do de
ati vi da de pú bli ca, pre sen ci ei ape nas um mo men to
em que a União se pre o cu pou em con ter o ex ces so
de gas tos pos si bi li ta do pelo en di vi da men to pú blico
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in ter no e ex ter no. Foi quan do o Mi nis tro da Fa zen da
Ma íl son da Nó bre ga, Mi nis tro do Pre si den te José
Sar ney, em de ter mi na do mo men to, por de cre to do
Exe cu ti vo, im pe diu que no vos em prés ti mos fos sem
con ce di dos a Esta dos e Mu ni cí pi os. Foi exa ta men te
no pe río do em que tive a hon ra de go ver nar o Pa ra ná, 
e vi pro je tos de in te res se do meu Esta do abor ta dos
em fun ção des ta ação do Go ver no Fe de ral. Foi o úni -
co mo men to, em todo esse pe río do de vida pú bli ca,
em que pre sen ci ei uma atu a ção pre sen te do Go ver no 
Fe de ral com o ob je ti vo de con ter o pro ces so de en di -
vi da men to dos Esta dos e Mu ni cí pi os. 

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, há um pro je to nos -
so, um pro je to de re so lu ção – acom pa nha essa da
res pon sa bi li da de fis cal – que diz res pe i to ao Se na do
Fe de ral. 

Os pro je tos de re so lu ção re la ti vos a
en di vi da men to de qua is quer dos en tes da
Fe de ra ção que es ta be le çam ex cep ci o na li -
da des na le gis la ção vi gen te quan to a li mi -
tes, pra zos, cum pri men to de me tas e do cu -
men ta ção exi gi da, so men te se rão apro va -
dos, em Ple ná rio por ma i o ria qua li fi ca da
cor res pon den te a qua tro quin tos dos Se na -
do res. 

Por tan to, o ob je ti vo des sa pro pos ta é di fi cul tar a 
apro va ção de em prés ti mos a Esta dos que, de for ma
com ple ta, não res pon dem às exi gên ci as téc ni cas
para a ob ten ção de no vos em prés ti mos. 

São con si de ra ções que me le vam a de fen der
essa lei de res pon sa bi li da de fis cal e de fen der uma re or -
ga ni za ção do Esta do bra si le i ro com nor mas que ini bam
a ação dos go ver nan tes que, pre o cu pa dos ape nas com 
seus man da tos, se es que cem de que eles pas sam,
mas os en tes es ta ta is fi cam, e com eles os pro ble mas
eco nô mi cos e fi nan ce i ros que cri am. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para fa zer
uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá 5
mi nu tos as se gu ra dos para esse fim. 

O SR. ROBERTO FREIRE  (Blo co/PPS – PE) – 
Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para tam -
bém fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª,
igual men te, terá 5 mi nu tos as se gu ra dos na pror ro -
ga ção da Hora do Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
próximo orador é o Senador Eduardo Siqueira

Campos, a quem concedo a palavrA. V. Exª dispõe
de 20 minutos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
volto à tribuna desta Casa para, mais uma vez,
trazer um assunto que considero da maior
importância e em relação ao qual considero o meu
Estado um verdadeiro privilegiado dentre os demais.

Trata-se da questão das águas. A sua
utilização e sustentabilidade é uma das questões
mais graves com que se depara o Brasil e o mundo
neste final de século e começo de milênio.

Por outro lado, Sr. Presidente, o uso correto
das águas pode ser fator importante de promoção
do desenvolvimento e do aumento do poder
nacional no mundo da globalização. 

Segundo avaliação dos órgãos ambientais,
nos últimos 50 anos, o Planeta perdeu 30% dos
seus recursos hídricos. Infelizmente, essa é uma
realidade que se multiplica pelo Brasil e por todo o
Planeta, enquanto a demanda pela água cresce, em 
decorrência do próprio crescimento populacional e
da diversificação cada vez maior do seu uso,
tornou-se lugar comum a afirmação de que se
houver guerras no século XXI elas poderão ocorrer,
principalmente, pela disputa da água, como no séc.
XX elas ocorreram pela disputa do petróleo ou por
outros interesses estratégicos.

Mais objetivamente, dados apresentados pelas 
Nações Unidas, por meio da Comissão Mundial
sobre a Água para o séc. XXI, em sua recente
reunião ocorrida no Cairo, informam que, hoje, cerca 
de 500 milhões de habitantes do planeta, em 29
países, sofrem com a escassez de águA. 

As projeções realizadas pela mesma
Comissão são ainda mais sombrias. No ano de
2025, o número de pessoas afetadas pela escassez 
de água ultrapassará a casa de 1 bilhão de pessoas 
em 48 países e chegará a 2,5 bilhões de pessoas,
em 55 países, já no ano 2050.

Sr. Presidente, o Brasil possui cerca de 30%
das águas do planetA. Evidentemente, a referência
é feita a águas fluviais e subterrâneas, excluídos os
mares, dos quais em torno de 20% só na Bacia
AmazônicA. 

Esse é um pa tri mô nio in cal cu lá vel para o Bra sil
e para o mun do, cuja uti li za ção exi ge pro je tos mu i to
bem ad mi nis tra dos e que con tem plam duas pers pec -
ti vas, am bas es sen ci a is: a pri me i ra, re fe ren te ao uso
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múl ti plo das águas, com vis tas a seu má xi mo apro ve i -
ta men to; a se gun da, sua sus ten ta bi li da de, de modo
que seu uso não con ti nue pro vo can do sua perdA. 

Pois bem, graças a uma gestão inadequada,
as políticas brasileiras referentes à água não têm
correspondido a essas perspectivas.

Natural que fosse assim, porquanto, até há
pouco, a gestão dos recursos hídricos era feita por
um dos seus principais usuários – o extinto
Departamento Nacional de Energia Elétrica, DNAE
–, e isso era um pouco como entregar à raposa a
guarda do galinheiro.

Em conseqüência, ocorreu um grande
aproveitamento dos rios brasileiros para produção
de energia elétrica, sem que houvesse um
correspondente aproveitamento da água para outros 
usos, tais como a irrigação, a produção da fauna
aquática, o lazer, o turismo, a navegação e outras
atividades econômicas e sociais que os projetos
hidrelétricos poderiam propiciar. Uma análise do
descompasso entre os valores materiais e
financeiros produzidos pelas hidroelétricas
brasileiras e as condições socioeconômicas das
respectivas bacias, com algumas louváveis
exceções – por exemplo, o projeto de irrigação de
Petrolina –, comprovam esse fato.

Sob o aspecto ambiental, deve-se assinalar
que a obrigatoriedade de apresentação de
Relatórios e Estudos de Impacto Ambiental
(EIA-RIMA) só recentemente passou a fazer parte
das usinas hidroelétricas. Mesmo assim mereceria
uma análise – que poderei fazer em outro momento
– a legislação referente à obrigatoriedade de
investimentos compensatórios para diminuir as
conseqüências dos referidos impactos.

Resulta desses fatores a enorme
desproporção que ocorreu entre o uso dos recursos
hídricos brasileiros para produção de energia
elétrica e o seu uso múltiplo para responder a outras 
demandas econômicas e sociais.

Não estou, Sr. Presidente, condenando o uso
dos rios para a produção de energia elétricA. Ao
contrário, estou chamando a atenção desta Casa
para a desproporção entre o seu uso para a
geração de energia elétrica em relação a outros
usos, que, lamentavelmente, não têm sido
considerados, na mesma dimensão, como deveriam 
ser.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Permite V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço o apar te de V. Exª com aten ção.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – De
fato, no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos –
que, para or gu lho da gen te to can ti nen se, re pre sen ta 
aque le Esta do –, a água, no ta da men te a água po tá -
vel, será um dos in su mos mais re qui si ta dos do pró -
xi mo mi lê nio. E é la men tá vel que ain da, no nos so
País – e des ta co a si tu a ção dos Esta dos da Re gião
Nor te e do Esta do do To can tins, que re pre sen ta mos
–, a água ain da não seja apro ve i ta da na am pli tu de
que a sua po ten ci a li da de per mi te. Veja que es ta mos 
pro cu ran do evi tar a van ta gem com pa ra ti va que têm
os gran des cen tros con su mi do res e os de ma is Esta -
dos, prin ci pal men te os li to râ ne os, no seu re la ci o na -
men to com os mer ca dos na ci o na is e in ter na ci o na is,
em ra zão de não ha ver uma ma triz de trans por te ba -
ra to de car ga pe sa da a lon ga dis tân cia que per mi ta
o flu xo de in su mos de modo a fa zer com que os pro -
du tos do nos so Esta do e dos Esta dos me di ter râ ne -
os se jam com pe ti ti vos em qua is quer mer ca dos. Ain -
da es ta mos lu tan do para im ple men tar as hi dro vi as
Ara gua ia e To can tins, que, de há mu i to, de ve ri am
es tar ser vin do não só o in te ri or do Bra sil, mas todo o 
País. As hi dro vi as des te País ain da es tão su bu ti li za -
das. É pre ci so que esse po ten ci al enor me que as
águas nos ofe re cem e com o qual a na tu re za do tou
este País seja efe ti va men te apro ve i ta do. Falo não
só do po ten ci al hi dro e lé tri co, mas, so bre tu do, des sa 
pos si bi li da de de trans por te. Eu gos ta ria de me as so -
ci ar a V. Exª na dis cus são des se tema, na sua pre o -
cu pa ção em re la ção a um me lhor e mais ade qua do
apro ve i ta men to da água, já que, no nos so País,
com o qual a na tu re za foi ex tre ma men te da di vo sa e
ge ne ro sa, ain da há um qua dro de des per dí cio e um
su ba pro ve i ta men to do enor me po ten ci al das águas
no nos so ter ri tó rio.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agra de ço ao apar te de V. Exª, no bre Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha. 

Apro ve i to a opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, para
re gis trar que es ta mos aqui de fen den do uma se pa ra -
ção da área de ir ri ga ção e da área de ges tão dos re -
cur sos hí dri cos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – No bre
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, des cul pe-me
por inter rom pê-lo. Ape nas gos ta ria de cum prir o de ver 
de pror ro gar a Hora do Expe di en te pelo tem po ne ces -
sá rio, para que V. Exª pos sa con clu ir o seu pro nun ci a -
men to e para que pos sa mos ou vir co mu ni ca ções
ina diá ve is dos Srs. Se na do res que es tão ins cri tos.
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V. Exª continua com a palavrA. 
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Portanto, Sr. Presidente, aproveitando o ensejo

do aparte do nobre Senador Leomar Quintanilha, quero
demonstrar a importância desse potencial, que,
definitivamente, será uma arma estratégica para as
lutas pelo desenvolvimento no próximo século.

Qu e ro sa u dar a pre sen ça, nes ta Casa, de Pre fe i -
tos do Bra sil in te i ro. Ima gi nem, Srs. Pre fe i tos, Srªs e
Srs. Se na do res, que aque les mu ni cí pi os, nes te sé cu lo
que está por fin dar, ti nham como algo mu i to im por tan te
na sua luta pelo de sen vol vi men to a ocor rên cia de ja zi -
das de mi né rio e de pe tró leo, ma té ria-prima tí pi ca da
guer ra pelo de sen vol vi men to des te sé cu lo! A água será
a prin ci pal de to das as nos sas ar mas no pró xi mo sé cu -
lo. Por tan to, é im por tan te que, pa tro ci na dos pelo Go -
ver no Fe de ral, to dos nós es te ja mos cons ci en tes des se
po ten ci al do Bra sil, para que seja fe i ta uma trans for -
ma ção no en fo que des sa lutA. 

O Bra sil tem en tra do no mer ca do da glo ba li za -
ção, na gran de dis cus são das ques tões eco nô mi cas 
in ter na ci o na is, com a sua par te mais fra ca, que é a
mo edA. Enquan to isso, a bi o di ver si da de, os nos sos
po ten ci a is hí dri cos, en tre ou tros, es tão sen do ana li -
sa dos, a meu ver, ain da de for ma equi vo ca da, com
gran de pre ju í zo para as ad mi nis tra ções do Go ver no
cen tral, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro aqui des ta car a 
ques tão do Esta do do To can tins, no qual es ta mos
de sen vol ven do es tu dos e ações que con tem plam o
uso múl ti plo das águas da ba cia do rio To can tins.

Devo di zer que o rio To can tins é, pro va vel men -
te, o úl ti mo gran de rio a ser exa us ti va men te uti li za do 
em pro gra mas de pro du ção de ener gia elé tricA. Daí
ha ve rá ou tros pro je tos de cor ren tes, que nos le va rão 
à uti li za ção múl ti pla des sas águas. Esta mos lu tan -
do, po rém, para que, si mul ta ne a men te, o pro gra ma
ener gé ti co per mi ta a uti li za ção múl ti pla das águas
para ir ri ga ção, na ve ga ção flu vi al, tu ris mo, la zer, a
pro du ção in ten si va da fa u na aquá ti ca, en tre ou tros
apro ve i ta men tos.

Essa con di ção de úl ti ma fron te i ra do rio To can -
tins de cor re da qua se exa us tão do uso dos ou tros
rios li to râ ne os e dos gra ves pro ble mas téc ni cos, fi -
nan ce i ros e am bi en ta is que ocor re ri am com a uti li -
za ção de rios da Ba cia Ama zô ni ca, de vi do a pro ble -
mas am bi en ta is.

Por tan to, Sr. Pre si den te, até no in tu i to de con tri bu -
ir com os tra ba lhos da Mesa e com esta Casa, eu gos ta -
ria de en cer rar o meu pro nun ci a men to de i xan do aqui al -

gu mas in for ma ções im por tan tes, como a de que a ba cia 
do rio To can tins tem uma ca pa ci da de ava li a da de pro -
du zir 17 mi lhões de qui lo watts de ener gia, ou seja, uma
vez e meia o que pro duz Ita i pu.

Ain da que ro apre sen tar uma rá pi da vi são do
que está ocor ren do hoje no rio To can tins. As usi nas já 
em ope ra ção são: Tu cu ruí I e Ser ra da MesA. As Usi -
nas em cons tru ção são: a se gun da eta pa de Tu cu ruí
e a Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, na ci da de de La -
je a do, no Esta do de To can tins. As usi nas que ain da
es tão em pro je to são as se guin tes: Ser ra Qu e bra da,
Ma ra bá, Estre i to, Tu pi ra tins, Ipu e i ras, Pe i xe e Ca na -
bravA. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao re gis trar, com gran -
de sa tis fa ção, esse po ten ci al do meu Esta do, que ro
in for mar a esta Casa que es ta mos, não só pro mo ven -
do es tu dos, mas já na cons tru ção da Usi na Luís Edu -
ar do Ma ga lhães, pre ven do to das as con di ções ade -
qua das para a uti li za ção do uso múl ti plo das águas. 

Re gis tro, fi nal men te, Sr. Pre si den te, aqui, a pre -
sen ça de Pre fe i tos da Ci da de de Di a nó po lis, meu
que ri do ami go Jair Ro dri gues Va len te, da La goa da
Con fu são, José Arão Pe le gri ni, de São Sal va dor do
To can tins, Osval do La pe ro, e de di ver sos ou tros Pre -
fe i tos, para in for mar a eles que, nes ta Casa, não só
te nho defen di do um en fo que mu ni ci pa lis ta den tro da
re for ma tri bu tá ria a ser re a li za da nes te País, como tam -
bém de um for ta le ci men to das ações dos nos sos Pre fe -
i tos, da ma nu ten ção dos di re i tos por eles ad qui ri dos –
dou exem plo, a ques tão da re e le i ção – e de es tar ao
lado dos Pre fe i tos, não só do Esta do do To can tins,
mas do País in te i ro, que já es tão che gan do a Bra sí lia
para um im por tan te en con tro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel, tem a pa la vra o Se na dor 
Car los Be zerrA. (Pa u sa)

Tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re, por
per mu ta com o Se na dor Car los Be zerrA. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
não sa be ria bem nem como qua li fi car al guns li be ra is
bra si le i ros, e digo isso em fun ção da en tre vis ta do
Pre si den te do PFL, Se na dor Jor ge Bor nha u sen, no
Jor nal do Bra sil do úl ti mo do min go. E digo que não
sa be ria bem como qua li fi car por que são es tra nhos li -
be ra is: o li be ral que não quer o Esta do na eco no mia,
em bo ra gos te mu i to do Esta do quan do so ci a li za pre -
ju í zos da eco no mia pri va da – in fe liz men te, no Bra sil,
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isso é uma re gra que vem de há mu i to tem po, e sem -
pre apla u di do por eles –; mas tam bém um li be ral que
quer um Esta do mí ni mo, um Esta do que não re gu la -
men te todo um pro ces so de fle xi bi li za ção, ple na li ber -
da de da so ci e da de ci vil, da eco no mia pri va da, que é
par te des sa so ci e da de ci vil, mas que ao mes mo tem -
po gos ta de um Esta do in ter ven tor na ati vi da de po lí ti -
ca da ci da da niA. 

Eu disse da dificuldade porque alguns desses
liberais, inclusive o Presidente do PFL, Senador
Jorge Bornhausen, foi um dos sustentáculos, senão
dos mais importantes mas pelo menos sustentáculo,
até porque recebeu prebendas de mandatos
biônicos, da ditadura, que foi quem mais interveio na
atividade da cidadania, na atividade política, com
restrições, com limitações, com repressão até.

Estou dizendo tudo isso porque o Senador
Jorge Bornhausen é um dos grandes defensores da
chamada reforma político-partidária, que eu costumo
dizer que não é reforma, é restauração. É fácil
explicar: não se trata de aprimorar democracia, não
se trata de aprofundar participação da cidadania, não
se busca maior legitimidade, não se está querendo
escoimar aquilo que distorce a vontade da sociedade. 
Várias das propostas têm algo nesse sentido,
discussão do sistema eleitoral, financiamento público
de campanha, discussão sobre a questão da
sublegenda, do caso das coligações. São discussões
que se admite como democráticas. Mas, no fundo – e
essa sua entrevista diz –, o que pretendem é limitar
aquilo que é um direito de cidadania, não uma
benesse do Estado, que é a sua livre organização, a
sua livre expressão do direito de reunião, dentre os
quais se destaca partido político.

Aqui no Brasil se pretende regulamentar tudo,
regulamenta-se liga de dominó, clube de futebol, toda 
e qualquer atividade, e se regulamenta tutelando,
porque é a nossa história, partido político. E a
proposta é exatamente a continuidade disso. Visa
tutelar para criar uma funcionalidade. Toda a
argumentação é de que existem partidos em
excesso, que é complexa a relação do Executivo com
o Legislativo, que existem legendas de aluguel, e eu
repilo logo isso, de só se colocar legenda de aluguel
nos pequenos partidos, porque talvez seja mais fácil
encontrar nos grandes, exatamente o aluguel da sua
política, quando não subordinada, através do
fisiologismo e do clientelismo, sempre ali adepta dos
executivos. Pois bem, a idéia que aí está presente é
inclusive inconstitucional no cerceamento da
cidadaniA. Veja uma das propostas, contraditória
também em si: quer extinguir partidos por cláusula de

barreira, quer extinguir a liberdade parlamentar pela
fidelidade. Como não quer os 3/5 da Constituição, vai
para uma lei e fixa um prazo de filiação de quatro
anos. Esse prazo significa dizer que é uma cassação
que se exerce para aqueles que atualmente estejam
filiados em qualquer partido. Evidente que, afora a
inconstitucionalidade, é também contraditório porque
permite, apenas, quando os Parlamentares saírem de 
um partido e criarem outros, ou seja, incentiva a
criação de partidos que querem extinguir por outro
lado. Contraditório porque não se trata de uma
reforma cuja concepção seja de aprimoramento
democrático. Tanto é verdade que vem o vezo que
talvez não queira ser dito com todas as letras, mas
quando perguntado sobre partidos históricos, e não
gosto muito dessa utilização de partidos históricos em 
relação a nós do PPS, até porque não vou sobreviver
porque somos históricos, do velho Partido Comunista
Brasileiro de 22. Vamos sobreviver porque a ditadura
não nos extinguiu, inclusive quando queria extinguir e 
extinguiu alguns de nossos companheiros
fisicamente. Não vai ser nenhum regime democrático
que vai nos extinguir. Não gosto dessa idéia do que é
histórico. Não vou sobreviver porque sou histórico,
mas aqui na resposta dele está o vezo anticomunistA. 
Em relação ao PPS, PCB e PC do B, tem história
demais, o que vale em um partido, na sua história, é
ter voto. Talvez da Arena do Senador Francelino
Pereira, que era o maior partido do Ocidente e que
tinha muito voto. E qual a história desse Partido que
teve muito voto? É uma história que ele próprio diz,
como se fosse uma chaga, alguém que pertenceu à
Arena e hoje pode estar no PPS, e, por isso, o PPS
não tem históriA. É como se fosse uma chagA.
Palavras do Sr. Jorge Bornhausen.

São esses os liberais brasileiros, que querem o
Estado a seu serviço, privatizado, para socializar
prejuízos, como estamos vendo aí nos escândalos do 
Banco Central, do sistema financeiro brasileiro.
Querem um Estado para garantir todos os interesses
das nossas elites, das nossas oligarquias. Não
querem o Estado na economia, inclusive retirando-se
naquilo que significa talvez posições estratégicas, de
Banco do Brasil e Petrobrás, como ele também aqui
afirma, que precisam ser privatizados. Agora querem
um Estado intervindo no direito da cidadania, de criar
o novo, de não saber que é do novo, e o novo nasce
pequeno, que se pode pensar um Brasil diferente de
hoje. 

Não estou defendendo continuidade do PPS,
porque vamos continuar independente desses liberais,
porque foram esses liberais que quiseram nos extinguir
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e não nos extinguiram, e não será agorA. Quero
defender o direito da cidadania, o direito de se poder
organizar e expressar livremente, porque a idéia contida 
nesse projeto de reforma é a anti-reforma, é a
restauração, restauração inclusive em termos ipsis
litteris de alguns dos postulados que foram aqui
encaminhados pelo regime militar através do Sr.
Golbery do Couto e Silva, várias das propostas ipsis
litteris transcritas. 

O que me estranha não são os liberais, são
muitos dos sociais-democratas de hoje que lutaram
conosco na resistência para garantir essa liberdade
que temos hoje e que agora, muito passivamente,
vão atrás desses nossos estranhos liberais para
tentar limitar e restringir o direito do cidadão e da
cidadã brasileirA. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra como Líder, Senador. V. Exª dispõe
de 5 minutos para uma comunicação de interesse
partidário.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Como
Líder.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi, 
com a maior atenção, as palavras do nobre Senador 
Roberto Freire e quero, preliminarmente, dizer que o 
Jornal do Brasil  do último domingo, de fato,
publicou uma entrevista com o Presidente Nacional
do PFL, Senador Jorge Bornhausen – reeleito, aliás, 
para um novo mandato na convenção da última
sexta-feira, dia 7. A entrevista foi dada e, com todas
as letras, ele deu a sua opinião.

Gostaria, inicialmente, com relação às palavras
do Senador Roberto Freire, de dizer que o presidente
do meu partido pode ter sido eleito, no passado, uma
vez, pelo processo indireto, que era o processo que
vigia à época e do qual participaram os partidos
existentes – processo do qual participou, inclusive,
em eleições presidenciais, até mesmo o partido ao
qual pertencia o hoje Senador Roberto Freire.

Mesmo tendo isso ocorrido, o presidente do
meu partido foi eleito – e já eleito pela segunda vez –
pelo voto direto do povo de seu Estado, Santa
Catarina, pelo sufrágio universal, secreto e direto, o
que convalida a sua vida públicA. E a última eleição
não foi em 1994; foi em 1998.

Tenho para mim que as teses expostas pelo
meu partido acerca de um Estado enxuto não visam
socializar prejuízos, mas democratizar lucros e trazer
uma nova feição à economia brasileira, valorizando

seu aspecto social. Estamos todos envolvidos não na
economia de mercado, mas na economia social de
mercado; o que queremos são empregos – o PFL
traçou seu projeto para o ano 2000: o Projeto
Educação e Emprego, já divulgado à saciedade,
inclusive, pela ImprensA. 

O que é preciso dizer é que, às vezes, nós
mesmos consideramos que, em determinadas áreas
do Brasil, onde há carência – Norte, Nordeste,
Centro-Oeste –, nem sempre a empresa privada, que
vai sub-rogar-se nos direitos e obrigações do Estado,
vai ter interesse em investir, pois é incerto o retorno
desse investimento. Nesses casos, realmente, temos
que ser cautelosos no que diz respeito à privatização.
No entanto, em tese, ela é extremamente válida; o
mundo inteiro para ela está caminhando.

Quanto às defesas que faz da reforma política
ou da reforma eleitoral, eventualmente, o Senador
Jorge Bornhausen, esse é um direito seu. Há
opiniões díspares, a democracia vive do contraditório
e, portanto, tem, evidentemente, S. Exª todo o direito
de defender e despender as teses que julgar
convenientes para o bem do Brasil e do
aprimoramento do sistema eleitoral e partidário. Esse
assunto deve ser discutido, ninguém o está impondo.
O Senador Bornhausen não quer, manu militari,
impô-lo a ninguém; ele quer apenas preservar a
possibilidade da discussão da tese.

Não há, também, que se falar no Senador
Francelino Pereira, que foi, até pouco tempo,
Presidente do PFL de Minas Gerais. S. Exª aumentou 
a quantidade de filiações, viajando a cada final de
semana ao seu Estado, que possui mais de 800
municípios. Não se pode condená-lo por declarações
que tenha feito, em outro contexto, há mais de 20
anos. Caso assim se aja, vamos terminar, Srªs e Srs.
Senadores, em situação semelhante àquela descrita
na fábula de Phedro, repetida por La Fontaine em Le
Loupe et l’Agneau  ou, em latim, Lupus et Agnus:
bebia água rio acima um lobo e, rio abaixo, um
cordeiro. O lobo reclamou do cordeiro, dizendo que
ele estava turvando a água que ele bebiA. “Como” –
disse o cordeiro para o lobo – “se a água rola de ti
para mim?”. “Ah”, diz o lobo, “então foi seu pai, há seis 
meses” e devorou o cordeiro.

Frases ditas e vencidas – que, aliás, marcaram
época – do hoje Senador Francelino Pereira não
devem ser cobradas num momento em que tanta
coisa bonita já se passou no país, inclusive a abertura 
democrática, para a qual ele, o Senador Bornhausen,
eu, pessoalmente, e o meu PFL, todos contribuímos
com vistas à grandeza do nosso país.
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Então, quero deixar bastante claro que S. Exª
consignou apenas opiniões suas, levantando teses
para a discussão. Têm toda razão aqueles que
desejam se opor, mas que isso seja feito em termos,
colocando-se o debate democrático, a disputa
democrática, acima de todos os valores, porque a
quem devemos mesmo satisfações é ao povo
brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma comunicação inadiável, tem a palavra o Senador 
Carlos Bezerra por 5 minutos.

O SR. CARLOS BEZERRA  (PMDB – MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, realizou-se
ontem, na cidade de Rondonópolis, sob o patrocínio
da prefeitura municipal, um grande encontro sobre a
Ferronorte, para a preparação da chegada da
Ferronorte em Mato Grosso.

Essa ferrovia, que é a mais importante do Brasil, 
deverá chegar ao Município de Alto Taquari em julho
deste ano e, no ano 2001, à cidade de Rondonópolis,
onde terá o seu maior e principal terminal – será o
maior terminal de cargas do Brasil o que se pretende
instalar ali em Rondonópolis numa área de cerca de
dois mil hectares.

Estiveram presentes neste encontro o Ministro
Eliseu Padilha, o Presidente da Ferronorte, Antonio
Maciel, o empresário Olacyr de Moraes, idealizador
desta ferrovia, representantes políticos do Estado –
mais de quarenta prefeitos, deputados estaduais,
senadores por Mato Grosso –, representantes
classistas, federações da indústria, do comércio e de
associações comerciais. O empresariado rural e
urbano todo compareceu a este importante encontro
que lotou o Caiçara Clube, palco desse memorável
encontro.

Quero aqui também, Sr. Presidente, destacar
que essa ferrovia só vai chegar em Mato Grosso, em
Rondonópolis, e futuramente na capital, Cuiabá,
graças à modificação promovida pelo governo federal 
na legislação sobre incentivos fiscais – luta que
travamos durante oito meses com o apoio do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o apoio 
decidido do Ministro Ouvídio de Angeles e também do 
Ministro Pedro Parente Malan. A legislação referente
aos incentivos fiscais não atendia a megaprojetos, a
grandes projetos, cerceava investimentos de

incentivos fiscais nesses projetos. Com a modificação 
feita pela Medida Provisória nº 1.740, os grandes
projetos foram viabilizados – não só de ferrovias, mas 
de hidrovias, de saneamento básico, de gás, de
energiA. 

As nossas Regiões Norte e Centro-Oeste têm
mais de 2/3 dos recursos hídricos ainda inexplorados
para a geração de energiA. O Brasil não explorou ainda
nem 1/3 do seu potencial e mais de 2/3 estão na nossa
região. Os incentivos fiscais poderão ser utilizados
também para explorar a energia elétricA. 

Neste encontro foi debatido também, Sr.
Presidente, o engajamento do empresariado do
Estado e do Brasil no projeto da Ferronorte, algo que
vai dar origem a vários investimentos em diversas
áreas. A Ferronorte já começou a chamar o
empresariado para estabelecer parcerias, para que
participe. Por exemplo, Rondonópolis será o principal
pólo têxtil do país – está caminhando para isso – e o
empresariado que vai atuar neste pólo também vai
junto à Ferronorte. O mesmo ocorrerá com relação a
outros empresários que atuam nas áreas
agroindustrial e agrícolA. 

Sr. Presidente, o Jornal de Hoje, um novo
diário de Mato Grosso – e quero parabenizar a
sociedade de Rondonópolis pelo lançamento desse
importante diário –, traz um caderno magnífico sobre
a Ferronorte, com todos os detalhes sobre essa
grande ferroviA. Ao mesmo tempo em que
parabenizo a direção do jornal pelo lançamento
desse importante diário, quero solicitar a transcrição
nos Anais do Senado do caderno referente à
Ferronorte.

Afirmei no meu discurso que o Centro-Oeste
brasileiro só foi efetivamente impulsionado por
Getúlio Vargas, por meio da Fundação Brasil Central,
da Marcha para o Oeste e, posteriormente, por
Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília,
pois ele não visava apenas mudar a Capital Federal
para o Planalto Central, mas interiorizar o
desenvolvimento do Brasil. Recentemente, com a
mudança na legislação, que gerará recursos por meio 
dos incentivos fiscais, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso – e eu disse isso a Sua Excelência
– fará mais pela nossa Região do que Getúlio Vargas
e Juscelino Kubitschek juntos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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Durante o discurso do Sr. Carlos
Bezerra, o Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Carlos
Bezerra, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do Blo co
de Opo si ção, com a anuên cia da Lí der Se na do ra
Ma ri na SilvA. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Nes ta fase da ses são, só po de rei dar a pa -
la vra a V. Exª por 5 mi nu tos, por que da rei a pa la vra
para duas bre ves co mu ni ca ções ao Se na dor Jor ge
Bor nha u sen e à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP) – 
Cin co mi nu tos bas ta rão, Sr. Pre si den te. No mo men -
to em que V. Exª con si de rar ade qua do, 5 mi nu tos
bas ta rão.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª, hoje, tão gen til, com a pa lavrA. 

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, em bo ra não te nha sido co mu ni ca do ain da, pes -
so al men te, pelo Pre si den te em exer cí cio da Co mi -
são Par la men tar de Inqué ri to so bre o Sis te ma Fi -
nan ce i ro, Se na dor José Ro ber to Arru da, sou be pela 
im pren sa que te ria sido con vo ca da uma re u nião ad -
mi nis tra ti va da CPI, fe cha da, an tes do de po i men to
do Sr. De móst he nes Ma du re i ra de Pi nho Neto. Essa 
con vo ca ção, na ver da de, está ex pres sa pe las agên -
ci as de no tí ci as.

Eu que ria fa lar que con ver sei com os mem bros
do Blo co da Opo si ção so bre o sen ti do do re que ri men -
to para a con vo ca ção do Mi nis tro Pe dro Ma lan; e, jun -
ta men te com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, a
Se na do ra Emi lia Fer nan des irá as si nar, in clu si ve to dos 
os mem bros da CPI são con vi da dos a as si nar.

Hoje de ma nhã, fiz uma vi si ta ao Lí der do
PMDB, Se na dor Ja der Bar ba lho; ao Se na dor João
Alber to, Re la tor da nos sa Co mis são, para ex pli car
que o sen ti do do re que ri men to que nós apre sen ta -
mos é o mes mo que tem sido ob je to do nos so diá lo -

go des de o iní cio da CPI. Gos ta ría mos e que re mos
que esse re que ri men to seja apre ci a do, como os de -
ma is até ago ra, de tal ma ne i ra a che gar mos a um
con sen so so bre a im por tân cia do Mi nis tro Pe dro
Ma lan com pa re cer à CPI.

De to dos os mem bros des ta Casa, Sr. Pre si -
den te, te nho cer te za de que di fi cil men te ha ve rá al -
gum Se nador – pode até ser tão ami go dele quan to
eu –, que te nha uma re la ção tão pró xi ma de res pe i to
e ami za de pelo Mi nis tro Pe dro Ma lan quan to eu, pois
des de o iní cio dos anos 70 te mos sido bons ami gos
que di a lo gam so bre as in jus ti ças que ocor rem em
nos so País. Quando exis ti ram di ver gên ci as, sem pre
fo ram fe i tas com ami za de, por ve zes com du re za,
mas com o res pe i to de quem con si de ra mu i to um ao 
ou tro, e isso tem sido mú tuo. V. Exª, Pre si den te
Anto nio Car los Ma ga lhães, é tes te mu nha pes so al
dis so.

O nos so re que ri men to, por tan to, pro põe que o
Mi nis tro Pe dro Ma lan com pa re ça à Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to para pres tar es cla re ci men tos,
in for ma ções so bre os oito fa tos ad mi nis tra ti vos lis ta -
dos no re que ri men to do Se na dor Ja der Bar ba lho,
não ape nas so bre os ca sos Ban co Mar ka e Fon te -
Cin dam, mas so bre a ma ne i ra como ban cos, fun dos 
e seus quo tis tas in te ra gem, mu i tas ve zes para re -
me ter lu cros para fora, pa gan do mu i to me nos im -
pos to de ren da do que se não fos se por um com ple -
xo me ca nis mo a res pe i to do qual aqui es ta mos, in -
clu si ve apren den do que ele exis te, às ve zes usan do 
as ja ne las le ga is que fo ram aber tas e que pre ci sam
ser mo di fi ca das.

Tam bém há as ques tões re la ti vas à Cons tru to -
ra Encol e o Ban co do Bra sil, as ques tões re la ti vas
ao Pro er e a fra gi li da de do Sis te ma Fi nan ce i ro, ain -
da que di ver sas me di das ti ves sem sido ado ta das,
como o Pro er, en fim, es sas ques tões são ape nas al -
guns exem plos.

No re que ri men to que li on tem – não pre ci so
aqui re ler –, ele apre sen ta to dos es ses fa tos e, mais 
do que isso, na sua con clu são, co lo ca a im por tân cia 
do Mi nis tro da Fa zen da com pa re cer à CPI para pro -
por mo di fi ca ções nas re gras do Sis te ma Fi nan ce i ro
da au to ri da de mo ne tá riA. 

Ava li a mos que nin guém mais do que o Mi nis tro
Pe dro Ma lan tem, hoje, as con di ções de pro por su -
ges tões para aper fe i ço ar o Sis te ma Fi nan ce i ro, o fun -
ci o na men to do Ban co Cen tral. Assim, após con ver sar 
com os Se na do res do Bloco da Opo si ção, ava li ei
que se ria mu i to im por tan te usar a tri bunA. Inclu si -
ve, ava li a mos que é im por tan te ou vir mos, hoje, em
pri me i ro lu gar, o Di re tor da Área Inter na ci o nal do
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Ban co Cen tral, De móst he nes Ma du re i ra de Pi nho
Neto; na quin ta-feira, os Srs. Sal va to re Alber to Cac ci -
o la e Luiz Antô nio Gon çal ves, Pre si den tes do Ban co
Mar ka e Fon te Cin dam, res pec ti va men te, quan do te -
re mos mais ele men tos de ama du re ci men to para de ci -
dir so bre esta ques tão.

Como foi a imprensa que me informou que o
Senador Hugo Napoleão, como Líder do PFL; o
Senador Sérgio Machado, como Líder do PSDB,
visitaram o Senador Jader Barbalho para tentar dizer
que seria necessário votar logo essa matéria
apresentada pelos Senadores Eduardo Suplicy e
Roberto Saturnino, para não criarmos problemas
para o Governo, senti-me, juntamente com o Senador 
Roberto Saturnino, no dever, na responsabilidade de
prestar esses esclarecimentos. Assim, Senadores
Hugo Napoleão, Jader Barbalho e Sérgio Machado,
queremos colocar isso como um apelo. Até agora, a
CPI vem-se conduzindo muito bem, está avançando,
e gostaríamos que esse espírito do consenso seja
mantido como metA. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Per mi te-me um bre ve apar te, no bre Se na dor Edu ar -
do Su plicy?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Não há apar tes.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma bre -
ve co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra a no bre Se na do ra Emi lia
Fer nan des, para uma bre vís si ma co mu ni ca ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para uma bre ve co mu ni ca ção. Sem re vi são da
ora dorA. ) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que re mos, nes te mo men to, re gis trar um im por tan te
even to que es ta rá acon te cen do, ama nhã, dia 12 de
maio, aqui em Bra sí lia, mais pre ci sa men te, no Au di -
tó rio Ne reu Ra mos, da Câ ma ra dos De pu ta dos: o
Encon tro Na ci o nal pro mo vi do pe los tra ba lha do res
nas in dús tri as de ali men ta ção. O en con tro é pro mo -
vi do pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res 
nas Indús tri as de Ali men ta ção (CNTA), pre si di da
pelo sin di ca lis ta Artur Bu e no de Ca mar go. 

O ob je ti vo da mo bi li za ção das li de ran ças sin di -
ca is da CNTA é aler tar o Go ver no e o Con gres so Na -
ci o nal para o gra vís si mo qua dro de de sem pre go que
atin ge a ca te go ria em todo o País. 

Levantamentos preliminares indicam que, em
algumas regiões brasileiras, nos últimos cinco anos,
cerca de 50% dos postos de trabalho na indústria da

alimentação foram destruídos. Várias foram as
causas que provocaram essa situação, que é
praticamente uma calamidade, pois deixa milhares de 
pais de família ao desalento pelo Brasil aforA. Dentre
elas são apontadas as altas taxas de juros, que inibem
o setor produtivo, e a abertura indiscriminada para
produtos estrangeiros, entre os quais se destacam os
alimentícios, promovida pelo Governo. Estas são, sem
dúvida, algumas das causas do desemprego
alarmante. Na outra ponta da crise estão o fechamento
e a falência de centenas de empresas, notadamente
das pequenas, mas até mesmo de grandes. 

Outras causa da crise no setor é a violenta
carga tributária que incide sobre os produtos
alimentícios de modo geral, e sobre toda a cadeia
do processo produtivo. Os impostos federais,
estaduais e municipais são da ordem de 34%,
totalizando 43 tributos, diretos ou indiretos. O que
significa dizer que a cada R$100 que consumimos
de alimentos, na gôndola dos supermercados e das
feiras ou nas mesas dos restaurantes, R$34 ficam
com o Governo. A média internacional é de cerca
de 8%. Inúmeros países, inclusive, isentam os
alimentos de impostos. Afinal, os alimentos, como
os medicamentos, são vitais para o
desenvolvimento de qualquer país.

A CNTA está trabalhando nos dados técnicos
levantados pela Associação Brasileira das
Indústrias de Alimentação, que demonstram que se
o Brasil, por outro lado, conseguir reduzir a carga
tributária de 75% dos alimentos para a média
internacional, seria capaz de gerar, em uma ou
duas safras, 300 mil empregos na agricultura e 30
mil na indústriA. 

O que queremos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é chamar a atenção para esse encontro
que se realiza em Brasília, amanhã, buscando
mostrar que o mais grave é constatar que uma família
de baixa renda que recebe até dois salários mínimos
por mês consome 33% dos seus ganhos com
alimentos e tem 11% do salário corroído pelos
impostos. Com a redução dos impostos, haveria um
aumento no consumo de alimentos de quase 10%.
Isso significaria mais empregos e mais arrecadação
para o próprio Governo.

Por esse caminho, a indústria de alimentos
cresce, torna-se mais competitiva, inclusive no
mercado internacional, gerando mais empregos para
os trabalhadores.

Por es sas ra zões, es ta mos res sal tan do a im por -
tân cia do en con tro e ma ni fes tan do a nos sa so li da ri e -
da de com a CNTA, que de ci diu re a li zá-lo e está con vi -
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dan do a par ti ci pa rem dele deputa dos, se na do res, re -
pre sen tan tes dos em pre sá ri os, dos Go ver nos Fe de ral e 
es ta du a is, para dis cu tir uma sa í da para a gra ve si tu a -
ção do de sem pre go que atin ge o se tor da ali men ta ção.

O momento é grave e exige discussão ampla e a 
participação de todos. Precisamos, sem dúvida,
combater o desemprego de frente e os trabalhadores
na indústria da alimentação estão dando um grande
exemplo ao realizar esse encontro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Jorge
Bornhausen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra pela or dem 
em ra zão de o Se na dor Ro ber to Fre i re – sem pre
ele gan te na sua ora tó ria, mes tre na pa la vra – ter
hoje, nes te ple ná rio, em fun ção de en tre vis ta que
con ce di ao Jor nal do Bra sil, se exas pe ra do com
aqui lo que pen so, re a fir mo e con fir mo. La men to que 
um ve lho ami go e com pa nhe i ro te nha se per di do no
en ca mi nha men to de uma po si ção em que é con trá -
rio e te nha pro cu ra do, na agres são, mos trar sua po -
si ção pes so al. Sei que foi fru to de um mo men to e,
por isso mes mo, vou res sal var esse seu ato e a sua
ação.

Mas que ro di zer aqui que a re for ma po lí ti ca é
ne ces sá ria, que a fi de li da de par ti dá ria é ne ces sá ria, 
que o for ta le ci men to dos par ti dos é ne ces sá rio, que
o fim dos ca ro ne i ros é ne ces sá rio e que par ti do se
cons trói com o voto con quis ta do nas ur nas. 

E, fi nal men te, quan to a li ções de de mo cra cia,
pre fi ro en con trá-las em ou tros lu ga res. Não pos so
cre di tar, como me lhor pro fes sor em de mo cra cia, o
Se na dor Ro ber to Fre i re.

E agra de ço ao emi nen te Lí der Hugo Na po leão
pela for ma cor re ta, sem pre leal e com pa nhe i ra
como co lo cou a mi nha po si ção e a do seu Par ti do, o 
Par ti do da Fren te Li be ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.

Para um es cla re ci men to) – Sr. Pre si den te, que ro so -
men te res ta u rar um pou co a mi nha pa lavrA. Não hou -
ve ne nhu ma agres são pes so al, e a co lo ca ção que fiz

foi po lí ticA. Po lí ti ca no sen ti do de que a en tre vis ta co -
lo ca os pe que nos par ti dos como se es ti ves sem no
lim bo ou pró xi mo de se rem gui lho ti na dos. E que ro di -
zer que par ti do se cons trói com voto e com so be ra nia
po pu lar, e, por isso, tem que ter li ber da de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães. Faz soar a cam pa inhA. )

O SR. ROBERTO FREIRE  (Blo co/PPS – PE) – 
E que ria di zer, e isso foi o que afir mei, que cons tru í -
da pelo voto foi a Are na, que se aca bou e que não
tem boa his tó riA. Não era ne nhu ma agres são pes -
so al. Mas fa lei do es tra nho li be ra lis mo que quer
Esta do au sen te e Esta do re gu la men ta dor e tu te la -
dor da ati vi da de po lí ticA. Isso não é ne nhu ma
agres são pes so al.

Em ne nhum mo men to hou ve agres são pes so -
al a quem quer que sejA. Pos so até ser duro na afir -
ma ção de po si ções po lí ti cas, e fiz re fe rên cia pes so -
al ao Pre si den te da Are na, mas não de ne grin do a fi -
gu ra, a li de ran ça, a pes soA. É um po si ci o na men to
po lí ti co.

De se le gan te é es tar uti li zan do par ti dos que têm
his tó ria nes te País – e fiz a res sal va de que não me pre -
o cu pa a his tó ria, não que ro me ga ran tir pela his tó ria –, e 
his tó ria em mo men tos du ros, em que V. Exª esta va
sem pre do ou tro lado. E isso é um po si ci o na men to
po lí ti co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª não pode fa zer acu sa ções. V. Exª
veio para fa zer um es cla re ci men to...

O SR. ROBERTO FREIRE  (Blo co/PPS – PE) – 
É cla ro e foi isso que eu co lo quei...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – ...e V. Exª já fa lou e a Mesa não vai per mi -
tir...

O SR. ROBERTO FREIRE  (Blo co/PPS – PE) – 
Não vai per mi tir, mas eu con ti nuo di zen do que es tá -
va mos em la dos opos tos e a du re za era so bre nós.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A ques tão é sub je ti va e V. Exª não pode fa -
zê-la em re la ção aos seus co le gas Se na do res.

O SR. ROBERTO FREIRE  (Blo co/PPS – PE) – 
Tudo bem. Então, não está re ti ra do, por que es tá va -
mos em la dos opos tos – nun ca es ti ve mos no mes -
mo lado, tal vez no fin zi nho do re gi me. Não é ne nhu -
ma agres são pes so al. 

Ve nho de fen den do a re for ma po lí ti ca, nes te
País, há mu i to tem po, mas uma re for ma po lí ti ca em
prol da li ber da de e não da ex tin ção, não da ex clu -
são, não da li mi ta ção, como a en tre vis ta de V. Exª
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no Jor nal do Bra sil, o que foi de se le gan te com o
nos so Par ti do, de se le gan te com o PC do B. E essa
de se le gân cia foi que aqui teve a res pos ta, e a res -
pos ta de vidA. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esse é um pro ble ma, re pi to a V. Exª, sub je -
ti vo, na me di da em que ou tros acha ram que a en tre -
vis ta foi mu i to boA. Evi den te men te, V. Exª há de se
con for mar com o pon to de vis ta de seus co le gas,
como nós nos con for ma mos com o seu.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) – 
Eu não es tou aqui dis cu tin do se cada um tem. Eu
te nho o di re i to. Por isso, fa lei.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Mas o ide al é que nós te nha mos um cli ma
ame no...

O SR. ROBERTO FREIRE  (Blo co/PPS – PE) – 
Mas va mos ter. Não se pre o cu pe não, isto é ape nas 
mo men to. Mas fica fi xa da a po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Eu agra de ço a V. Exª. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na -
dor José Ro ber to ArrudA. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, é mu i to rá pi do. É ape nas para con vo car uma
re u nião ad mi nis tra ti va e, por tan to, re ser va da, da
CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, logo que ter mi nar a
Ordem do Dia, por que te mos vo ta ções no mi na is. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li -
dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 228, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,

requeiro a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 189 e 243 de 1999, por tratarem de
matérias que versam sobre o mesmo assunto.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. _ Se na -
dor Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 229, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no dis pos to no art. 258 do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a
Vos sa Exce lên cia sub me ta à de li be ra ção do Ple -
ná rio o pe di do de tra mi ta ção con jun ta do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 44, de 1996, que “Dis põe so -
bre a ve i cu la ção de men sa gem vol ta da à edu ca -
ção para o trân si to”, com o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 245, de 1999, que “Esta be le ce me ca nis -
mos para a ve i cu la ção de men sa gens edu ca ti vas
de trân si to, nas mo da li da des de pro pa gan da que
es pe ci fi ca, e ca rá ter su ple men tar às cam pa nhas
pre vis tas nos arts. 75 e 77 da Lei nº 9.503, de 23 de 
se tem bro de 1997, que ”Insti tui o Có di go de Trân -
si to Bra si le i ro", ten do em vis ta tra ta rem-se de ma -
té ri as co ne xas.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. – Se -
na do ra Emí lia Fer nan des, PDT/RS.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e
pos te ri or men te in clu í dos na Ordem do Dia, na for ma 
do que pre ce i tua o Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 105, DE 1999

Dis põe so bre a apu ra ção de in dí ci os 
de des pe sas não au to ri za das, con for me
pres cri to no art. 72 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.

O Con gres so Na ci o nal, com fun da men to na
com pe tên cia que lhe con fe re o in ci so X do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de cre ta:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A apu ra ção pela Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção de in dí -
ci os de des pe sas não au to ri za das, con for me pres -
cri to no art. 72 da Cons ti tu i ção Fe de ral, obe de ce rá
ao dis pos to nes te de cre to le gis la ti vo.

§ 1º Con si de ram-se des pe sas não au to ri za -
das:

I – a re a li za ção de des pe sas não in clu í das na
Lei Orça men tá ria Anu al, que ex ce dam os li mi tes
pre vi a men te apro va dos ou em de sa cor do com a
des ti na ção nela de fi ni da;
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II – a assunção de obrigações diretas, para
realização dentro do exercício, que excedem os
créditos orçamentários legalmente aprovados;

III – a con ces são de qua is quer sub sí di os ou
be ne fí ci os fis ca is, fi nan ce i ros e cre di tí ci os não apro -
va dos em lei es pe cí fi ca;

IV – o iní cio de in ves ti men tos, com tem po de
exe cu ção pre vi sí vel su pe ri or ao exer cí cio fi nan ce i ro, 
não in clu í do na Lei do Pla no Plu ri a nu al.

§ 2º Sub me tem-se às dis po si ções des te de cre -
to le gis la ti vo as des pe sas dos ór gãos e en ti da des
da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta in te gran -
tes dos or ça men tos da União.

CAPÍTULO II
Do Co nhe ci men to e Apu ra ção dos Indí ci os

SEÇÃO I
Da Co mu ni ca ção dos Indí ci os

Art. 2º O Tri bu nal de Con tas da União e os
ór gãos do sis te ma de con tro le in ter no de qual -
quer dos po de res da União fi cam obri ga dos a
co mu ni car, de ime di a to, à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
qua is quer in dí ci os de des pe sas não au to ri za das
de que te nham co nhe ci men to, sob pena de res -
pon sa bi li da de so li dá ria.

Pa rá gra fo úni co. O cum pri men to do dis pos -
to no ca put  não isen ta os re fe ri dos ór gãos de ado -
ção de me di das que vi sem a sa nar a ir re gu la ri da de
cons ta ta da.

Art. 3º A Co mis são Mis ta ana li sa rá ain da in for -
ma ções so bre in dí ci os de des pe sas não au to ri za das 
co nhe ci das atra vés de co mu ni ca ção de ou tras ins ti -
tu i ções pú bli cas, bem como me di an te de nún cia de
ci da dãos ou en ti da des da so ci e da de ci vil.

SEÇÃO II
Da Apu ra ção dos Indí ci os

Art. 4º Re ce bi da a co mu ni ca ção de que tra -
tam os arts. 2º e 3º des te de cre to, o Pre si den te da
Co mis são Mis ta so li ci ta rá à au to ri da de res pon sá -
vel que pres te, no pra zo de cin co dias, os es cla re -
ci men tos ca bí ve is.

Pa rá gra fo úni co. Expe di da a so li ci ta ção de
es cla re ci men tos, o Pre si den te da Co mis são Mis ta 
no me a rá um mem bro da Co mis são para con du zir
a apu ra ção, re la tar e su ge rir as pro vi dên ci as ca bí -
ve is.

Art. 5º Pres ta dos os es cla re ci men tos, o Re la -
tor, se en ten der des ca rac te ri za da a exe cu ção de

des pe sa não au to ri za da, pro po rá à Co mis são o
ar qui va men to do pro ces so.

Art. 6º Não pres ta dos os es cla re ci men tos,
ou con si de ra dos es tes in su fi ci en tes, o Re la tor
pro po rá à Co mis são o en ca mi nha men to do pro -
ces so ao Tri bu nal de Con tas da União para, no
pra zo de trin ta dias, pro nun ci ar-se de for ma
con clu si va so bre a ma té ria.

Art. 7º Re ce bi do o pro nun ci a men to do Tri bu -
nal, o Re la tor, no pra zo de dez dias, apre sen ta rá à
Co mis são re la tó rio com pa re cer con clu si vo, pro -
pon do:

I – o ar qui va men to do pro ces so, por não es -
tar ca rac te ri za da a ir re gu la ri da de de que tra ta esta 
re so lu ção;

II – a sus ta ção, pela Mesa do Con gres so Na -
ci o nal, do gas to re a li za do, da con ces são de be ne -
fí ci os ou da obri ga ção as su mi da, se jul gar que
esse pos sa ca u sar dano ir re pa rá vel ou gra ve le -
são à eco no mia pú bli ca;

III – a ado ção de ou tras pro vi dên ci as ou en -
ca mi nha men tos ca bí ve is.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to des te de cre to,
con si de ra-se dano ir re pa rá vel ou gra ve le são à
eco no mia pú bli ca a apli ca ção de re cur sos, a con -
ces são de be ne fí ci os ou a as sun ção de obri ga ções 
de que re sul tem ma ni fes to pre ju í zo ao Erá rio ou,
ain da, sem ga ran tia de cor res pondente re tor no, em
ter mos de ga nhos ou van ta gens so ci a is com pa tí -
ve is.

Art. 8º Re ce bi do o re la tó rio re fe ri do no ca -
put do ar ti go an te ri or, a Co mis são Mis ta de li be ra rá
so bre a ma té ria no pra zo de dez dias e em igual
pra zo a Mesa do Con gres so Na ci o nal, a par tir do re -
ce bi men to do pa re cer da Co mis são, sob pena de
so bres ta men to das res pec ti vas pa u tas.

CAPÍTULO III
Das San ções

Art. 9º A com pro va ção da exe cu ção de des -
pe sa não au to ri za da ca rac te ri za a ocor rên cia
pre vis ta no art. 16, in ci so III, alí nea b, da Lei nº
8.443, de 16 de ju lho de 1992, e acar re ta o jul ga -
men to pela ir re gu la ri da de das cor res pon den tes
con tas do res pon sá vel pelo Tri bu nal de Con tas
da União.

Pa rá gra fo úni co. Sus ta da pelo Con gres so
Na ci o nal a des pe sa, a con ces são de be ne fí ci os
ou a obri ga ção as su mi da, o Tri bu nal de Con tas
da União con si de ra rá, ain da gra ve, a in fra ção co -
me ti da, apli can do-lhes as san ções le ga is ca bí ve -
is.
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CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 10. Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, con fir man -
do a im por tân cia con fe ri da à par ti ci pa ção do Con -
gres so Na ci o nal na for mu la ção de pro gra mas e
po lí ti cas pú bli cas, bem as sim no con tro le dos
atos e ações go ver na men ta is, con si de rou gra ve a
re a li za ção de des pe sas não au to ri za das. Cor ro -
bo ra esse en ten di men to o rito es pe ci al de fi ni do
no art. 72 da Cons ti tu i ção Fe de ral para apu ra ção
dos in dí ci os de des pe sa não au to ri za das, a ser
con du zi do pela Co mis são Mis ta Per ma nen te a
que se re fe re o § 1º do art. 166.

Não obs tan te, pas sa dos qua se dez anos da
pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 e
ape sar de te rem sido cons ta ta das, por di ver sas
ve zes, a re a li za ção de des pe sas não au to ri za -
das, o pro ce di men to de fi ni do pelo art. 72 da
Cons ti tu i ção ja ma is foi apli ca do. Este fato é in -
jus ti fi cá vel, pois tor na “le tra mor ta” as pres cri -
ções cons ti tu ci o na is e, ain da, di mi nui as com pe -
tên ci as es pe ci al men te con ce di das ao Par la men -
to pela Car ta Mag na.

A fal ta de re gu la men ta ção des sa ma té ria,
de cor ren te de um in jus ti fi ca do de sin te res se do
Con gres so Na ci o nal pelo con tro le das ações go -
ver na men ta is, ex pli ca a omis são que se ve ri fi ca.
Ma ni fes ta-se essa omis são tan to pela fal ta de
co mu ni ca ção des sas ir re gu la ri da des à Co mis -
são Mis ta pe los ór gãos dos sis te mas de con tro le 
ex ter no e in ter no, como pela fal ta de co bran ça
des sa co mu ni ca ção por par te do Con gres so Na -
ci o nal.

Ine gá vel que o con tro le da so ci e da de so bre 
os atos e ações go ver na men ta is, no ta da men te
so bre o Po der Exe cu ti vo, é da es sên cia do pro -
ces so de mo crá ti co. E, no cam po do con tro le ex -
ter no, a par ti ci pa ção do Par la men to, como re pre -
sen tan te di re to da so ci e da de, é de fun da men tal
im por tân cia. Jus ti fi ca-se, des sa for ma, a pre o cu -
pa ção do Cons ti tu in te em sub me ter esse con tro -
le à tu te la do Con gres so Na ci o nal.

Urge, as sim, que o Con gres so Na ci o nal
tome a ini ci a ti va de nor ma ti zar o exer cí cio do
con tro le ex ter no, em face da con di ção de ti tu lar
des se sis te ma que lhe con fe re a Cons ti tu i ção.

Ne ces sá rio, ain da, mo ti vem-se os par la men ta res 
para par ti ci pa rem de for ma mais ati va da fis ca li -
za ção e con tro le dos atos go ver na men ta is, uti li -
zan do todo o ins tru men tal fa cul ta do pela nos sa
Car ta Mag na.

A re a li za ção de des pe sas não au to ri za das,
em par ti cu lar, cons ti tui um fla gran te des res pe i to
às com pe tên ci as cons ti tu ci o nal men te con fe ri das 
ao Con gres so Na ci o nal, me re cen do aten ção es -
pe ci al dos par la men ta res.

Ao apre sen tar o pre sen te pro je to de de cre -
to le gis la ti vo es pe ra mos es tar con tri bu in do não
só para a re gu la men ta ção da apu ra ção dos in dí -
ci os de des pe sas não au to ri za das, mas tam bém
para des per tar a cons ciên cia dos emi nen tes pa -
res para a im por tân cia des sa prer ro ga ti va con fe -
ri da ao Con gres so Na ci o nal pela nos sa Lei Ma i -
or.

Em face do ex pos to, so li ci ta mos o em pe -
nho de to dos os co le gas par la men ta res para a
dis cus são, aper fe i ço a men to e, ao fi nal, para a
apro va ção da pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. – Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 66. A Casa na qual te nha sido con clu í -
da a vo ta ção en vi a rá o pro je to de lei ao Pre si -
den te da Re pú bli ca, que, aqui es cen do, o san ci o -
na rá.

§ 1º Se o Pre si den te da Re pú bli ca con si de -
rar o pro je to, no todo ou em par te, in cons ti tu ci o -
nal ou con trá rio ao in te res se pú bli co, ve tá-lo-á
to tal ou par ci al men te, no pra zo de quin ze dias
úte is, con ta dos da data do re ce bi men to, e co mu -
ni ca rá, den tro de qua ren ta e oito ho ras, ao Pre si -
den te do Se na do Fe de ral os mo ti vos do veto.
....................................................................................

Art. 72. A co mis são mis ta per ma nen te a que
se re fe re o art. 166, § 1º, di an te de in dí ci os de des -
pe sas não au to ri za das, ain da que sob a for ma de
in ves ti men tos não pro gra ma dos ou de sub sí di os
não apro va dos, po de rá so li ci tar à au to ri da de go -
ver na men tal res pon sá vel que, no pra zo de cin co
dias, pres te os es cla re ci men tos ne ces sá ri os.

....................................................................................
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LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.

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

Art. 16. As con tas se rão jul ga das:

III – ir re gu la res, quan do com pro va da qual quer
das se guin tes ocor rên ci as:
....................................................................................

b) prá ti ca de ato de ges tão ile gal, ile gí ti mo, an -
ti e co nô mi co, ou in fra ção à nor ma le gal ou re gu la -
men tar de na tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá -
ria, ope ra ci o nal ou pa tri mo ni al;
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Fis ca li za ção e Con tro -
le.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 326, DE 1999

Inscre ve o nome de Chi co Men des
no “Li vro dos He róis da Pá tria”.

O Con gres so Na ci o nal re sol ve:
Art. 1º Em me mó ria aos 10 anos da mor te do lí -

der se rin gue i ro Chi co Men des, será ins cri to no “Li vro
dos He róis da Pá tria” que se en con tra no Pan teão da
Li ber da de e da De mo cra cia, o nome de Fran cis co
Alves Men des Fi lho, o Chi co Men des.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nas ci do em 15-12-44, no Se rin gal Por to Rico,
Co lo ca ção Bom Fu tu ro, Xa pu ri, Fran cis co Alves Men -
des Fi lho, o Chi co Men des, co me çou a atu ar nos mo -
vi men tos so ci a is em 1975 como se cre tá rio do Sin di -
ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is de Bra si léia. Em 1984
foi ele i to Pre si den te do STR de Xa pu ri. Em 1985 aju -
da a fun dar o Con se lho Na ci o nal dos Se rin gue i ros e
pre si de a en ti da de de 1986 à 1987. Foi as sas si na do
em 22 de de zem bro de 1988 em ple no exer cí cio no
man da to de pre si den te do Sin di ca to dos Tra ba lha do -
res Ru ra is de Xa pu ri.

O tra ba lho de sen vol vi do por Chi co Men des no
Acre, com os “em pa tes”, pas sou a sim bo li zar não so -
men te a de nún cia de agres sões ao meio am bi en te
mas a luta por um pro je to de de sen vol vi men to sus ten -
tá vel para a Ama zô nia. Os se rin gue i ros fo ram os pri -

me i ros, no Bra sil, a com bi nar as re i vin di ca ções so ci a -
is do sin di ca lis mo com a luta pela pre ser va ção do
meio am bi en te. Des sa com bi na ção nas ceu a idéia
das Re ser vas Extra ti vis tas, uni da des de de sen vol vi -
men to eco nô mi co, am bi en tal e so ci al, onde se in te -
gram a ci da da nia e a na tu re za.

Ga nha dor do prê mio Glo bal 500, em 1987, da
So ci e da de Para Um Mun do Me lhor (Esta dos Uni -
dos), Chi co Men des le vou a con tri bu i ção do povo
bra si le i ro ao co nhe ci men to da hu ma ni da de. Mos -
trou, em im por tan tes fó runs in ter na ci o na is, que os
po vos da flo res ta ofe re ci am ao mun do as cha ves de 
um novo re la ci o na men to en tre o ho mem e a na tu re -
za. Tor nou-se in ter lo cu tor de go ver nos, ins ti tu i ções
ci vis, lí de res po lí ti cos, ci en tis tas. Aju dou a co lo car o
Bra sil no cen tro de um de ba te in ter na ci o nal que cul -
mi na ria com a re a li za ção da con fe rên cia in ter na ci o -
nal so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to, no Rio 
de Ja ne i ro, em 1992.

A me mó ria do lí der se rin gue i ro não pode ser
apa ga da. No ex te ri or, prin ci pal men te na Eu ro pa, vá -
ri os lo gra dou ros pú bli cos e ins ti tu i ções fo ram cri a -
das em me mó ria de Chi co Men des. Con tu do, no
Bra sil, a pre cá ria me mó ria his tó ri ca pre ci sa ser per -
ma nen te men te re a li men ta da. A la cu na é enor me e o 
País tem o de ver de co lo car na me mó ria na ci o nal o
tra ba lho e a re sis tên cia dos po vos da flo res ta. Hoje
é in dis cu tí vel que en tre os no mes bra si le i ros mais
re co nhe ci dos em todo o mun do se en con tra o des te
lí der se rin gue i ro.

Chi co Men des foi mor to após es ca par de vá -
ri as ten ta ti vas de as sas si na to mo ti va do pela  suas 
de nún ci as ao mo de lo pre da tó rio de de sen vol vi -
men to que ex pul sa os ama zô ni das de seu am bi en -
te para as pe ri fe ri as das ci da des. É nes se sen ti do
que a pre sen te pro po si ção vem ten tar sal dar essa
dí vi da e, ao mes mo tem po, imor ta li zar um exem -
plo para as no vas ge ra ções. Inscre ver o nome de
Chi co Men des no “Li vro dos He róis da Pá tria” vem 
con tri bu ir para pro pa gar um exem plo de atu a ção
em fa vor do meio am bi en te, da ci da da nia e de sen -
vol vi men to sus ten tá vel dig nos de re gis tro his tó ri -
co, con fe rin do-lhes a es ta tu ra da em ble má ti ca luta 
de Chi co Men des.

Por sua per ti nên cia e opor tu ni da de, por tan to, é 
que es pe ra mos a aco lhi da do pre sen te pro je to de lei 
pe los ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. – Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
* Art. 156. Compete aos Municípios instituir

impostos sobre:
....................................................................................

III – ser vi ços de qual quer na tu re za, não com pre -
en di dos no art. 155, II, de fi ni dos em lei com ple men tar.
....................................................................................

Art. 155. (*) Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:
....................................................................................

II – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca -
do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, ain -
da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em no
ex te ri or;
....................................................................................

Art. 218. O Esta do pro mo ve rá e in cen ti va rá o
de sen vol vi men to ci en tí fi co, a pes qui sa e a ca pa ci ta -
ção tec no ló gi cas.
....................................................................................

§ 2º A pes qui sa tec no ló gi ca vo tar-se-á pre pon -
de ran te men te para a so lu ção dos pro ble mas bra si le i -
ros e para o de sen vol vi men to do sis te ma pro du ti vo
na ci o nal e re gi o nal.

.....................................................
§ 4º A lei apo i a rá e es ti mu la rá as em pre sas que

in vis tam em pes qui sa, cri a ção de tec no lo gia ade qua -
da ao País, for ma ção e aper fe i ço a men to de seus re -
cur sos hu ma nos e que pra ti quem sis te mas de re mu -
ne ra ção que as se gu rem ao em pre ga do, des vin cu la -
da do sa lá rio, par ti ci pa ção nos ga nhos eco nô mi cos
re sul tan tes da pro du ti vi da de de seu tra ba lho.

.....................................................
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal

e ins ti tui nor mas ge ra is de di re i to tri bu tá rio apli -
cá ve is à União, Esta dos e Mu ni cí pi os

.....................................................
Art. 197. Me di an te in ti ma ção es cri ta, são

obri ga dos a pres tar à au to ri da de ad mi nis tra ti va
to das as in for ma ções de que dis po nham com re -
la ção aos bens, ne gó ci os ou ati vi da des de ter ce i -
ros:

I – os tabeliães, escrivães e demais
serventuários de ofício;

II – os bancos, casas bancárias, Caixas
Econômicas e demais instituições financeiras;

III – as em pre sas de ad mi nis tra ção de bens;
IV – os cor re to res, le i lo e i ros e des pa chan tes

ofi ci a is;
V – os in ven ta ri an tes;
VI – os sín di cos, co mis sá ri os e li qui da tá ri os;
VII – qua is quer ou tras en ti da des ou pes so as

que a lei de sig ne, em ra zão de seu car go, ofí cio,
fun ção, mi nis té rio, ati vi da de ou pro fis são.

Pa rá gra fo úni co. A obri ga ção pre vis ta nes te
ar ti go não abran ge a pres ta ção de in for ma ções
quan to a fa tos so bre os qua is o in for man te es te ja
le gal men te obri ga do a ob ser var se gre do em ra zão 
de car go, ofí cio, fun ção, mi nis té rio, ati vi da de ou
pro fis são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 56 DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1987

Dá nova re da ção à Lis ta de Ser vi ços 
a que se re fe re o ar ti go 8º do De cre to-Lei
nº 406 (1), de 31 de de zem bro de 1968, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETOLEI Nº 406, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1968

Esta be le ce nor mas ge ra is de di re i to
fi nan ce i ro, apli cá ve is aos im pos tos so -
bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de
mer ca do ri as e so bre ser vi ços de qual -
quer na tu re za, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos).

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti -
dos às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí -
nio.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 220, DE 1999

Bra sí lia, 11 de maio de 1999

Fa çam-se as subs ti tu i ções so li ci ta das

Em 11-5-99.

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos re gi -

men ta is, os Se nho res De pu ta dos José Car los Eli as
(PTB – ES) e Re nil do Leal (PTB – PA), na qua li da de
de ti tu la res, em subs ti tu i ção aos Se nho res De pu ta -
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dos José Borba e Phi le mon Ro dri gues, e de sig nar
o Sr. De pu ta do Fé lix Men don ça (PTB – BA) para
na qua li da de de Ti tu lar, na Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e apreço. – Deputado Roberto 
Jefferson – Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 6, DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

 com bi na do com o art. 338, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 207, de 1999)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to
de lei do Se na do nº 89, de 1998
– Com ple men tar)
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 6, de 1999 –
Com ple men tar (nº 249/98, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, que dis ci pli na os li mi tes das
des pe sas com pes so al, na for ma do art.
169 da Cons ti tu i ção), ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 178-A e 179, de 1999, da Co mis são 

de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra:

1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to;
2º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao

Pro je to e pela pre ju di ci a li da de do Pro je to 
de Lei do Se na do nº 89, de
1998-Complementar, e da Emen da nº
1-CAE (Subs ti tu ti vo), a ele ofe re ci da, que 
tra mi ta em con jun to;

– 180, de 1999, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pe dro Piva, fa vo rá vel ao Pro je to, e pela
pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 89, de 1998-Complementar e da
Emen da nº 1-CAE (subs ti tu ti vo), a ele
ofe re ci da, que tra mi ta em con jun to, com
vo tos con trá ri os dos Se na do res La u ro
Cam pos e Ro ber to Sa tur ni no, e con trá -
rio, em se pa ra do, do Se na dor Edu ar do
Su plicy.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das,
nos ter mos re gi men ta is. 

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro -
je to e da Emen da nº 1, da CAE. Em dis cus são. (Pa -
u sa).

O SR. ROBERTO SATURNINO  (Blo co/PSB –
RJ) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO  (Blo co/PSB –
RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho, re pe ti das ve zes, 
nes ta tri bu na e na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, me ma ni fes ta do con tra essa idéia de li mi ta ção le -
gal dos gas tos com pes so al, in sis tin do que isso nada
tem a ver com a cha ma da dis ci pli na fis cal que se pre -
ten de seja im pos ta ago ra a to dos os go ver nan tes do
País pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, prin cí pio
com o qual es tou de acor do. 

O go ver nan te deve ter res pe i to às suas li mi ta -
ções, às li mi ta ções da das pe las suas dis po ni bi li da -
des. Isto é uma co i sa, Sr. Pre si den te. Ou tra co i sa é
pre ten der que o gas to com pes so al, pela sua na tu re -
za, seja algo con de ná vel, que deve ser mi ni mi za do,
res trin gi do, su per-restringido, mais ain da, e cada vez
mais. Da qui a pou co che ga rá o mo men to em que se
pre ten de rá vo tar, aqui, uma lei que li mi te os gas tos
com pes so al a 10% do or ça men to fis cal.

Sr. Pre si den te, o gas to com pes so al é ab so lu ta -
men te im pres cin dí vel quan do se pre ten de uma ad mi -
nis tra ção vol ta da para a pres ta ção dos ser vi ços fun -
da men ta is à po pu la ção ca ren te, à po pu la ção ne ces -
si tadA. Ser vi ços de edu ca ção, ser vi ços de sa ú de são, 
pela sua na tu re za, al ta men te con su mi do res de gas -
tos com pes so al. E de vem ser es ti mu la dos. Esta mos
atra ves san do uma qua dra em que se re quer, cada
vez mais, aten ção e pri o ri da de e, por con se guin te,
gas to cres cen te com as ati vi da des de edu ca ção e sa -
ú de.

Por ou tro lado, a vi o lên cia que im pe ra nas nos -
sas gran des ci da des está a exi gir como que uma du -
pli ca ção do efe ti vo po li ci al os ten si vo nas ruas, o que
cer ta men te im pli ca rá tam bém, da mes ma for ma, uma 
ele va ção dos gas tos com pes so al. Por que es ses ser -
vi do res da área da edu ca ção, da área de sa ú de e da
área de se gu ran ça têm que ser pa gos de for ma dig na, 
têm que re ce ber um sa lá rio dig no, o que sig ni fi ca que, 
cer ta men te, ha ve rá acrés ci mo nos sa lá ri os ab so lu ta -
men te in su fi ci en tes que hoje são pa gos a es sas ca te -
go ri as.

Assim é, Sr. Presidente, que eu vejo como um
verdadeiro absurdo se pretender limitar os gastos
com pessoal. No fundo, o que se pretende com esse
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projeto é legalizar as demissões em massa, para se
compensar com a terceirização a contratação desses
serviços por empresas do mercado que não têm a
responsabilidade do prestador de serviço público.

Pretende-se, também, dessa forma, ultrapassar 
ou elidir a exigência do concurso público para a
contratação de servidores, porque através da
terceirização contrata-se qualquer pessoa, qualquer
funcionário sem essa mesma exigênciA. Cortam-se
os gastos com pessoal e aumentam-se os gastos
com contratação de serviços de terceiros, e, por essa
via, vai-se burlando não só o mecanismo da exigência 
do concurso público para o servidor, como vão se
burlando todas as tentativas de priorização do
serviços de educação, saúde e segurançA. 

Sr. Pre si den te, con si de ro isso um aten ta do con -
tra to das as cor ren tes po lí ti cas que acham que edu -
ca ção e sa ú de são pri o ri da des nes te mo men to, bem
como se gu rançA. Isso é uma for ma de de gra da ção
ain da ma i or des ses ser vi ços, pela ter ce i ri za ção, com
a de mis são em mas sa de ser vi do res, que a lei pre ten -
de le ga li zar.

De for ma que, Sr. Pre si den te, mais uma vez, in -
sis tin do nes sa ques tão, con fir man do as opi niões e os
pon tos de vis ta já ex pres sos por mim aqui no Ple ná rio 
e na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que ro ma -
ni fes tar o meu voto con trá rio a esse pro je to, até sob a
for ma de um pro tes to, por que es tou ven do nes sa ini -
ci a ti va exa ta men te a ten ta ti va de le ga li zar as de mis -
sões em mas sa e a ge ne ra li za ção dos pro ces sos de
ter ce i ri za ção dos ser vi ços pú bli cos.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na
SilvA. 

A SRA. MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora dorA. ) – Sr. Pre si den te,
peço li cen ça para fa lar sen tadA. (Pa u sa)

Sr. Pre si den te, o pro je to que es ta mos de ba ten -
do nes ta tar de tem uma re la ção mu i to pro fun da com o 
que aca bou de di zer o meu co le ga de Blo co, Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no. 

Infe liz men te, di an te da cri se que es ta mos vi ven -
do, prin ci pal men te no que se re fe re aos pro ble mas
fis ca is que o País está en fren tan do, o ca mi nho mais
fá cil é trans for mar mos os fun ci o ná ri os pú bli cos em
bo des ex pi a tó ri os de to das as di fi cul da des do País.
No en tan to, se em al gu mas cir cuns tân ci as po de ría -
mos di zer que exis te a pre sen ça de ma si a da do Esta -
do, eu di ria que, em al gu mas si tu a ções, te mos a au -
sên cia do Esta do. E se pen sar mos em in ves ti men tos
nas áre as de sa ú de e edu ca ção, prin ci pal men te nos
rin cões des te País onde edu ca ção, sa ú de ou qual -

quer ou tro tipo de as sis tên cia pra ti ca da pelo Po der
Pú bli co se cons ti tu em ar ti go de luxo, e se for mos
trans for mar o ser vi ço pú bli co em bode ex pi a tó rio da
cri se que es ta mos atra ves san do, com cer te za va mos
es tar abrin do um flan co para que o ser vi ço pú bli co
seja gol pe a do na qui lo que é a sua es sên cia: fa zer um
aten di men to cor re to e dig no à po pu la ção. 

Infe liz men te, hou ve pro mes sa, du ran te a cam -
pa nha ele i to ral do ven ce dor, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, de ge ra ção de um mi lhão de em -
pre gos. Os cor tes no Orça men to da União, da or dem
de 20%, fa zem com que essa pro mes sa fi que cada
vez mais dis tan te do so nho bra si le i ro. Com cer te za,
esse pro je to, em que pese es tar sen do can ta do em
ver so e pro sa como sen do uma pos sí vel re den ção
para os atu a is pro ble mas eco nô mi cos, prin ci pal men -
te no que se re fe re ao ajus te fis cal, con tri bu i rá para o
au men to do de sem pre go.

Não de fen do que a úni ca for ma de se ge rar em -
pre go seja por meio do ser vi ço pú bli co. Pelo con trá -
rio, cor re to se ria que este País vol tas se a cres cer e
que hou ves se uma boa base de in ves ti men to no se tor 
pro du ti vo para evi tar mos a de pen dên cia ma i or em re -
la ção ao ser vi ço pú bli co.

Sr. Pre si den te, a re a li da de é pre o cu pan te, por
ter mos o ma i or ín di ce de de sem pre go dos úl ti mos 16
anos e a pos si bi li da de de, com a que da de 1,8% no
Pro du to Inter no Bru to – como pre vê o Go ver no –, o
de sem pre go atin gir oito mi lhões de pes so as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a nos sa
po si ção com re la ção a este pro je to foi co lo ca da com
mu i ta cla re za pe los mem bros que par ti ci pam da co -
mis são de mé ri to, in clu si ve por meio do voto em se -
pa ra do apre sen ta do pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.
Vo ta mos con tra ri a men te a esta pro pos ta do Go ver no, 
por en ten der mos que, da for ma como está ela bo ra da, 
com cer te za, ge ra rá mais de sem pre go.

A ade qua ção apre sen ta da pelo Go ver no para
que os gas tos da União com pes so al se jam re du zi dos 
para 50% – ao in vés de 60%, como nos Esta dos da Fe -
de ra ção – não é ade qua da à re a li da de so ci al do País,
por que trans fe re para o fun ci o na lis mo pú bli co, pra ti ca -
men te com ex clu si vi da de, boa par te das ma ze las que
este País atra vessA. Isso não é ver da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de ria ser ou tra a po si ção do Blo co de Opo si ção em re -
la ção a esta ma té riA. 

Ao in vés de pro je tos des sa na tu re za, tal vez fos se
mais in te res san te cons tru ir mos um ou tro ca mi nho, in -
ves tin do pe sa da men te no se tor pro du ti vo, para que o
Bra sil pos sa vol tar a cres cer e ge rar opor tu ni da de de
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em pre go. Inclu si ve po de re mos am pli ar os ser vi ços,
aten den do ade qua da men te a po pu la ção.

Com muita tristeza, Sr. Presidente, fui
informada de que o projeto para reconstituição de
mamas para mulheres que tiveram câncer, aprovado
por esta Casa pela maioria dos Srs. Senadores,
infelizmente, não poderá ter continuidade por não
existirem recursos orçamentários.

O nos so pro ble ma não é ter mos al guns se to res
es ta rem so bre car re ga dos de pes so as para o tra ba -
lho, é a au sên cia do tra ba lho. No meu Esta do, há de -
ter mi na dos Mu ni cí pi os com 30 mil ha bi tan tes e ape -
nas um mé di co. Gra ças a Deus, o Go ver no do Esta -
do, ago ra, por meio de um con vê nio com o go ver no
cu ba no, con se gui rá mais 30 mé di cos para o aten di -
men to da po pu la ção – e a Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de re co men da a exis tên cia de um mé di co para
cada mil ha bi tan tes. Embo ra seja ab sur da, essa fal ta
de mé di cos já ocor reu em vá ri os Mu ni cí pi os do Ama -
zo nas e do Acre. Não é um pro ble ma de ex ces so de
Esta dos, mas de au sên cia de Esta do.

Este pro je to, da for ma como está pro pos to, com
cer te za, le va rá à de mis são de fun ci o ná ri os pú bli cos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do
DutrA. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra mi ta va no Se na do, já 
com pa re cer do Se na dor José Fo ga ça, um pro je to de
lei de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que vi sa va,
ex clu si va men te, dar um pra zo ma i or aos Esta dos
para se adap ta rem à cha ma da Lei Ca matA. O novo
pra zo, se não me en ga no, se ria 31 de de zem bro de
1999.

Ago ra, che ga a esta Casa um pro je to de ini ci a ti -
va do Exe cu ti vo que tra ta da ques tão de des pe sa com 
pes so al dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e da União.
Apro vou-se um re que ri men to para tra mi ta ção con jun -
ta e, na prá ti ca, o pro je to de au to ria do Se na dor Ro -
me ro Jucá de sa pa re ceu.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o Se -
na dor Edu ar do Su plicy apre sen tou um subs ti tu ti vo
que con tor na va al guns pro ble mas de tec ta dos no pro -
je to do Go ver no, par ti cu lar men te no que diz res pe i to
à ques tão de de fi ni ção de re ce i ta e des pe sa no âm bi -
to da União.

Infe liz men te, como sem pre acon te ce no Se na -
do, as emen das do Se na dor Edu ar do Su plicy fo ram
des co nhe ci das e re je i ta das, com a ale ga ção de que,

por ter o pro je to vin do da Câ ma ra e sido am pla men te
de ba ti do e dis cu ti do, cabe ao Se na do ape nas vo tar,
já que a ma i o ria des ta Casa con si de ra que as emen -
das têm o efe i to prá ti co e ime di a to de pro vo car o re -
tor no do pro je to à Câ marA. 

Nes se sen ti do, va mos vo tar con tra ri a men te ao
pro je to, que, no que se re fe re à se a ra da União, re ti ra
da ru bri ca de Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Fe de ral a ar -
re ca da ção das con tri bu i ções so ci a is dos em pre ga dos 
e em pre ga do res ao Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So -
ci al e tam bém as con tri bu i ções de que tra ta o art. 239
da Cons ti tu i ção – Pro gra ma de Inte gra ção So ci al
(PIS). Mas man tém, como des pe sas to ta is com pes -
so al, a in clu são das des pe sas com em pre sas pú bli -
cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, mes mo aque -
las que não se jam to tal men te man ti das pelo Po der
Pú bli co e que não re ce bam re cur sos or ça men tá ri os
da União.

Se gun do cál cu lo da Asses so ria Téc ni ca do Se -
na do, se es ses cri té ri os fos sem con si de ra dos em 1988, 
a União te ria gas to com pes so al o per cen tu al de 71,4%,
o que im pli ca ria na apli ca ção do art. 6º do re fe ri do pro je -
to, que é o es ta be le ci men to de de mis sões ime di a tas no
âm bi to da União. Na ver da de, esse foi um ar ti fí cio para
re ti rar al gu mas re ce i tas da ru bri ca de re ce i ta e man ter
des pe sas cor re la tas na ru bri ca de despesa, o que fa tal -
men te pro vo ca dis tor ção.

As emen das apre sen ta das no subs ti tu ti vo do
Se na dor Edu ar do Su plicy, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, con tor na ri am e cor ri gi ri am es ses pro -
ble mas. Mas a ma i o ria des ta Casa con si de ra que as
emen das te ri am como úni co re sul ta do prá ti co a vol ta
à Câ ma ra ou o atra so do pro je to.

Sen do as sim, não nos res ta al ter na ti va a não
ser vo tar con tra ri a men te ao pro je to. Se es ti ves se em
vo ta ção ape nas o pro je to de au to ria do Se na dor Ro -
me ro Jucá, que pror ro ga o pra zo aos Esta dos para se 
adap ta rem à Lei Ca ma ta, vo ta ría mos a fa vor. Mas,
ten do em vis ta esse “sub ma ri no” in tro du zi do pelo Go -
ver no e apro va do na Câ ma ra, va mos vo tar con tra ri a -
men te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora dorA. ) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se ja mos ma ni fes -
tar a nos sa pre o cu pa ção em re la ção a esse pro je to,
que tra ta do li mi te de gas tos com pes so al no Po der
Exe cu ti vo, nos Esta dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral.
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Observamos que o objetivo do Governo, com a
apresentação desse projeto, é reduzir em dez pontos
percentuais os gastos da União com pessoal e
manter, para as demais Unidades da Federação, o
limite em 60% das respectivas receitas correntes.

Esse projeto define os conceitos fundamentais
para a aplicação da regra de limitação dos gastos
com pessoal e encargos sociais de todos os entes
federados, no que se refere ao detalhamento da
despesa – que já foi aqui mencionado pelos
Senadores e Senadoras que me antecederam. Além
disso, oferece uma descrição pormenorizada da
apuração da base financeira sobre a qual se calcula o 
limite desses gastos. Em seu art. 3º, estabelece a
concessão de vantagens, no que diz respeito ao
aumento da remuneração, à criação de cargos,
empregos ou funções ou alteração da estrutura das
carreiras, estipulando, ainda, um cronograma de
ajustes para as Unidades da Federação, prevendo a
redução do excesso de despesas à razão de dois
terços, no mínimo, no primeiro exercício subseqüente 
ao da entrada em vigor da lei complementar, e do
restante, no exercício seguinte.

É importante que se registre, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que o projeto de lei, como está 
proposto, acarretará, sem dúvida, a exclusão do
produto da arrecadação – como o Senador José
Eduardo Dutra bem falou – das contribuições sociais,
de empregados e de empregadores, ao regime geral da 
Previdência Social, bem como das contribuições de que 
trata o art. 239 da Constituição Federal.

Ele estabelece a forma que União, Estados,
Municípios e Distrito Federal deverão adotar para
proceder ao enxugamento de seu quadro de
funcionários: redução em 20%, pelo menos, das
despesas com cargos em comissão e exoneração de
servidores não estáveis e estáveis. Concluímos que o 
objetivo desse projeto de lei é legalizar a demissão
em massa dos servidores deste País.

Preocupam-nos, ainda, outras incoerências no
PL em questão, como a inclusão, no cômputo das
despesas totais com pessoal, das pertinentes às
empresas públicas e sociedades de economia mista
não mantidas pelo Poder Público. Não foi incluída,
por outro lado, uma rubrica importantíssima, como,
por exemplo, as despesas com fundos de pensão.

Um as pec to que jul ga mos fun da men tal e que
de ve ria es tar sen do con si de ra do nes te mo men to em
que vo ta mos com ur gên cia ur gen tís si ma esse pro je to 
são as tra ta ti vas que os Srs. Go ver na do res de todo o
Bra sil ti ve ram com o Pre si den te da Re pú bli ca na que -
la re u nião que acon te ceu na Gran ja do Tor to, com o

Mi nis tro do Orça men to e Ges tão, em que foi dis cu ti da 
a apli ca ção da fa mo sa Lei Ca matA. 

Foi pe di do aos Go ver na do res, na épo ca – es tou 
de pos se de cor res pon dên ci as e ma ni fes ta ções de
Go ver na do res e Se cre tá ri os de Esta do –, que apre -
sen tas sem su ges tões ao Pre si den te da Re pú bli ca,
para que se bus cas se fa zer a apli ca ção da re for ma
ad mi nis tra ti va, que nada mais é do que aqui lo que
pra ti ca men te está sen do im pos to aos Esta dos, Mu ni -
cí pi os, Dis tri to Fe de ral e União.

Acre di to que há uma fa lha gra ve do Con gres so
Na ci o nal, que bus ca de fi nir o as sun to de for ma ur -
gen te. Po de ría mos ter tra ta do essa ques tão, em au -
diên cia pú bli ca, com os Go ver na do res e Se cre tá ri os,
aqui mes mo no Con gres so, para en ca mi nhar pos sí -
ve is emen das. Algu mas, aliás, fo ram apre sen ta das e
re cu sa das. Os Esta dos es ta vam ana li san do e cons -
tru in do uma pro pos ta con jun ta, para so lu ci o nar esse
pro ble ma do en xu ga men to dos qua dros do fun ci o na -
lis mo pú bli co.

Sr. Pre si den te, o ide al se ria que es ti vés se mos
co gi tan do o adi a men to da dis cus são e vo ta ção des sa 
ma té ria em res pe i to aos Go ver na do res que tra ta ram
com o Pre si den te da Re pú blicA. Esse é um dos itens
pen den tes de con clu são. Acre di to que o Se na do atro -
pe la o diá lo go que os Go ver na do res es tão man ten do
com Sua Exce lên cia so bre um as sun to da mais alta
re le vân cia, que atin gi rá di re ta men te os Esta dos, as -
sim como os Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral. Estes não
ape nas te rão de des pe dir mi lha res de pes so as, como 
tam bém fi ca rão im pe di dos de re ce ber os re pas ses
das ver bas fe de ra is e es ta du a is, se não ob ser va rem
os re fe ri dos li mi tes.

Esta é a gra vi da de do as sun to: os Mu ni cí pi os
se rão obri ga dos, fi ca rão sem op ção, sem uma pro -
pos ta que po de ria ser pre vis ta em um cro no gra ma de
apli ca ção, para que gra da ti va men te se adap tas sem à 
nova lei.

A apro va ção des se novo tex to le gal acon te ce,
in clu si ve, em uma con jun tu ra em que a po lí ti ca ma -
cro e co nô mi ca vem im pon do aos Esta dos e Mu ni cí pi -
os uma cres cen te per da de re ce i tas, de um lado, pela
re ces são, de ou tro, pela con cen tra ção de re cur sos
que a União vem pro mo ven do, por meio de me ca nis -
mos como o FEF, a Lei Kan dir. Além dis so, há a guer -
ra fis cal, que leva à ado ção de re nún ci as e be ne fí ci os
tri bu tá ri os que com pro me tem os in gres sos nor ma is e
pre vis tos.

So ma-se a isso o fato de que os ajus tes ne ces -
sá ri os à re cu pe ra ção do equi lí brio das con tas pú bli -
cas têm re ca í do ba si ca men te so bre o Po der Exe cu ti -
vo, prin ci pal men te so bre as mais im por tan tes ati vi- 
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da des para a ci da da nia, como sa ú de, edu ca ção, se -
gu ran ça pú bli ca, ha bi ta ção, cu jas ver bas vêm sen do
re du zi das em pre ju í zo, es pe ci al men te, das par ce las
mais po bres da po pu la ção, que de pen dem dos ser vi -
ços pú bli cos para es tu dar, ob ter se gu ran ça e tra ta -
men to mé di co-hospitalar.

No entanto, a mais grave conseqüência, como
já disse, da aprovação dessa lei complementar é que
os Estados e Municípios que excederem os
parâmetros estabelecidos terão suspensos os
repasses federais ou estaduais e vedada a
concessão direta ou indireta de garantia da União. A
União não apenas cortará repasses, como vedará a
concessão de garantia à contratação de operação de
crédito junto às instituições financeiras federais. Um
Município que queira habilitar-se junto à Caixa
Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, se já não
tiver colocado seu funcionalismo na rua, ficará
impedido, porque não terá o aval da União e das
instituições financeiras federais, para receber os
financiamentos e recursos necessários às áreas de
saneamento básico, habitação, saúde e educação.

Sr. Pre si den te, de ve ría mos es tar ou vin do os
Go ver na do res nes te mo men to. Até ve ri fi quei a pos si -
bi li da de de adi a men to da dis cus são des sa ma té riA. O 
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos –
com quem fa lei pes so al men te – ex pli cou-me que foi a 
pró pria Co mis são que pe diu a ur gên cia ur gen tís simA. 

Aler to para esta ques tão: além de es tar mos in -
ter fe rin do ne ga ti va men te em um pro ces so de diá lo go
que vem sen do cons tru í do com os Go ver na do res e o
Pre si den te da Re pú bli ca, ain da va mos ame a çar pro -
fun da men te os Esta dos e Mu ni cí pi os des te País. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor
Luiz Este vão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO  (PMDB – DF. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e
Srs. Se na do res, di ver sas ra zões le vam-me a vo tar
con tra ri a men te a este pro je to. Embo ra te nha mos de
re co nhe cer a per ti nên cia da ini ci a ti va para pro cu rar
dis ci pli nar a ques tão dos gas tos com pes so al nos Mu -
ni cí pi os, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e na União – sem
dú vi da al gu ma, o des com pas so des ses gas tos têm,
mu i tas ve zes, pro vo ca do a in vi a bi li za ção de de ter mi -
na dos go ver nos –, re pi to aqui o ar gu men to usa do
pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, se gun do o qual, se
o pro pó si to é esse, não será com este pro je to que
isso será atin gi do. Até por que bas ta que um go ver -
nan te, para “se adap tar às exi gên ci as do pro je to”, de -
mi ta os ser vi do res pú bli cos e os con tra te no va men te
me di an te o pro ces so de ter ce i ri za ção, pois, des sa

for ma, terá en qua dra do nu me ri ca men te a sua des pe -
sa de pes so al às exi gên ci as do pro je to; mas, de ou tro
lado, não terá dado ne nhum pas so no sen ti do de ra ci -
o na li zar suas des pe sas, a má qui na pú bli ca, ou de ge -
rar ma i o res ex ce den tes de re ce i ta para os in ves ti -
men tos ne ces sá ri os a sua ad mi nis tra ção. 

Esse, porém, não é o único ponto, ou seja, a
não-garantia de que, por meio deste projeto,
chegar-se-ão aos objetivos pretendidos.

O segundo aspecto, muito usado quando se
defende a discussão da possibilidade de demissão de 
servidores públicos, trata da comparação que
geralmente se faz com a iniciativa privada, sob o
argumento de que nesta o funcionário é demissível a
qualquer momento. Essa seria uma das razões pelas
quais a iniciativa privada tem, na verdade, um
rendimento e uma excelência de serviços maiores
que a do serviço público. 

Ora, é preciso que se estabeleçam aqui duas
diferenças fundamentais. Na empresa privada, quer
dizer, na economia de mercado, não existe uma
alternância de poder nas empresas a cada quatro
anos, alternância que leva muitas vezes opositores
políticos a ocuparem o cargo de dirigente máximo de
um Município, de um Estado, de um Distrito Federal e
da União. Portanto, ao abrir a porta para demissão de
servidores com o objetivo de ajustar a folha de
pagamento às exigências da lei proposta, não vemos
nenhuma precaução do legislador, no caso, no sentido
de assegurar que essas demissões tenham algum
critério e não se façam exclusivamente pelo critério da
conveniência política, ou seja, que um determinado
governante, ao ajustar sua folha de pagamento, o fará
mediante o critério que escolher. Evidentemente que
esse critério não será o de escolha daqueles que
prestam melhor serviço à Administração Pública, mas
sim de dispensa daqueles que, de certa forma, não se 
encontram alinhados ao seu projeto político.

Ou tra si tu a ção que tam bém me re ce uma com -
pa ra ção com o que acon te ce com a ini ci a ti va pri va da 
é a dos ser vi do res de mi ti dos. Ora, quan do um fun ci -
o ná rio da ini ci a ti va pri va da é de mi ti do, já acu mu lou
du ran te mu i tos anos uma pou pan ça do fun do de ga -
ran tia e, ao ser dis pen sa do, tem di re i to a re ce ber
mais 40%, a tí tu lo de in de ni za ção so bre tudo que foi
acu mu la do como de pó si to de fun do de ga ran tia du -
ran te os anos em que pres tou ser vi ços àque la em -
presA. Com isso, cria-se um col chão de pro te ção a
essa pes soa, de forma que ela te nha as mí ni mas
con di ções de en fren tar um pe río do de tur bu lên cia,
qual seja, o de ser de vol vi do às fi las da que les que
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lu tam para en con trar uma vaga no mer ca do de tra ba -
lho, vaga essa cada vez mais es cassA. 

Portanto, está havendo um tratamento injusto
com o servidor público, já que, no momento em que
é demitido, não tem direito a receber qualquer
indenização que lhe permita constituir uma garantia
financeira para a sua sobrevivência em um período,
quem sabe, de desemprego.

Há outras razões ainda. Qual será a situação
do servidor que venha a ser demitido e o critério de
ajuste usado seja apenas um pretexto para a sua
demissão? Ora, ele terá de ingressar com um
processo judicial de tramitação extremamente morosa. 
E, para comprovar que a sua demissão não era
necessária sob o pretexto de ajuste da folha de
pagamento, terá, naturalmente, de obter perícias
junto a dados que só o governo que o exonerou
pode dispor.

A última questão que me leva a votar
contrariamente a este projeto foi o esquecimento
que se fez ao Distrito Federal. Com efeito, em um
dos artigos do projeto se diz que “para efeito do
cálculo daquilo que se define como receita corrente
líquida estadual – o que se aplica, no caso, ao DF –
serão excluídas as transferências
intragovernamentais”. O que significa isso? Significa 
que, no caso do DF que tem grande parte da sua
folha de pagamento paga pela União, essas
transferências não poderão ser computadas como
receitA. Isso levará o Distrito Federal à seguinte
situação: ter uma receita própria de uns R$120
milhões e uma despesa de pessoal da ordem de
R$165 milhões. Ou seja, para se ajustar às
exigências da lei, o Governo do Distrito Federal terá
de demitir 60% dos seus servidores. Só que há um
problema: não se pode demitir inativos nem
pensionistas. Portanto, considerando que estes já
somam 30% da folha de pagamento, o DF teria de
demitir 90% dos seus servidores ativos para se
enquadrar às exigências da lei.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) –
Senador Luiz Estevão, permita-me um aparte?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço o 
nobre Senador Roberto Freire.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Só
para um esclarecimento. Não entra como receita;
mas, entra como despesa?

O SR. LUIZ ESTEVÃO  (PMDB – DF) – Não
entra como receita; mas, entra como despesA. 

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Aí,
evi den te men te que não é pos sí vel. Mas deve ser con -
ser ta do. É ób vio que, não en tran do como re ce i ta para 
o pes so al, não po de rá sair como des pesA. 

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Agra -
de ço a co la bo ra ção do Se na dor Ro ber to Fre i re. Eu
iria che gar a esse pon to.

O que vai acon te cer no Dis tri to Fe de ral? Pelo
que está es cri to na lei, o DF te ria de de mi tir to dos os
ser vi do res da sa ú de, da edu ca ção, pro fes so res, mé -
di cos e en fer me i ros, to dos os en car re ga dos de lim pe -
za pú bli ca e te ria que che gar ao pon to de de mi tir to -
dos os se cre tá ri os de Esta do, de sa ti var to das as se -
cre ta ri as e de mi tir 50% dos po li ci a is ci vis, mi li ta res e
bom be i ros. Assim, in vi a bi li za ria com ple ta men te a ad -
mi nis tra ção des ta Uni da de da Fe de ra ção. 

Pre o cu pa do com isso, no pri me i ro dia do meu
man da to le gis la ti vo, apre sen tei pro je to de lei nes ta
Casa, fa zen do exa ta men te o que foi lem bra do pelo Se -
na dor Ro ber to Fre i re: para efe i to de en qua dra men to
des ta lei – no caso do Dis tri to Fe de ral, pois já se in clu -
em as re ce i tas pro ve ni en tes da trans fe rên cia para pa -
ga men to de pes so al –, que se ex clu am tam bém as des -
pe sas de cor ren tes para o pa ga men to des ses mes mos
ser vi do res. De ou tra for ma, sig ni fi ca, sim ples men te, in -
ter pre tan do esta lei ao pé da le tra, a in vi a bi li zação com -
ple ta da ad mi nis tra ção pú bli ca do DF.

Por es sas ra zões, por ca u sa da ins ta bi li da de
que isso tra rá ao ser vi dor pú bli co; a fal ta de cri té rio
para a se le ção da que les que se rão exo ne ra dos para
efe i to de en qua dra men to na lei e, par ti cu lar men te, a
ques tão do Dis tri to Fe de ral, que não foi par ti cu la ri za -
da nes te pro je to, tra go aqui o meu voto con trá rio

So li ci to aos no bres Se na do res que dêem uma
aten ção es pe ci al ao pro je to em tra mi ta ção na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, no qual o Re la tor é o
Se na dor Osmar Dias, a fim de que a si tu a ção do Dis -
tri to Fe de ral seja par ti cu la ri za da por que, de ou tra for -
ma, es ta re mos in vi a bi li zan do a ad mi nis tra ção des ta
ci da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
de Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para
dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro abor dar um as pec to que pen so que é re le van -
te no mo men to da vida bra si le irA. Essa ques tão de
per cen tu al es ta be le ci do pela lei com ple men tar re pre -
sen ta um dis po si ti vo im por tan te para que os Esta dos
e Mu ni cí pi os e até a pró pria União se en qua drem em 
uma des pe sa ca paz de pos si bi li tar a des ti na ção de
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al gu ma par ce la para in ves ti men to. O que é mu i to
im por tan te para o País.

Há casos especialíssimos, como o do Distrito
Federal trazido aqui pelo eminente Senador Luiz
Estevão. Há outros casos, também especiais, de
Municípios com características próprias. É claro que
o Brasil tem esta particularidade, é um País
continental, com diferenças regionais marcantes.
Isso dificulta o enquadramento linear dessa questão.
Todavia, não é o pessoal lotado nas áreas de
educação, saúde, limpeza e segurança públicas que
afetam os gastos nas três esferas de Governo, mas a
existência dos marajás. Além disso, há o gasto com
os inativos, que compromete seriamente a despesa
dos Estados com pessoal. Então, ainda que seja um
projeto voltado para a necessária fixação de um
limite, essa lei complementar, na minha opinião, deve
ser considerada com um pouco mais de prazo.
Acredito que não podemos ou não devemos
aprová-la da forma como está, porque ainda que
estejamos de acordo que se estabeleçam
determinados limites, considerando essas
peculiaridades do território brasileiro e da vida
brasileira como um todo, nas três esferas, é preciso
que haja um dispositivo que permita salvaguardar
determinadas situações.

Ou tra ques tão a se con si de rar é o gran de pro -
ble ma que es ta mos vi ven do com re la ção ao as pec to
da au sên cia de re cur sos para in ves ti men tos que é o
fato de es tre i tar mos mu i to a base so bre a qual in ci -
dem os im pos tos. Enquan to não re to mar mos o cres -
ci men to da eco no mia não te re mos como fa zer cres -
cer a nos sa ar re ca da ção. O Bra sil in te i ro pa re ce que
está de cos tas para a pro du ção. Sem cres ci men to da
eco no mia, não há como al can çar mos uma ar re ca da -
ção, tan to para a União como para os Esta dos e Mu -
ni cí pi os, ca paz de sus ten tar as suas des pe sas bá si -
cas e so brar re cur sos para in ves ti men to. A dis cus são
des se pro je to traz uma opor tu ni da de para que aler te -
mos as au to ri da des na ci o na is no sen ti do de que o
Bra sil não pode con ti nu ar de bra ços cru za dos e de
cos tas para a pro du ção e para o seu cres ci men to. Ne -
nhum país faz isso. Nós es ta mos ago ra a bra ços com
uma pre vi são de cres ci men to ne ga ti vo, o que sig ni fi -
ca que essa si tu a ção vai se agra var, e os Esta dos que 
es tão com di fi cul da des vão fi car em si tu a ção ain da
pior, por que a re ce i ta cai no mo men to em que a base
se es tre itA. E es ta mos fa zen do com que essa base
seja cada vez me nor, es pe ci al men te do pon to de vis -
ta re la ti vo. Se no Bra sil es ti vés se mos cres cen do a
uma taxa mí ni ma de 5% ou 6% ao ano, pro va vel men -
te ne nhum de nós es ta ria aqui pre o cu pa do com es -
ses per cen tu a is por que eles já te ri am sido su pe ra dos

há mais tem po. Pro va vel men te mu i tos Esta dos es ta -
ri am com 40%, 50% de re cur sos des ti na dos à fo lha
de pa ga men to. Sr. Pre si den te, apro vo a es sên cia
des se pro je to, mas não pos so de i xar de re co nhe cer
as pe cu li a ri da des de cada re gião, de cada Esta do e
de cada Mu ni cí pio. Além dis so, essa qua dra em que o 
Bra sil não cres ce con tra-indica a ado ção des sa lei
com ple men tar.

Sr. Pre si den te, era o que eu gos ta ria de di zer.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He -
lenA. 

A SRA. HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora dorA. ) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, após os vá ri os ra ci o cí -
ni os apre sen ta dos à Casa gos ta ria de acres cen tar
mais al guns mo des tos ar gu men tos a essa ma té riA. O
Esta do de Ala go as, que re pre sen to, já se sub me teu a
toda im po si ção es ta be le ci da pelo Go ver no Fe de ral; já
pra ti cou a po lí ti ca do na zi-fascismo con tra os ser vi do -
res pú bli cos; Ala go as de mi tiu em mas sa por meio de
um pro gra ma de de mis são vo lun tá riA. Na ver da de,
não hou ve de mis são vo lun tá ria por que, en tre os ser vi -
dores, a ca te go ria que ti nha me nos tem po de sa lá rio 
atra sa do es ta va há seis me ses sem re ce ber.

O que acon te ce hoje para a edu ca ção fun ci o -
nar mes mo mal? A con tra ta ção de mo ni to res. Como 
se ga ran te a pos si bi li da de de a sa ú de fun ci o nar
mes mo mal? Pela con tra ta ção de ser vi ços pres ta -
dos. Como se re sol ve o pro ble ma da se gu ran ça pú -
bli ca? Não se re sol ve. É evi den te! Di mi nui-se o pes -
so al do Exe cu ti vo; no en tan to, há dois ou tros se to res
que, efe ti va men te, en tram no ba lan ço de com pro me ti -
men to da re ce i ta lí qui da real: a fo lha do Ju di ciá rio, jun -
ta men te com o Mi nis té rio Pú bli co, e as fo lhas do Tri -
bu nal de Con tas e da Assem bléia Le gis la tivA. Já foi
com pro va do que não adi an ta ten tar fa zer cor tes ape -
nas no âm bi to do Po der Exe cu ti vo. No caso de Ala go -
as, onde já se cor tou tudo, o Exe cu ti vo com pro me te
sua fo lha em me nos de 40%; en tre tan to, quan do se
jun tam as fo lhas do Po der Le gis la ti vo e do Tri bu nal
de Jus ti ça, o com pro me ti men to é mais de 80%.
Como ain da não hou ve al te ra ção nes ses ou tros se -
to res, so bra mais caos para o Po der Exe cu ti vo.

Além des sa ar gu men ta ção, há uma ques tão
mu i to gra ve. Como po de mos jus ti fi car no va men te a
im po si ção de cor tes aos ser vi do res pú bli cos di an te
da fun da men ta ção da fal ta de al ter na ti vas para o de -
sen vol vi men to eco nô mi co e de uma po si ção efe ti va
quan to à ques tão da guer ra fis cal, num mo men to em
que ban cos ga nham for tu nas com a agi o ta gem e
nos sos ban cos pú bli cos fi nan ci am a dí vi da ex ter na
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do se tor pri va do? Como te re mos co ra gem mais uma
vez de im ple men tar me di das con tra os ser vi do res pú -
bli cos es ta du a is e fe de ra is? É pos sí vel que te re mos a 
au dá cia de di zer que es ses ser vi ços es tão fun ci o nan -
do bem no Bra sil? Algum de nós pode di zer que a
edu ca ção, a sa ú de e a se gu ran ça fun ci o nam bem
nos Esta dos?

Espe ro que esta Casa te nha ao me nos o
bom-senso de en ten der essa po lí ti ca de de mis são de
ser vi dor pú bli co apre sen ta da des de o iní cio como
uma das duas gran des al ter na ti vas que sal va ri am a
pá tria: uma era a de mis são do ser vi dor pú bli co e a ou -
tra era a ques tão da pri va ti za ção. Já ven de ram o pa -
tri mô nio na ci o nal qua se todo, de mi ti ram vá ri os ser vi -
do res e não re sol ve ram o pro ble ma do nos so País.
Espe ro que to dos nós te nha mos sen si bi li da de para,
por meio de um acor do, su pri mir a vo ta ção des sa ma -
té ria hoje, no sen ti do de que pos sa mos ade quar a dis -
cus são às re a li da des do Esta do e até a do Esta do mí -
ni mo, tão can ta do por mu i tos e não é res pe i ta do por -
que o Esta do não tem sido pa ter na lis ta com o ser vi -
dor pú bli co, o Esta do tem sido pa ter na lis ta com em -
pre sas pri va das e com ban cos, mas não com o ser vi -
dor pú bli co e com o tra ba lho que é de sem pe nha do
por ele em áre as es sen ci a is. É pre ci so que te nha mos
sen si bi li da de para fa zer um acor do e sus pen der a vo -
ta ção da ma té ria para que pos sa mos apri mo rar a dis -
cus são à luz da re a li da de con cre ta de mu i tos Esta -
dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de di zer da
im por tân cia da apro va ção des sa ma té ria, ape sar
dos ar gu men tos em con trá rio apre sen ta dos pe los
ora do res que me an te ce de ram.

Digo ini ci al men te que, no caso dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os, o atu al pro je to de lei es ta be le ce uma
re no va ção dos pra zos para Esta dos e Mu ni cí pi os,
por que a Lei Ca ma ta já es ta be le cia o li mi te de 60%
das suas re ce i tas cor ren tes lí qui das para as des pe -
sas com pes so al nos Esta dos e Mu ni cí pi os. E não há
ne nhu ma al te ra ção nes se per cen tu al. A úni ca al te ra -
ção que exis te é a de que dois ter ços para atin gir isso
ocor re rão nos pró xi mos doze me ses e o res tan te nos
pró xi mos vin te e qua tro me ses, ou seja, em vin te e
qua tro me ses os Esta dos e Mu ni cí pi os te rão de se
ade quar a essa lei. Se ela não for apro va da, eles já
têm de es tar ade qua dos à Lei Ca matA. 

No caso da União, Sr. Presidente...

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
É um bre ve apar te. Até pos so con cor dar com a pri -
me i ra par te do pro nun ci a men to de V. Exª. Po de ría -
mos mu i to bem re sol ver esse pro ble ma: va mos vo -
tar o Pro je to do Se na dor Ro me ro Jucá, que ape nas
dá mais pra zo aos Esta dos e Mu ni cí pi os para se
ade qua rem à Lei Ca ma ta, e não va mos in tro du zir
ou tras ques tões re la ti vas à União. Se ria o mais ade -
qua do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Cer to. Com re la ção à União – so li ci tei da as -
ses so ria os nú me ros, mas até ago ra não os re ce bi
–, te nho para mim que di fi cil men te ela atin ge 50%
de sua re ce i ta cor ren te lí qui da com des pe sas com
pes so al. Con for me me in for ma o Se na dor Luiz Este -
vão, as des pe sas da União com pes so al cor res pon -
dem a 42%. É im por tan te, tam bém, res sal tar – já
en fa ti zei isso – o pra zo de dois anos para a ade qua -
ção a essa lei.

O Se na dor Luiz Este vão re i vin di cou cri té ri os
para as de mis sões.

O art. 6º do Pro je to diz que, para aten der os li mi -
tes es ta be le ci dos no art. 1º, de vem-se ado tar os se -
guin tes cri té ri os – os que não es ti ve rem cum prin do os 
li mi tes, evi den te men te: 

– re du ção em, pelo me nos, 20 % das des pe sas
com car gos em co mis são e fun ções de con fi an ça; 

– exo ne ra ção dos ser vi do res não-estáveis; e,
por úl ti mo,

– exo ne ra ção dos ser vi do res es tá ve is.
Evi den te men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -

na do res, aqui há uma ques tão pela qual a vida in te i ra
lu ta mos, isto é, que as pró pri as fun ções de con fi an ça
do ser vi ço pú bli co fos sem di mi nu in do e fos sem sen do 
obri ga to ri a men te ocu pa das por fun ci o ná ri os de car re -
irA. 

O ide al é nós di mi nu ir mos re al men te es sas fun -
ções de con fi an ça que, na ma i o ria das ve zes, ser vem
para que se jam aten di dos ca bos ele i to ra is e pes so as
da con fi an ça do po lí ti co que se ele geu.

A ou tra ques tão, a exo ne ra ção dos ser vi do res
não-estáveis. Os ser vi do res não-estáveis já não de ve ri -
am es tar no ser vi ço pú bli co. Por que isso? Por que a
Cons ti tu i ção de 1988 diz que os que ti nham cin co anos
de efe ti vo ser vi ço no ser vi ço pú bli co no dia da pro mul -
ga ção da Cons ti tu i ção, 5 de ou tu bro de 1988, nes sa
data po de ri am ser con si de ra dos es tá ve is.
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Os servidores não-estáveis são aqueles que
entraram com “bilhetinhos”, numa velha prática
política clientelista, que condenamos a vida inteirA.
Estes são os servidores não-estáveis: aqueles que
não prestaram concurso público, aqueles que foram
escolhidos pelo prestígio desse ou daquele
Parlamentar, desse ou daquele prefeito, desse ou
daquele Governador.

Então, é evidente que a demissão de servidores 
não-estáveis é uma necessidade, até para que se
faça justiça com aqueles que entraram pela porta da
frente, pelo concurso. Há, sim, o critério da seleção
das demissões.

Gostaria também de enfatizar, Sr. Presidente,
que, com relação a Estados, Municípios e Distrito
Federal, há o estabelecimento no art. 8º de um órgão de 
controle externo para verificar a aplicação da lei. 

Acredito que essa lei avança quando
estabelece no art 9º – e é a primeira vez que isso é
estabelecido na legislação brasileira, pois a Lei Rita
Camata não estabelece isso – que ficam os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário solidários ao
cumprimento do que estabelece o art. 1º. 

Então, há também a obrigatoriedade de os
Poderes Judiciário e Legislativo serem enquadrados
nos mesmos limites do Poder Executivo. Acredito ser
este um dos avanços desta Lei.

Lamento apenas, Sr. Presidente, que a
legislação brasileira ainda não tenha estabelecido o
controle externo do Poder Judiciário. Espero que,
como resultado da reforma do Judiciário que tramita
na Câmara dos Deputados, ou da futura reforma
deste que se instalará no Senado da República,
depois de vinda a matéria da Câmara, possamos
estabelecer quem controlará a aplicação destes
recursos por parte do Poder Judiciário.

Dois argumentos aqui levantados levam-me a
uma reflexão. O Senador Roberto Saturnino lembra
que pode haver a contratação de serviços de
terceiros e, com isso, a legislação seria burladA. Esse 
argumento é grave. Deveríamos prever um modo de
impedir que isso viesse a ocorrer. O outro argumento
que também sensibiliza é o levantado pelo Senador
Luiz Estevão, relativo à questão específica do Distrito
Federal, que leva, evidentemente, S. Exª a ser
contrário à aprovação do projeto.

Gos ta ria de res sal tar, Sr. Pre si den te, que o pro -
je to é im por tan tís si mo para o Bra sil. Este Ple ná rio de -
ve ria dar-se um tem po a fim de cor ri gir pelo me nos as
duas im per fe i ções: a que se re fe re ao Dis tri to Fe de ral
e a que se re fe re à pro i bi ção da con tra ta ção de ser vi -

ços de ter ce i ros. Nes se sen ti do, fica o nos so ape lo ao 
Ple ná rio do Se na do da Re pú blicA. 

Se o pro je to for a voto, pelo que tem de fa to res
po si ti vos, vo ta rei fa vo ra vel men te, tor cen do, evi den te -
men te, que haja um en ten di men to, a fim de que seja
cor ri gi do e co lo ca do fu tu ra men te em pa utA. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la,
para dis cu tir.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pre li mi nar men te, faço uma
abor da gem po lí ticA. Eu me con fes so ex tre ma men te
sur pre so, em pri me i ro lu gar, di an te dos ar gu men tos
da Opo si ção e em se gun do, di an te da ati tu de do
Go ver no, por que falo em meu nome pes so al, e não
vi, em ne nhum mo men to, o Go ver no pre sen te na
de fe sa des se im por tan tís si mo pro je to, com ex ce ção
da fala do Se na dor Lú cio Alcân tarA. Não sen ti o Go -
ver no como tal, como gru po, como pre sen ça, como
ar gu men to, no sen ti do de con ven cer uma Casa que
vota com am pli tu de, com li ber da de, com es pa ços
pró pri os de de li be ra ção e al ve drio. Sur pre so por que
esse é um pro je to que tra ta de um dos pro ble mas
es sen ci a is do País e, prin ci pal men te, de uma das
ca u sas bá si cas da dí vi da pú bli ca bra si le irA. 

Não há como não com pre en der mais – e isso, evi -
den te men te, é mu i to mais fá cil de ser com pre en di do
nes ta Casa, onde há mais de trin ta ex-Governadores,
mais de quin ze ex-Ministros e al guns ex-Prefeitos – que 
o Esta do bra si le i ro, vale di zer o Po der Pú bli co nos seus
três ní ve is, está fa li do há mu i tos anos.

O que ocor re na fa lên cia do Esta do? Algo in te i -
ra men te di fe ren te da fa lên cia de uma em pre sa pú -
blicA. A em pre sa fe cha; o Esta do acu mu la dí vidA. O
acú mu lo de dí vi das gera uma en tro pia no sis te ma,
que o tor na de te ri o ra do, além, evi den te men te, do
cus to, que é al tís si mo, e além, re pi to, do não fun ci o -
na men to das fun ções do Esta do, e prin ci pal men te
nos se to res bá si cos. O Esta do de i xa de fun ci o nar, en -
tra em de sor dem, en tra em en tro pia, e essa de sor -
dem, essa en tro pia, ade ma is das con se qüên ci as so -
ci a is, é tam bém a gran de ca u sa da cor rup ção, por que 
ela, ao de sar ru mar e de sar ran jar as fun ções in ter nas
do Esta do, gera o cal do de cul tu ra ne ces sá rio à cor -
rup ção.

A di fe ren ça que se dá nos úl ti mos anos da vida
bra si le i ra, nos úl ti mos três ou qua tro anos, não é que 
a fa lên cia do Po der Pú bli co te nha de sa pa re ci do por
um ato má gi co do Go ver no; ape nas ela foi cons ci en -
ti za da, ace i ta e apre sen ta da à Na ção e ao Par -
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lamen to como uma ta re fa que de man da co ra gem e
mo ral para ser en fren ta da como ela deve ser. E é isso 
que está di an te de nós. De uma vez por to das, pre ci -
sa mos com pre en der que a fun ção do Esta do, numa
so ci e da de mo der na, não é mais a de ser um acu mu -
la dor da cri se so ci al, no sen ti do de abrir em pre go
onde, por ra zões de na tu re za eco nô mi ca, a cri se do
em pre go é gran de, onde o Esta do não é mais o lu gar
de tra ba lho para to dos aque les que não es tão ap tos a 
tra ba lhar em ou tras fun ções e que nem é ele que vai
re sol ver o pro ble ma do em pre go nes te País.

Essa tem sido, ao longo dos últimos 30, 40
anos, uma prática brasileirA. E uma prática que a
modernidade repudia e em relação a qual esta Casa
não pode ficar alheiA. Daí, portanto, a estranheza que 
tenho também da posição, sobre esta matéria, dos
chamados partidos de oposição nesta Casa, que se
dizem comprometidos com vanguarda e, no entanto,
claramente, com seus argumentos aqui, pregaram a
manutenção do status quo em relação à
manutenção do que é hoje, com pequenas exceções
de algumas ponderações, bastante pertinentes, feitas 
sobre a matéria, aludidas na magnífica fala do
Senador Antero de Barros. 

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
acredito que não podemos deixar de dar a
consideração que este projeto merece. Porque ele –
já foi esclarecido –, em primeiro lugar, estende a
obrigatoriedade ao Judiciário e ao Legislativo.
Segundo, ele não está a fazer nada mais do que
regulamentar a Reforma Administrativa, que foi
votada por esta Casa e pelo Congresso, com grande
dificuldade, e a dar uma sanção à Lei Camata, que já
prevê a matéria, como muito bem disse o Senador
Antero de Barros. Prevê, ademais, esse controle
externo que temos aqui pedido para o Judiciário, para 
o Legislativo, que, diariamente, por ser o Poder mais
transparente, é controlado.

É preciso que o Brasil e sobretudo aqueles
partidos progressistas que querem a presença de um
Estado socialmente necessário compreendam, de
uma vez por todas, que, para ter um Estado eficiente,
é preciso que ele seja eficaz. Um Estado falido é
ineficaz. E um Estado ineficaz é justamente aquele
que deixa de ser o intermediador das relações
sociais, como se pretende na modernidade, e não
mais o Estado fautor, o Estado que faz, o Estado
empresário, que tem deixado para o Brasil a certeza
de que cumpriu uma etapa importante no seu
desenvolvimento, mas que, ao cumpri-la, tornou-se
pesado, oneroso e ineficiente.

Esta mos, por tan to, a meu ju í zo, di an te de uma
das ma té ri as bá si cas para dar se qüên cia ló gi ca ao
que vo ta mos na CasA. Sen ti-me no de ver de vir a
esta tri bu na di zer isso, por que não per ce bi, a não ser
es par sa men te, por par te do Go ver no, o ma i or in te res -
sa do nes ta ma té ria, uma ação co or de na da no sen ti do 
de de fen dê-lA. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães.) – Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, as con si de ra ções fe i -
tas an te ri or men te pelo Se na dor Artur da Tá vo la
ape nas de ram-me ma i or se gu ran ça a res pe i to da
po si ção que eu já ha via as su mi do. Nos so Par ti do
vem, des de o iní cio da re for mu la ção de sua con cep -
ção po lí ti ca, de fen den do a re for ma de mo crá ti ca do
Esta do. No seio da Esquer da, al guns
mal-entendidos, po lê mi cas e dis cus sões fo ram a re -
a li da de de nos sa con vi vên cia, exa ta men te por en -
ten der que era algo pa ra do xal a Esquer da bra si le i ra
po si ci o nar-se na de fe sa do sta tus quo es ta tal em
nos so País.

His to ri ca men te, a re for ma do Esta do – eu di ria a 
sua re vo lu ção – era a nos sa pa la vra de or dem. Qu an -
tos de nós in gres sa ram na luta so ci al, nos par ti dos de
es quer da, le van tan do a ban de i ra das re for mas de
base? Foi mi nha épocA. Não acre di to que, não ten do
sido fe i ta, te nha mos mu da do de po si ção. O que hoje
se dis cu te no País – e, la men ta vel men te, sem nos sa
par ti ci pa ção efe ti va –, é uma re for ma do Esta do, que
po de ria ser mais pro fun da, mais pro fí cua e mais efi ci -
en te se dela par ti ci pás se mos. 

No caso des te pro je to, aqui se fa lou na vi são do
Esta do, do seu apa re lho e dos ser vi do res. Por que
não olhar do ou tro lado, do lado da so ci e da de? Qual o 
pa pel do Esta do fren te à so ci e da de, que, nos seus di -
ver sos ní ve is, é um Esta do in cha do, ine fi ci en te, in ca -
paz de pres tar os ser vi ços, de ter, como ati vi da de pre cí -
pua, o aten di men to de ques tões so ci a is bá si cas – edu -
ca ção, sa ú de, se gu ran ça, para men ci o nar al guns? Por
que não olhar para o Esta do bra si le i ro nos seus di ver -
sos ní ve is: a in ca pa ci da de de in ves tir, a in ca pa ci da de
de cus te ar, com a úni ca ca pa ci da de, a de re mu ne rar
os seus ser vi do res, por uma po lí ti ca equi vo ca da das
nos sas oli gar qui as que in cha ram o Esta do, para ser
ins tru men to a seu ser vi ço? 

Essa con cep ção de que a re for ma do Esta do
se im põe era algo que po de ria tra zer para este de -
ba te tal vez o apro fun da men to, aqui lo que ga ran tis -
se di re i to dos ser vi do res. É bá si co que se te nha ser -

Maio  de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    224 



vi dor res pe i ta do, qua li fi ca do, ser viço pú bli co efi ci en -
te. To da via, ca í mos numa po si ção – e aí es tou ge ne -
ra li zan do – de de fe sa do que aí está, mes mo quan do
a crí ti ca está pre sen te na nos sa vi são de so ci e da de
bra si le irA. 

É com essa con cep ção que aqui que re mos de -
mons trar que este pro je to tem, evi den te men te, uma
vi são in ter ven ci o nis ta para cri ar as con di ções de for -
ma a que o Esta do, nos di ver sos ní ve is – mu ni ci pal,
es ta du al e a pró pria União –, te nha a ca pa ci da de de
in ves tir e cus te ar aqui lo que é sua ati vi da de pre cí pua, 
e não ape nas re mu ne rar ser vi do res. Tal vez exem plos 
que te mos de al gu mas ad mi nis tra ções que na u fra ga -
ram, exa ta men te por que não ti ve ram a ca pa ci da de
de de ter esse pro ces so de in cha ço de seu apa re lho
es ta tal, pu des sem nos es cla re cer.

Alguns go ver na do res e pre fe i tos ti ve ram essa
cons ciên cia e fa zem a re formA. É evi den te que não
pode ser a re for ma do Esta do ape nas na ques tão de
li mi te de gas tos. Te mos de dis cu tir ou tras ques tões,
como o des per dí cio, a cor rup ção, o des man te lo, a
mu dan ça que ocor re na so ci e da de ci vil, na eco no mia
pri vadA. E o Esta do não se mo der ni za, in ca pa ci ta do
de pres tar ser vi ços e até de re gu lar e re gu la men tar
es sas ati vi da des. Enfim, todo esse qua dro, de modo
ge ral.

Se ti vés se mos par ti ci pa do des de o co me ço da
dis cus são da re for ma de mo crá ti ca do Esta do, tal vez
pu dés se mos, nes te mo men to, am pli ar o raio de ação
para que os Mu ni cí pi os, os Esta dos e a pró pria União
co me cem a exer cer aque la que é a sua fun ção pre cí -
pua: cus te ar ser vi ços so ci a is e in ves tir num pro ces so
de re to ma da de de sen vol vi men to.

É com toda essa ar gu men ta ção que vo ta mos fa -
vo ra vel men te, mes mo sa ben do que al guns equí vo -
cos es tão sen do co me ti dos, le van ta dos pelo re pre -
sen tan te de Bra sí lia e pelo Se na dor Edu ar do Su plicy,
algo so bre o que esta Casa po de ria se de bru çar para
es co i mar to dos es ses equí vo cos. De qual quer for ma,
o que é po si ti vo é que se fixe a ca pa ci da de de os ní -
ve is de go ver no te rem con di ções de cus te ar ser vi ços
so ci a is, que é a sua ati vi da de pre cí pua, e tam bém a
ca pa ci da de de in ves tir, que é a pos si bi li da de de re to -
mar mos um pro ces so de cres ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, não há dúvida de que este
projeto...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª não pre fe re fa lar sen ta do?

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Não há dú vi da de que o pro je to tem as pec tos
al ta men te po si ti vos e as pec tos ne ga ti vos. Qu an do o 
PT ana li sa os as pec tos ne ga ti vos, ele está cor re to.
Qu an do a ilus tre Se na do ra ana li sa os as pec tos ne -
ga ti vos, ela está cor retA. Mas é tão ne ces sá rio en -
trar mos por esse ca mi nho! Está tão gra ve e di fí cil a
si tu a ção da má qui na pú bli ca que al gu ma co i sa tem
de ser fe itA. 

O pro je to não equa ci onA. O ilus tre re pre sen -
tan te do Dis tri to Fe de ral co lo ca com mu i ta cla re za
uma si tu a ção que não está de fi nidA. Esta mos ca mi -
nhan do para um ter re no qua se do in go ver ná vel, que 
al gu ma co i sa tem de ser fe itA. 

Du ran te anos e anos e anos e anos, to dos nós 
– e nós que pas sa mos pe los Go ver nos de Esta do –
co me te mos, uns mais e ou tros me nos, a ir res pon sa -
bi li da de de não dar mos a de vi da aten ção ao que se
cha ma Pre vi dên ciA. No Rio Gran de do Sul, os fun ci -
o ná ri os pú bli cos que se apo sen tam são ban ca dos
pelo Go ver no do Esta do. Cada pro fes sor que se
apo sen ta con ti nua re ce ben do, e é pre ci so no me -
ar-se um – e isso nada mais é do que no me ar um,
que vai ga nhar, no lu gar da que le que se apo sentA.
Então, são dois. Cada bri ga di a no que se apo sen ta
re ce be da má qui na pú bli ca e, no lu gar dele, não se
au men ta mais, é ape nas um que en tra no lu gar
dele. Pa ga-se dois, por tan to. Essa ques tão tem de
ser equa ci o na da, por que, en quan to o gas to com
fun ci o ná rio nor mal men te au men ta – sem nin guém
ser cul pa do –, a Re ce i ta não au men ta nas mes mas
pro por ções. Isso sem fa lar de go ver nos que fa zem
no me a ções ab sur das e ab so lu ta men te ir res pon sá -
ve is.

Pas sei pelo Go ver no, Sr. Pre si den te, e não de -
i xei um fun ci o ná rio no me a do, a não ser para os car -
gos em con fi an ça, que fo ram de mi ti dos ime di a ta -
men te quan do saí do Go ver no. Não fiz uma no me a -
ção, a não ser de pro fes so ras e res pon sá ve is pela
Bri ga da Mi li tar, con cur sa dos. 

Na ver da de, na ver da de, es ta mos ca mi nhan do
para o im pon de rá vel. 

E voto fa vo ra vel men te ao pro je to – e aí dis se
bem o Se na dor Ro ber to Fre i re, con cor do com ele:
“ape sar dos equí vo cos”, por que que ro si na li zar no
sen ti do de que é este o ca mi nho. Vo tar mos con tra ri -
a men te à ma té ria se ria al ta men te ne ga ti vo, pois es -
ta ría mos en ca mi nhan do do ou tro lado. Esta ría mos
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en ca mi nhan do no sen ti do de que es sas co i sas de -
vem con ti nu ar. E elas não po dem mais con ti nu ar. Não 
se tra ta mais de uma ques tão so ci al ou de uma ques -
tão ide o ló gicA. Não é mais ques tão de quem é a fa vor 
ou con tra, de quem gos ta de fun ci o ná rio ou de quem
não gos ta de fun ci o ná rio. A si tu a ção es tá-se tor nan do 
in go ver ná vel, in sus ten tá vel. 

Está lá o PT no Governo do Rio Grande do Sul
vendo que as coisas como estão não podem
continuar. Está lá a Oposição que assumiu e está
sabendo que as coisas como estão não podem
continuar. 

Temos a responsabilidade e a obrigatoriedade
de encontrar um caminho. Tenho medo, não há
dúvida nenhuma, da dramaticidade de estarmos
preparando aqui um outro caminho, que é o caminho
em que não se pode nomear, mas não há nenhum
problema, parte-se para a terceirização, e o
governador e o prefeito colocam quem quiserem e
não há nenhum problemA. Tenho medo disso. Penso
que essa alternativa deve ser debatida, analisada
porque é a traição da lei pelo lado pior. Sabemos que,
em tese, na terceirização, o coitado do trabalhador
ganha um terço do que o Estado pagA. O Estado
paga quatro salários e ele ganha um e meio – um é de 
despesa não sei do quê e o resto é o lucro da
empresA. Grandes empresas ganham rios de
dinheiro exatamente na terceirização. Se a saída for
por ali, a saída é absolutamente ridículA. 

Mas que nós temos que fazer alguma coisa
temos que fazer alguma coisA. 

Ora, Sr. Presidente, estamos numa época, num
momento em que parece que as coisas já erradas nós
estamos colocando para forA. Na CPI do Judiciário,
hoje pela manhã, estávamos debatendo a questão das
crianças que desaparecem, das crianças cujas mães –
como se fossem as Mães de Maio – estão a mendigar
informações sobre o paradeiro de seus filhos. E
aparece juiz, promotor, prefeito e delegado de Polícia
na co-responsabilidade. Estamos agora vendo notícias
de que, por R$100,00 por pessoa, um cidadão matavA.
Houve uma noite em que matou cinco pessoas num
hospital do Rio de Janeiro. Se fosse morte por
acidente de trabalho ou acidente de trânsito, com
seguro, custaria R$1.000,00.

Esses fa tos es tão vin do a lume. Isso não sig ni fi -
ca que as co i sas es tão sen do fe i tas so men te hoje.
Elas exis ti am, mas es tão apa re cen do numa hora que
pa re ce ser a hora de ten tar mos bus car um equa ci o -
na men to di fe ren te da nos sa so ci e da de, mo di fi car mos 

es ses equí vo cos e er ros pro fun da men te gra ves e ir -
res pon sá ve is. Cito tam bém a ma ne i ra ir res pon sá vel
com que o Ban co Cen tral agiu com o di nhe i ro pú bli co. 
Tudo isso nada mais é do que uma mis tu ra de co i sas
que es tão acon te cen do. Na ver da de, na ver da de, ou
nós nos en tre ga mos à onda de que este é um País do
er ra do, do amo ral e do in de cen te, ou va mos para o
ou tro lado e apro ve i ta mos o mo men to para mos trar
que o Bra sil é viá vel e que as ir res pon sa bi li da des de -
vem co me çar a ser sa na das.

Por isso, por que acre di to que, se eu vo tar con -
tra, es ta rei fe chan do as por tas e dan do o si nal de que
as co i sas vão con ti nu ar as sim, que pre fi ro er rar vo -
tan do fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, como Re la tor.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, os úl ti mos Se na do res a se
pro nun ci a rem, a par tir do Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, Se na dor Artur da Tá vo la, Se na dor Ro ber to
Fre i re e, por úl ti mo, Se na dor Pe dro Si mon, ti ve ram
opor tu ni da de de jo gar um pou co mais de luz so bre o
pro je to que ora es ta mos a dis cu tir.

Em pri me i ro lu gar, o pro je to de cor re da re for ma
ad mi nis tra ti va, aque la que foi apro va da, com o quo -
rum qua li fi ca do nas duas Ca sas, e que exi ge leis que
a re gu la men tem. De ou tra par te, que ro di zer que sou
ser vi dor pú bli co, fiz a mi nha car re i ra pro fis si o nal no
ser vi ço pú bli co. Assim, te nho uma iden ti da de mu i to
gran de com o ser vi dor de vi do a al gu mas fun ções exe -
cu ti vas que já exer ci. Por tan to, todo as sun to que tra -
tar do ser vi dor me re ce rá uma aten ção re do bra da de
mi nha par te.

No en ca mi nha men to da re for ma ad mi nis tra ti va,
tive mu i tos em ba tes com se to res do Go ver no, com o
pró prio Mi nis tro Bres ser Pe re irA. Con se gui avan çar
em al guns pon tos e fui ven ci do em ou tros. Essa é
uma luta que ve nho em pre en den do e à qual es tou fi li -
a do des de o iní cio da mi nha vida pú blicA. 

Fe i to isso, que ro di zer que es ta mos, com essa
lei, ape nas re for man do, e re for man do em dois pon -
tos, a cha ma da Lei Ca matA. Qu a is são eles? Pri me i -
ro: re du zir o teto de gas to com pes so al, na União,
para 50%. Era 60% e pas sa rá para 50%. Se gun do
pon to: dar aos Esta dos mais dois anos para se en -
qua dra rem à Lei Ca matA. 

Se nós, ao con trá rio do que está pre vis to, de ci -
dís se mos adi ar a vo ta ção, o que iria acon te cer? Ci ta -
rei qua tro Esta dos – os ca sos mais no tó ri os – que têm 
80% ou mais de gas tos com o seu pes so al: Rio Gran -
de do Sul, Ala go as, Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is.
Nes sas Uni da des Fe de ra ti vas, os re cur sos es tão pra -
ti ca men te sen do con su mi dos com o pa ga men to de
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pes so al. Esse pra zo de dois anos per mi ti rá um tem po
ma i or para a adap ta ção des ses Esta dos. E mais, os cri -
té ri os para que se ob te nha essa re du ção es tão bem es -
ta be le ci dos. Vão des de a re du ção de car gos em co mis -
são e fun ções gra ti fi ca das até re du ção de sa lá rio com
re du ção de car ga ho rá ria para evi tar o re cur so ex tre mo
da de mis são, do cor te de pes so al. Se não vo tar mos
isso, vigo ra rá a Lei Ca ma ta, que é a que vige no mo -
men to. A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19 diz que ha ve rá 
uma lei com ple men tar para ajus tar es ses pa râ me tros, 
es ses cri té ri os. 

Não creio que nenhum administrador tenha em
si o ímpeto de demitir, de exonerar. E, nesse ponto,
concordo inteiramente com várias observações feitas
aqui – especificamente queria citar a do Senador
Saturnino BragA. Educação, saúde e segurança são
setores grandemente absorvedores de mão-de-obrA. 
Sem pessoal, não se pode prestar uma boa
assistência à saúde, à educação e à segurançA. 

O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Concede-me V. 
Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (PSDB – CE) – Um
momento, Senador. A razão da minha intervenção é
também mostrar que a União – eu me dei ao trabalho
de fazer os cálculos –, se o projeto for aprovado na
íntegra, ou seja, tal como está aqui, vai comprometer
39,66% da sua receita com pessoal. Então, a União
não precisará demitir pelo fato de que há um teto, há
critério de cálculo da receita líquida e assim por
diante.

É evidente que não posso fazer isso para todos
os Estados pois não tenho dados. Tenho informações
de que muitos Estados, ou pelo menos cinco, estão
comprometendo mais de 80% de sua receita com o
pagamento de pessoal.

Sendo assim, é preciso deixar bem claro que
não haverá, pelo menos no âmbito da União – nos
Estados, ter-se-ia de estudar cada caso –,
necessidade de demissão, nem em massa, nem
isolada por causa do teto. V. Exªs estão vendo que o
comprometimento da receita da União, segundo os
critérios de receita líquida, vai chegar a 39,66%. 

Eu me baseei nas publicações do Diário Oficial
da União. Aliás, fiz uma simulação também com a
proposta do PT. Só que há alguns números que não
estão exatamente iguais, mas o do PT dá 30,17%. 

Fui Re la tor ape nas quan to à par te da ju ri di ci da -
de e da le ga li da de, mas es tou tran qüi lo. Não po de mos
con si de rar isso uma for ma de pro mo ver de mis são em
mas sa, in clu si ve por que as em pre sas es ta ta is só se rão
con si de ra das na con ta des sa des pe sa de pes so al

quan do a União con tri bu ir em todo ou em par te para o
pa ga men to de pes so al des sas ins ti tu i ções; quan do
for em par te, o cál cu lo será so bre a par te. 

Então, por es sas ra zões, dei pa re cer fa vo rá vel
ao pro je to quan to à cons ti tu ci o na li da de e à ju ri di ci da -
de. Pen so que tudo isso é re al men te uma de cor rên cia 
da pró pria re for ma ad mi nis tra ti va apro va da na Cons -
ti tu i ção.

O Se na dor Pa u lo Sou to ha via pe di do um apar te. 
Per mi ta-me, Sr. Pre si den te, por fa vor. (Pa u sa) 

(Inter ven ções pa ra le las fe i tas lon ge do
mi cro fo ne.)

Dis se ram-me que não é per mi ti do. Então, vou
to mar a li ber da de de ex por o que S. Exª me dis se. 

O Se na dor Pa u lo Sou to ha via dito que tra vou
en ten di men tos...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Lú cio Alcân ta ra, se V. Exª qui ser,
po de rá con ce der o apar te por que es ta mos na fase de
dis cus são.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Pa u lo Sou to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – A ques tão do
pa ga men to dos ina ti vos, aqui le van ta da, era um pro -
ble ma sé rio des sa lei. Na me di da que ela não pre vê a
sa í da do pa ga men to dos ina ti vos pe los fun dos de
pre vi dên cia, ela iria eter ni zar essa ques tão, essa
gran de di fi cul da de que Esta dos e Mu ni cí pi os te ri am
para di mi nu ir a sua fo lha de pes so al. Eu pre ten dia ter
apresen ta do uma emen da a esse pro je to, po rém, fi ze -
mos en ten di men tos com o Go ver no, que se com pro -
me teu – e cum priu – co lo car na lei de res pon sa bi li da de 
fis cal que os gas tos de pes so al fe i tos pe los fun dos de
pre vi dên cia a se rem cri a dos pe los Esta dos e Mu ni cí pi -
os se ri am ex clu í dos da des pe sa com pes so al do Te -
sou ro dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, o que não está
pre vis to nes sa lei. De modo que, ao lado das me di das
que o Go ver no está to man do para es ti mu lar a cri a ção
dos fun dos de pre vi dên cia – por exem plo, a ques tão
da com pen sa ção, a cha ma da Lei Ha uly e ou tras tan tas 
–, à me di da que Esta dos e Mu ni cí pi os cri em fun dos de
pre vi dên cia, vai di mi nu ir os re cur sos que os Te sou ros
dos Esta dos es tão hoje dis pen den do com pes so al.
Não que isso sir va de es tí mu lo para con tra ta ções des -
ne ces sá ri as. Mas, en fim, essa ques tão dos gas tos
com ina ti vos po de rá ser mu i to bem equa ci o na da, caso 
Esta dos e Mu ni cí pi os se dis po nham, usan do, por
exem plo, re cur sos que even tu al men te ve nham ter
com pri va ti za ção, etc, a cri ar esse fun dos e cri ar, por -
tan to, uma pos si bi li da de de re du ção dos seus cus tos
de pes so al. Além do mais, essa nova lei de res pon sa -
bi li da de fis cal pre vê tam bém li mi tes de gas tos de
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pes so al do Le gis la ti vo e do Ju di ciá rio. Desse modo,
são duas ques tões que es tão sen do co lo ca das em
uma lei que, den tro de pou co tem po, virá se gu ra men -
te à apre ci a ção do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Piva,
como Re la tor, e úl ti mo ora dor ins cri to.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs Se na -
do ras, Srs. Se na do res, ao tér mi no des sa lon ga dis cus -
são de mo crá ti ca, que se re a li za nes te re cin to, ape nas
ma ni fes to a mi nha es tra nhe za so bre cer tos pa râ me tros
ado ta dos aqui por aque les que vo ta rão contrA. 

Com todo o res pe i to, Se na dor José Alen car, V.
Exª diz que não é pre ci so dis ci pli nar, nem li mi tar os gas -
tos. Pen so jus ta men te o con trá rio. Ape nas li mi tan do os
gas tos, li mi tan do as des pe sas, e ten do or dem fis cal nos 
Esta dos é que po de re mos cres cer. To dos os bra si le i ros
cons ci en tes e nós, nes ta Casa, te mos a obriga ção de
vi a bi li zar o es ta do eco nô mi co da Na ção.

Esta lei, que ora vo ta re mos, ape nas com ple -
men ta e dá mais pra zo ao que já exis te. Essa re for ma
cons ti tu ci o nal já foi vo tadA. A lei já está em vi gor...

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Eu fui ci ta -
do.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Pois não,
Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Se na dor José Alen car quer pe dir um apar -
te, pelo que en ten di.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Peço um
apar te por que fui ci ta do, Sr. Pre si den te. Ape nas le -
van tei ques tões. Esta mos vo tan do um pro je to com o
qual to dos pra ti ca men te con cor da mos, na sua fi lo so -
fia, só que nele há de fe i tos gra ves. Há, por exem plo,
a ques tão dos ina ti vos para os qua is o meu Esta do
des ti na 41% da sua des pe sa com pes so al. O res tan te 
– mais de 85% – é apli ca do na edu ca ção. E sa be mos
que as pro fes so ras em Mi nas Ge ra is ain da ga nham
um sa lá rio ri dí cu lo. Então, é mu i to di fí cil apro var um
pro je to que traz es ses de fe i tos. Con cor da mos que é
pre ci so ha ver um li mi te; to da via, não te mos como re -
sol ver a ques tão com esse es tre i ta men to da base so -
bre a qual in ci dem os im pos tos. Te mos de vol tar a
cres cer. O gran de pro ble ma das des pe sas e da fa lên -
cia do Esta do Naci o nal são os ju ros que pa ga mos e
que tam bém cons ti tu em um fa tor de ini bi ção do cres ci -
men to. Daí a ra zão des sa sé ria di fi cul da de. Evi den te -
men te, é ne ces sá rio al gum dis ci pli na men to, mas já há a 
Lei Ca ma ta. Expli cou mu i to bem o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra. Esses dois pon tos são im por tan tes, por que

até am pli am o pra zo de en qua dra men to. A mi nha pro -
pos ta não foi fron tal men te con tra o pro je to; foi de adi -
a men to. Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Continua com a palavra o Relator.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Esse
adiamento já está sendo dado. Tínhamos três anos
para aplicar essa lei e estamos prorrogando esse
prazo por mais dois anos para que os Estados e
Municípios se adaptem a essa função. 

Chamo apenas a atenção dos Srs. Senadores
para dizer que, em respeito aos Governadores,
Prefeitos, Municípios, Estados e à Nação, essa lei
precisa ser votada hoje, porque diversos Governadores
e Prefeitos me ligaram pedindo por favor, pelo amor de
Deus que conseguíssemos votar essa lei
urgentemente, para que seus Estados possam ser
governados.

Como fa lou o ex-Governador Pe dro Si mon, o
Esta do do Rio Gran de do Sul tem hoje 89% de com -
pro me ti men to com pes so al. Nin guém é con tra o fun -
ci o ná rio pú bli co, nin guém é con tra quem tra ba lha,
mas, com 89% mais 13% de pa ga men to de dí vi da, o
Esta do gas ta 102% do seu re ce bi men to. Isso é im -
pos sí vel, é in viá vel, Srs. Se na do res. A fun ção do
Esta do não é a ge ra ção de em pre go di re to no ser vi ço
pú bli co e, sim, o aten di men to das ne ces si da des so ci -
a is. Se o Esta do gas ta ex ces si va men te com pes so al,
ou com pro me te os re cur sos ne ces sá ri os para aten -
der a es sas ne ces si da des ou ele va o dé fi cit pú bli co, o
que acar re ta re fle xos per ver sos para toda a eco no -
mia e para a ge ra ção de em pre gos.

Sr. Se na do res, lem bro que os Esta dos que se
adap ta ram à Lei Ca ma ta nes te pe río do de três anos
fo ram os que ele ge ram, na gran de ma i o ria, os go ver -
nan tes atu a is que es tão aqui re pre sen ta dos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Está en cer ra da a dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção. 
As Sras. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra aos Srs. Lí de res, para ori -
en ta rem suas Ban ca das.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Li de ran ça do
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PMDB en ca mi nha fa vo ra vel men te à vo ta ção des se
pro je to, acom pa nhan do al gu mas res sal vas fe i tas du -
ran te a dis cus são e que po de rão ser ob je to de in ter -
ven ções le gis la ti vas ba se a das em seu art. 4º. Se já
não foi fe i to an te ri or men te por ou tros Srs. Se na do res, 
cha mo a aten ção da Casa para o art. 9º, que diz que
“fi cam os Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio
so li dá ri os no cum pri men to dos li mi tes es ta be le ci dos
no art. 1º, su je i tan do-se às even tu a is re du ções de
des pe sas to ta is com pes so al”.

Sr. Pre si den te, não pos so ima gi nar que o Po der
Ju di ciá rio e de cer ta for ma o Po der Le gis la ti vo fi quem
no mes mo pa ta mar de des pe sas com pes so al. O Po -
der Judiciá rio fun da men tal men te tem sua con tra pres ta -
ção em pes so al, sob pena de ima gi nar que, fi can do
tudo isso para in ves ti men to, o Po der Ju di ciá rio te nha
que fa zer pré di os sun tu o sos como o do Tri bu nal Re gi o -
nal do Tra ba lho de São Pa u lo. O que o Po der Ju di ciá rio
pre ci sa é de ter ju í zes e ser ven tuá ri os da Jus ti ça es pa -
lha dos por todo o Bra sil, e terá que gas tar em pes so al
de for ma acen tu adA. Então me pa re ce que há um de fe i -
to nes se pro je to. É em pes so al que o Le gis la ti vo terá
que in ves tir, é em as ses so ra men to que o Po der Le -
gis la ti vo terá que in ves tir.

Por tan to, re co men do à Ban ca da do PMDB a
apro va ção des se pro je to, que de cer ta for ma é ne ces -
sá rio para com ple men tar tudo aqui lo que nós, Exe cu -
ti vo e Le gis la ti vo, já fi ze mos quan to à re for ma ad mi nis -
tra tivA. Além dis so, ma ni fes to mi nha so li da ri e da de a al -
guns pon tos aqui apre sen ta dos. De acor do com o art.
4º, e con si de ran do que essa lei vá ser im plan ta da gra -
da ti va men te – e por tan to ha ve rá pos si bi li da de de in ter -
ven ções le gis la ti vas nes se pe río do –, cha mo a aten ção
para o fato de que o Po der Ju di ciá rio e o Po der Le gis la -
ti vo, le van do-se em con ta suas fi na li da des, não po de -
rão, de for ma al gu ma, fi car no mes mo pa ta mar de in -
ves ti men to com pes so al.

Com essa res sal va e essa ob ser va ção, re co -
men do a Ban ca da do PMDB que vote fa vo ra vel men te 
ao pro je to.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, ape nas para ori en tar a Ban ca da, o Par ti -
do da Fren te Li be ral re co men da o voto “sim”, lou van -
do-se nos pa re ce res for mu la dos pe los Se na do res Lú -
cio Alcân ta ra e Pe dro PivA. 

O SR. ROBERTO SATURNINO  (Blo co/PSB –
RJ) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador
Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO  (Blo co/PSB –
RJ. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu que ria dar duas pa -
la vras bre ves: pri me i ra men te, di ri gi das aos re for mis -
tas, que con si de ro es ta rem ilu di dos com a efi cá cia
des se pro je to para co i bir as prá ti cas cli en te lis tas ve -
lhas des te País. Os po lí ti cos cli en te lis tas não es tão
ab so lu ta men te des con ten tes com esse pro je to. Não
há re cla ma ção al gu ma, lobby al gum aqui pelo Con -
gres so Na ci o nal para der ru bar essa li mi ta ção com os
gas tos de pes so al. Eles sa bem mu i to bem que, por
meio das fun ções de con fi an ça e das con tra ta ções
por ter ce i ri za ção, am bos fu gin do ao cri té rio do con -
cur so pú bli co, que é o úni co que com ba te o cli en te lis -
mo po lí ti co, po dem per fe i ta men te con ti nu ar na re a li -
za ção de suas prá ti cas, sem ne nhum es tor vo aos
seus pro je tos po lí ti cos.

Qu e ro tam bém res pon der aos que ar gu men ta -
ram a fa vor da ne ces si da de de se dar um fim a esse
pro ces so de fa lên cia do Esta do, di zen do que não é o
gas to de pes so al que le vou à fa lên cia do Esta do, mas,
em pri me i ro lu gar, a ir res pon sa bi li da de com o tra ta men -
to da Pre vi dên cia de um modo ge ral e, em se gun do lu -
gar, a prá ti ca in dis cri mi na da e ab so lu ta men te ir res pon -
sá vel do dé fi cit fis cal, do des con tro le fis cal, que ge rou
um en di vi da men to, e este, com as ta xas de ju ros, hoje
acarre tam uma des pe sa, que é o item mais pe sa do de 
qual quer or ça men to pú bli co no País.

Por con se guin te, não é pelo pre con ce i to con tra
o pes so al – e o Se na dor Ja der Bar ba lho res sal tou
mu i to bem que o Ju di ciá rio e o Le gis la ti vo não po dem
fi car sub me ti dos ao re gi me, por que são Po de res que
de pen dem de pes so al. Digo da mes ma for ma que
Pre fe i tu ras, Go ver nos do Esta do e Go ver no Fe de ral
de pen dem de pro fes so res, de mé di cos, de en fer me i -
ros, de po li ci a is e de fis ca is bem pa gos e não de vem
es tar su je i tos a ne nhu ma li mi ta ção sob o pon to de vis -
ta de gas to de pes so al. A li mi ta ção deve ser à ar re ca -
da ção, às re ce i tas au fe ri das – e aí en tra a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, que é mu i to ne ces sá riA. Esse
pre con ce i to con tra o pes so al só vai ge rar de mis são
em mas sa, ter ce i ri za ção e abu so das con tra ta ções
sem con cur so, por meio das fun ções gra ti fi ca das.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Peço aos Srs. Se na do res que se en con tram
em ou tras de pen dên ci as da Casa para vi rem ao ple -
ná rio vo tar. A vo ta ção será no mi nal, com efe i to ad mi -
nis tra ti vo.

Os Srs. Lí de res po dem ori en tar suas Ban ca das.
A SRA. MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC. Para

en ca minhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora dorA. ) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Blo co traz a ori en -
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tação de voto con trá rio, mu i to em bo ra res pe i te a po si -
ção do Se na dor Ro ber to Fre i re, que se ma ni fes tou a
fa vor da pro postA. A ori en ta ção de voto do Blo co é
con trá ria à ma té riA. 

O SR. LEOMAR QUINTAN ILHA (PPB – TO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – O PPB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para registrar que no PDT temos votos a favor e
votos contrários. Eu voto contra, a Senadora Emilia
Fernandes vota contra, e o Senador Jefferson Péres 
vota a favor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas gostaria de dizer à Casa que o
PSB vota contrA. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, minha orientação é
favorável, mas gostaria apenas de fazer duas
referências muito rápidas. A primeira ao art. 21 da
Emenda nº 19, que dispõe em seu § 2º: “Decorrido o 
prazo estabelecido na lei complementar neste artigo
para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de
verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios que não observarem os
referidos limites”. Ora, existe uma lei em vigor, que é
de 1995. Se nós não fizermos outra, vamos ter uma
situação muito pior do que a que virá com essa
nova lei. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto refere-se ao que disse o
Senador Jader Barbalho sobre o Judiciário e o
Legislativo. Esse artigo diz que eles são solidários;
não diz que os percentuais são os mesmos, tanto
assim que a Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo
projeto está na Câmara dos Deputados, essa, sim,
estabelece percentuais específicos para o Legislativo 
e para o Judiciário, e diferentes do que estamos
tratando no momento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador
Romeu TumA. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para alertar que as atividades de Estado estão
preservadas dentro da legislação atual. Segurança,
Diplomacia e outras atividades nunca sofrerão
demissões para se enquadrarem nessa lei. Penso
que isso é importante, e tenho observado o que vem 
ocorrendo em meu Município: há vários funcionários 
fantasmas e a legislação segura até a demissão
nesses casos, pois há uma série de exigências,
entre elas o Fundo de GarantiA. O Município, às
vezes, não tem condições de dispensar nem a
forma ilegal de admissão de funcionários.

Somos favoráveis à aprovação dessa lei,
porque vai ajudar, como disse o Senador Pedro
Piva, Governadores e Prefeitos numa hora tão difícil 
por que passa a economia nacional.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador José
Eduardo DutrA. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para um esclarecimento
referente aos dados apresentados pelo Senador
Lúcio AlcântarA. Os cálculos feitos não pela
assessoria do PT, mas pela assessoria do Senado,
chegam aos seguintes números: percentual de
gasto atual no conceito do projeto de lei original da
União com pessoal, 71,60%; e percentual de gasto
atual, incluindo-se as emendas do Senador Eduardo 
Suplicy, 35,58%. São os cálculos feitos pela
assessoria do Senado e não pela assessoria do PT.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Passa-se a votação. As Sras. e os Srs.
Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, meu voto é “não”, e está registrado o
meu voto em separado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 54 Srs. Senadores; e
NÃO 14.

Não houve abstenção.
Total: 68 votos.
Aprovado.
Aprovado o Projeto, ficam prejudicados os

Projetos de Lei do Senado nº 89, de 1998, constante
do item 2, e a Emenda nº 1-CAE, SubstitutivA. 

A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

DE LEI DA CÂMARA
Nº 6, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Nº 249/98 – Com ple men tar, na Casa de Ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis ci pli na os li mi tes das des pe sas
com pes so al, na for ma do art. 169 da
Cons ti tu i ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As Des pe sas To ta is com Pes so al não

po dem ex ce der a:
I – no caso da União: cin qüen ta por cen to da

Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Fe de ral;
II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de -

ral: ses sen ta por cen to da Re ce i ta Cor ren te Lí qui -
da Esta du al;

III – no caso dos Mu ni cí pi os: ses sen ta por
cen to da Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Mu ni ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do dis pos to nes te
ar ti go se rão con si de ra das as des pe sas e as re ce i -
tas de to dos os ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra -
ção di re ta e in di re ta, man ti das no todo ou em par -
te pelo Po der Pú bli co.

Art. 2º Para os fins do dis pos to nes ta lei
com ple men tar, con si de ram-se:

I – Des pe sas To ta is com Pes so al: o so ma tó -
rio das Des pe sas de Pes so al e Encar gos So ci a is
da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, re a li za das pela
União, pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe -
los Mu ni cí pi os, con si de ran do-se os ati vos, ina ti -
vos e pen si o nis tas, ex ce tu an do-se as obri ga ções
re la ti vas a in de ni za ções por de mis sões, in clu si ve
gas tos com in cen ti vos à de mis são vo lun tá ria;

II – Des pe sas de Pes so al: o so ma tó rio dos
gas tos com qual quer es pé cie re mu ne ra tó ria, tais

como ven ci men tos e van ta gens fi xas e va riá ve is,
sub sí di os, pro ven tos da apo sen ta do ria, re for mas
e pen sões, pro ve ni en tes de car gos, fun ções ou
em pre gos pú bli cos, ci vis, mi li ta res ou de mem -
bros do Po der, in clu si ve adi ci o na is, gra ti fi ca ções, 
ho ras ex tras e van ta gens pes so a is de qual quer
na tu re za;

III – Encar gos So ci a is: o so ma tó rio das des -
pe sas com os en car gos so ci a is, in clu si ve as con -
tri bu i ções para as en ti da des de pre vi dên cia re a li -
za das pela União, pelo Esta dos, pelo Dis tri to Fe -
de ral e pe los Mu ni cí pi os.

IV – Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Fe de ral: o so -
ma tó rio das re ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções
pa tri mo ni a is, in dus tri a is, agro pe cuá ri as e de ser -
vi ços e ou tras re ce i tas cor ren tes, com as trans fe -
rên ci as cor ren tes, des tas ex clu í das as trans fe rên -
ci as in tra go ver na men ta is, de du zi das:

a) as re par ti ções cons ti tu ci o na is e le ga is de sua
re ce i ta tri bu tá ria para Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu -
ni cí pio; e 

b) o pro du to da ar re ca da ção das con tri bu i ções
so ci a is dos em pre ga dos e em pre ga do res, ao re gi me
ge ral de pre vi dên cia so ci al e das con tri bu i ções de
que tra ta o art. 239 da Cons ti tu i ção;

V – Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Esta du al: o so ma -
tó rio das re ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções pa tri -
mo ni a is, in dus tri a is, agro pe cuá ri as e de ser vi ços e
ou tras re ce i tas, cor ren tes, com as trans fe rên ci as cor -
ren tes, des tas ex clu í das as trans fe rên ci as in tra go ver -
na men ta is, de du zi das as re par ti ções cons ti tu ci o na is
e le ga is de sua re ce i ta tri bu tá ria para Mu ni cí pi os;

VI – Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Mu ni ci pal: o so -
ma tó rio das re ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções pa -
tri mo ni a is, in dus tri a is, agro pe cuá ri as e de ser vi ços e
ou tras re ce i tas cor ren tes, com as trans fe rên ci as cor -
ren tes, des tas ex clu í das as trans fe rên ci as in tra go ver -
na men ta is.

Art. 3º Sem pre que as des pe sas com pes so al da 
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu ni -
cí pi os es ti ve rem aci ma dos li mi tes fi xa dos no art. 1º,
fi cam ve da das:

I – a con ces são de van ta gem ou au men to de re -
mu ne ra ção, a qual quer tí tu lo;

II – a cri a ção de car gos, em pre gos e fun ções ou
al te ra ção de es tru tu ra de car re i ra;

III – no vas ad mis sões ou con tra ta ções de pes -
so al, a qual quer tí tu lo, pe los ór gãos e pe las en ti da des 
da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, man ti das, no todo 
ou em par te, pelo Po der Pú bli co; e

IV – a concessão a servidores de quaisquer
benefícios não previstos constitucionalmente.
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Parágrafo único. A vedação a novas admissões
e contratações de pessoal de que trata o inciso III não
se aplica à reposição decorrente de falecimento ou
aposentadoria nas atividades finalísticas de saúde,
educação e segurança pública.

Art. 4º A partir da entrada em vigor desta lei
complementar, os entes estatais cujas despesas com
pessoal estiverem acima dos limites fixados no art. 1º
deverão adaptar-se a estes limites, à razão de, no
mínimo, dois terços do excesso nos primeiros doze
meses e o restante nos doze meses subseqüentes.

Art. 5º A inobservância do disposto no art.
anterior ou, após o prazo ali previsto, do disposto no
art. 1º, implica, enquanto durar o descumprimento:

I – a suspensão dos repasses de verbas
federais ou estaduais;

II – a vedação à:
a) concessão, direta ou indireta, de garantia da

União; e
b) contratação de operação de crédito junto às

instituições financeiras federais.
§ 1º Observado o disposto no inciso X do art.

167 da Constituição, a vedação constante da alínea a
do inciso II não se aplica a operçaões quen visem à
redução das despesas com pessoal.

§ 2º Para os efeitos deste artigo, fica o Ministério 
da Fazenda responsável por atestar, anualmente, o
cumprimento do cronograma de ajuste mencionado
no artigo anterior, podendo, para tanto, requerer
informações dos órgãos e das entidades da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 6º Para atender aos limites do art. 1º, a
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios
adotarão as seguintes providências:

I – redução em pelo menos vinte por cento das
despesas com cargos em comissão e funções de
confiança;

II – exoneração dos servidores não estáveis;
III – exoneração dos servidores estáveis.
§ 1º A providência prevista em cada inciso do

caput somente será adotada se a do inciso anterior
não for suficiente para alcançar o limite previsto.

§ 2º Poderá ser adotada a redução da jornada
de trabalho, com adequação proporcional dos
vencimentos à jornada reduzida, como medida
independente ou conjunta com as referidas neste
artigo para atingir o objetivo previsto no art. 1º.

Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios publicarão, em órgão oficial de
divulgação, até trinta dias após o encerramento de
cada mês, demonstrativo de execução orçamentária,

do mês e do acumulado nos últimos doze meses,
explicitando, de forma individualizada, os valores de
cada item considerado para efeito do cálculo das
receitas correntes líquidas e das despesas totais com
pessoal.

Art. 8º Fica o órgão de controle externo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios responsável, na respectiva área de
competência, por verificar mensalmente e em relação 
ao período dos últimos doze meses, o cumprimento
desta lei complementar, encaminhando o resultado
ao Ministério da Fazenda.

Parágrafo único. No caso de município que não
tenha órgão de controle externo, a responsabilidade
pela verificação anual é do Tribunal de Contas do
Estado.

Art. 9º Ficam os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário solidários no cumprimento dos limites
estabelecidos no art. 1º, sujeitando-se às eventuais
reduções das despesas totais com pessoal.

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 11. Fica revogada a Lei Complementar nº
82, de 27 de março de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em virtude da aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 6, de 1999-Complementar, fica
prejudicado o item 2.

É o seguinte o item prejudicado:
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 89, DE 1998 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência – art. 336, II,
combinado com o art. 338, II,  do
Regimento Interno, nos termos do
 Requerimento nº 207, de 1999)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei da Câmara nº 6, de 1999-Complementar)
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de lei do Senado nº 89, de 1998
–Complementar, do Senador Romero Jucá,
que modifica a Lei Complementar nº 82, de
27 de março de 1995, tendo

Pareceres sob nºs:
– 668, de 1998, da Comissão de

Assuntos Econômicos, 1º pronunciamento:
Relator: Senador José Fogaça: favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda nº 1-CAE
(substitutivo), que oferece;
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– 179, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, pela
prejudicialidade do Projeto e da Emenda nº
1-CAE (substitutivo), a ele oferecida, e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 6,
de 1999-Complementar, que tramita em
conjunto; e

– 180, de 1999, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, 2º pro nun ci a men to,
Re la tor: Se na dor Pe dro Piva: pela pre ju di ci -
a li da de do Pro je to e da Emen da nº 1-CAE
(subs ti tu ti vo), a ele ofe re ci da, e fa vo rá vel ao 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 6, de
1999-Complementar, que tra mi ta em con -
jun to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

Vo ta ção, do Re que ri men to nº 170, de
1999, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 202, de 1999,
de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, que in tro duz mo di fi ca ções na Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tui
o có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém,
a de Ser vi ços de Infra-Estrutura. 

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa. )
Apro va do. 
A ma té ria vai às Co mis sões de Ser vi ços de

Infra-Estrutura e de Edu ca ção, ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4 :

Vo ta ção, do Re que ri men to nº 173, de 
1999, da Se na do ra Emi lia Fer nan des, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 80, de 1996 (nº 
420/95, na Casa de ori gem), que obri ga as
em pre sas dis tri bu i do ras de gás li que fe i to de 
pe tró leo – GLP ou gás na tu ral a la crar os
bo ti jões e re qua li fi cá-los e dá ou tras pro vi -
dên ci as, além da Co mis são cons tan te do
des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, 
tam bém, a de Ser vi ços de Infra-Estrutura. 

Em Votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai às Co mis sões de Ser vi ços de

Infra-Estrutura e de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães.) – Item 5:

Vo ta ção, do Re que ri men to nº 175,
de 1999, do Se na dor Ge ral do Althoff, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da,
em ca rá ter de fi ni ti vo, da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 25, de 1999, de sua au -
to ria e ou tros se nho res Se na do res, que dá
nova re da ção ao pa rá gra fo 7º do art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa. )
Apro va do.
A ma té ria vai Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães.) – Item 6:

Vo ta ção, do Re que ri men to nº 176, de
1999, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, 
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra -
da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 121, de 1999, de sua au to ria,
que dis põe so bre taxa de ju ros nos fi nan ci a -
men tos de imó ve is ha bi ta ci o na is e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa. )
Apro va do.
A ma té ria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães.) – Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia. 

As Co mis sões po dem re u nir-se.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª para uma co mu -
ni ca ção de Li de ran ça, por que o tem po des ti na do à
co mu ni ca ção ina diá vel já ex pi rou.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão da 7oradorA. ) – Obrigada, Sr.
Presidente. 

Sr. Pre si den te, ra pi da men te, até em res pe i to à
mi nha que ri da co le ga que me con ce de essa opor tu ni -
da de, jun ta men te, com o ilus tre Pre si den te, de       fa-     
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zer esta co mu ni ca ção, é que a im pren sa vem di vul -
gan do, há vá ri os dias, o quan to al gu mas per so na li da -
des do Go ver no têm lan ça do mão de um be ne fí cio
que pa re ce es tar dis po ní vel para os que de se jam
pas sar fé ri as ou re pou sar em Fer nan do de No ro nha:
voar nos aviões da FAB e hos pe dar-se em ba ses pú -
bli cas lá exis ten tes. Foi o caso dos Mi nis tros Cló vis
Car va lho, Pa u lo Re na to, Luiz Fe li pe Lam pre ia e tam -
bém da que le que de ve ria ser o res pon sá vel pela cor -
re ção das im pro bi da des ad mi nis tra ti vas, do mau uso
da es tru tu ra pú bli ca, o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli -
ca Ge ral do Brin de i ro.

De i xa-me es tar re ci da, Sr. Pre si den te, sa ber que 
al guns rin cões des te País, como Fe i jó, Ta ra u a cá,
Cru ze i ro do Sul, Mân cio Lima, en fim, vá ri os Mu ni cí pi -
os de meu Esta do de pen dem de aviões da FAB ou do
Exér ci to para trans por tar pro du tos li ga dos à área de
sa ú de, ali men ta ção ou mes mo pes so as do en tes. É
uma gran de di fi cul da de con se guir esse tipo de be ne -
fí cio para o pú bli co.

No en tan to, pa re ce-me que, no caso, a fila de
va gas é mu i to be ne vo len te, pois vá ri as fi gu ras usu fru -
í ram des se be ne fí cio. Algu mas, in clu si ve, es tão pa -
gan do o equi va len te às fé ri as go za das em Fer nan do
de No ro nha e ao vôo.

O Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, que te ria a
obri ga ção de es tar atu an do em de fe sa do pa tri mô nio
pú bli co, in fe liz men te, tam bém está en vol vi do no epi -
só dio.

Lem bro-me do caso de uma pes soa in jus ti ça da,
que, de ven do re cor rer a um juiz, àque le que te ria con -
di ção de ser o guar dião do in te res se pú bli co, des co -
bre que ele es ta ria en vol vi do. A quem re cor re rá a po -
pu la ção, Sr. Pre si den te? Não es tou que ren do de sa -
cre di tar no Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral como ins ti tu i -
ção, mas é mu i to de sa gra dá vel sa ber das au to ri da -
des en vol vi das nes sa ir re gu la ri da de.

Embo ra meu ami go Raul Jung mann te nha sido
ci ta do nos jor na is de hoje, fico fe liz por ter es cla re ci do 
que, no seu caso, se tra tou de uma vi a gem a ser vi ço.
Espe ro que te nha sido pelo in te res se da re for ma
agrá riA. 

Se pen sar mos em pro cu rar o Pro cu ra dor-Geral
da Re pú bli ca, ve re mos que ele está na lis ta dos que
pra ti ca ram a mes ma ir re gu la ri da de.

Então, Sr. Pre si den te, este re gis tro é para fa zer
uma com pa ra ção, vis to tra tar-se de um be ne fí cio de
tão fá cil aces so para al guns e, ao mes mo tem po,
caso de vida ou mor te para ou tros, o qual di fi cil men te
ocor re nos rin cões des te País, prin ci pal men te na nos -
sa que ri da Ama zô nia. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He lenA. 

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT-AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora dorA. ) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou tra ba -
lhar, na tar de de hoje, de vi do ao tem po que res ta para 
o en cer ra men to da ses são, no se gun do tema, que já
foi mu i to can ta do em ver so e pro sa pelo Esta do bra si -
le i ro, por esse mons tren go a ser vi ço da eli te eco nô mi -
ca, como se fos se a sal va ção do Bra sil, uma das pa -
na céi as ca pa zes de re sol ver to dos os ma les: a prá ti ca 
na zi fas cis ta con tra os ser vi do res pú bli cos.

Alguns até di zem que se tem de “co lo car para
fora”, por que al guns po lí ti cos ir res pon sá ve is “co lo ca -
ram para den tro”. Entre tan to, es ses po lí ti cos ir res pon -
sá ve is que “co lo ca ram para den tro” cer ta men te con ti -
nu am sal ti tan do ale gre men te pe las es tru tu ras de po der, 
sem que lhes acon te ça ab so lu ta men te nadA. 

A ou tra pa na céia que sem pre foi apre sen ta da à
so ci e da de é a pri va ti za ção. Eu não ia fa lar so bre esse 
tema, mas me sen ti se du zi da a fa zê-lo em fun ção do
de ba te so bre o ser vi dor pú bli co – ser vi dor pú bli co e
pri va ti za ção sem pre fo ram as des cul pas da in com pe -
tên cia e da ir res pon sa bi li da de, a pa na céia para to dos
os ma les . Sen ti-me es ti mu la da a fa lar até em fun ção
de um li vro que ga nhei, es cri to pelo jor na lis ta eco nô -
mi co Aloy sio Bi on di, in ti tu la do O Bra sil Pri va ti za do.
Cer ta men te, ele foi um óti mo pre sen te do Dia das
Mães.

Parado xal men te, este li vro me trou xe dois sen ti -
men tos. Em pri me i ro lu gar, a tris te za, por que apre sen ta
da dos con cre tos – até do BNDES – que mos tram a ir -
res pon sa bi li da de pa tro ci na da pelo Go ver no Fe de ral no
pro ces so de pri va ti za ção, que des tru iu o pa tri mô nio pú -
bli co e o Bra sil, por tan to, a na ção dos nos sos fi lhos.
Ima gi nem o que sin to, como mãe, ven do des tru í da a
Na ção não ape nas dos meus fi lhos, mas das fu tu ras
ge ra ções. Em se gun do, a ale gria, por que, se vi, por
um lado, a ir res pon sa bi li da de dos que des tru í ram a
Na ção, por ou tro, cons ta tei a im por tân cia de as cri an -
ças e os jo vens des te País te rem exem plos de pes so -
as co ra jo sas, como esse jor na listA. 

Con si de ro co ra jo so aque le que tem a pos si bi li -
da de de en fren tar o pen sa men to he ge mô ni co, a can -
ti le na dos me i os de co mu ni ca ção que tan to aju da ram
a ir res pon sa bi li da de do pro ces so de pri va ti za ção. É
im por tan te que os nos sos fi lhos ve jam exem plos
como o des se jor na lis ta, que tem a co ra gem de de -
nun ci ar o pro fun do va zio mo ral do Go ver no em re la -
ção às pri va ti za ções.

Os da dos apre sen ta dos são tris tes; de mos -
tram, por meio das ci fras ofi ci a is, a gran de de ma go -
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gia mon ta da em tor no do pro ces so da pri va ti za ção.
Meu Deus do céu! Olha essa con ver sa de mer ca do,
con ver sa fi a da! Na ver da de, não se sub me tem ao
mer ca do, à com pe ti ti vi da de; não se sub me tem a esse 
deus que tan to can tam como o deus do mer ca do.
Esta do pa ter na lis ta, esse Esta do que foi tão cri ti ca do! 
No en tan to, o gran de ca pi tal na ci o nal e in ter na ci o nal
tem a mão pro te to ra, ca ri nho sa, pa ter na lis ta, jus ta -
men te des se Esta do, con for me mos tram os da dos
ofi ci a is.

Indubitavelmente, este livro, produzido pela
Editora Perseu Abramo, foi um grande presente do
Dia das Mães, porque, se causou tristeza, também
provocou alegria, ao mostrar homens com coragem.
Isso, sim, significa coragem! 

O au tor apre sen ta vá ri os da dos. Antes de ven -
der as em pre sas te le fô ni cas, o Go ver no in ves tiu
R$21 bi lhões no se tor, em dois anos e meio. Aca bou
ven den do esse se tor por uma sim ples en tra da de R$8
bi lhões, a qual, na ver da de, não foi nes se va lor, por que
o pró prio Esta do pa ter na lis ta fi nan ci ou a me ta de para
os com pra do res. Qu al quer pes soa de bom-senso é ca -
paz de ver a ló gi ca! Isso não é pres su pos to ide o ló gi co.
No Nor des te, diz-se que isso é uma “es cu lham ba ção”;
aqui se pode di zer que é um pro fun do va zio mo ral.
Como se jus ti fi ca o fato de o Esta do in ves tir R$21 bi -
lhões e ven der por uma en tra da de R$8 bi lhões, que
não é de R$8 bi lhões, mas de R$4 bi lhões, por que fo -
ram fi nan ci a dos R$4 bi lhões? 

Na ven da do Ban co do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, os tais “com pra do res” pa ga ram pelo ban co R$330
mi lhões. No en tan to, o Go ver no do Rio, an tes de ven -
der, fez um em prés ti mo de R$3 bi lhões para fa zer a
de mis são, pa gar di re i tos tra ba lhis tas e en tre gar tudo
bem ar ru ma di nho, a fim de que es ses su pos tos com -
pra do res ga nhas sem, usu fru ís sem, lu cras sem com o
pa tri mô nio pú bli co.

Na pri va ti za ção da Ro do via dos Ban de i ran tes,
em São Pa u lo, a em pre i te i ra que ga nhou o le i lão as si -
nou um con tra to, com pro me ten do-se a cons tru ir uma
nova pis ta até abril de 1999. Está re ce ben do R$220
mi lhões de pe dá gio por ano e ain da não ini ci ou a
obrA. 

A Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal foi com pra -
da por R$1,05 bi lhão, dos qua is R$1,01 bi lhão em
mo e das po dres, ven di das aos su pos tos com pra do res 
pelo pró prio BNDES – Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al, fi nan ci a das em 12 anos. 
Ve jam o des ca so ab sur do com o pa tri mô nio pú bli co.

Assim é a pri va ti za ção bra si le i ra: o Go ver no fi nan -
cia a com pra no le i lão, ven de mo e das po dres a lon go
pra zo, fi nan cia os in ves ti men tos que os com pra do res

pre ci sam fa zer – até a Light re ce beu em prés ti mo de
R$730 mi lhões no ano pas sa do – e, para au men tar ain -
da mais o lu cro dos fu tu ros com pra do res, toma para si,
gen til men te, dí vi das bi li o ná ri as, de mi te fun ci o ná ri os, in -
ves te ma ciçamen te e até au men ta as ta ri fas an tes do
pro ces so de pri va ti za ção.

Pen so que to dos nós, bra si le i ros, te mos de nos
me ter nes se pro ces so, para ve ri fi car se ele é tão bom
para o povo bra si le i ro, como o é para o se tor pri va do,
que não se sub me te às leis do mer ca do, às leis da
com pe ti ti vi da de, a ab so lu ta men te nadA. 

Como jor na lis ta – este é o seu ma i or mé ri to –,
Aloy sio Bi on di lem bra mu i tos fa tos in te res san tes,
como o de que hou ve uma in ten sa cam pa nha con tra
as es ta ta is nos me i os de co mu ni ca ção, uma ver da de -
i ra la va gem ce re bral da po pu la ção para fa ci li tar as
pri va ti za ções. O Srs. Se na do res de vem lem brar-se
de uma pro pa gan da bem in te res san te, em que se di -
zia: “tudo vai me lho rar com a pri va ti za ção; vai ser ins -
ta la do te le fo ne até em São José da Ta pe ra”.

São José da Ta pe ra é um Mu ni cí pio mu i to pe que -
no de Ala go as, que não teve o ser vi ço de te le fo nia ins -
ta la do e, pior do que isso, tem a ma i or mor ta li da de in -
fan til do mun do, é a pior ci da de do Bra sil em con di ções
de mi se ra bi li da de. E mais: não foi con tem pla do com o
projeto de ren da mí ni ma do Go ver no Fe de ral, e não
há ne nhu ma ação efe ti va no sen ti do de re ver ter isso,
o que é uma ver da de i ra aber ra ção.

Eles di zi am: “Cla ro que o te le fo ne não apa re -
ceu lá”. Entre os prin ci pa is ar gu men tos, apa re ceu
sem pre a pro mes sa de que elas tra zi am pre ços
mais ba i xos para o con su mi dor, gra ças à ma i or efi -
ciên cia das em pre sas pri va das – essa pro pa gan da
en ga no sa, que, sem dú vi da, foi e, com cer te za, está 
sen do fe i ta no va men te em re la ção às nos sas hi dre -
lé tri cas.

Nos ca sos dos ser vi ços te le fô ni cos e de ener gia 
elé tri ca, o projeto do Go ver no sem pre fez exa ta men te
o con trá rio, ain da mais, como sem pre, por de ba i xo do
pano e na sur dinA. To dos sa be mos que, an tes das pri -
va ti za ções, o Go ver no já ha via co me ça do a au men tar
as ta ri fas alu ci na da men te para, as sim, ga ran tir imen sos 
lu cros, su pos tos lu cros, aos com pra do res, sem que
eles ti ves sem que en fren tar ris co ne nhum de pro tes to
e in dig na ção dos con su mi do res.

Estão ven do a es cu lham ba ção?
O Governo aumentou antecipadamente essas

tarifas para criar, na população, a ilusão de que não
seriam esses setores que iriam aumentar as tarifas,
além de criar mecanismos que possibilitavam cada
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vez mais lucro a esses setores. E são essas pessoas
que se dizem com autoridade para perseguir servidor
público! Isso é uma aberração! 

Para as telefônicas, reajustes de até 500% a
partir de novembro de 1995, e, para as
fornecedoras de energia elétrica, aumentos de
150%, e reajustes ainda maiores para as famílias de 
trabalhadores que ganham menos, vítimas, como
sabemos, das mudanças em relação à política
tarifáriA. Tudo isso, um belíssimo preparativo para
garantir que essas empresas “competentes”
pudessem ganhar muito mais à custa do patrimônio
público e tantas outras mentiras patrocinadas. Tudo
isso é muito doloroso.

As ta ri fas e pre ços: re a jus tes de 100%, 300%,
500% an tes da pri va ti za ção; au men tos de úl ti ma hora, 
como o re a jus te de 58% para as con tas de ener gia do 
Rio, pou cos dias an tes do pró prio le i lão da Light.

Quanto às de mis sões an tes da pri va ti za ção, o
Go ver no tem fe i to de mis sões ma ci ças de tra ba lha -
do res das es ta ta is. Por quê? Por que, com isso, ele
gas ta bi lhões com pa ga men tos de in de ni za ções e
di re i tos tra ba lhis tas, que, na ver da de, se ri am de res -
pon sa bi li da de dos com pra do res. Se que rem com -
prar, en tão que as com prem do je i to que está, por -
que as es ta ta is são apre sen ta das à so ci e da de como 
em pre sas que dão pre ju í zo.

To me mos o exem plo o Go ver no de São Pa u lo, 
que de mi tiu 10.026 fun ci o ná ri os de sua em pre sa
fer ro viá ria, a Fe pa sa, de 1995 a 1998. Ain da as sim
fi cou res pon sá vel pelo pa ga men to de 50 mil apo -
sen ta dos da fer ro viA. 

No Rio, o Go ver no, an tes da pri va ti za ção, in -
cum biu-se de de mi ti nada me nos do que a me ta de
dos fun ci o ná ri os do Ban co Ba nerj, 6.200. Com es -
sas de mis sões, além de li vrar do pa ga men to de in -
de ni za ções, apo sen ta do ri as, os com pra do res, tam -
bém pos si bi li tou que re ce bes sem fo lhas de pa ga -
men tos mais ba i xas, mês a mês. E o mes mo va len -
do para to das as em pre sas pri va ti za das.

Um dos as pec tos dos mais do lo ro sos: as dí vi -
das en go li das. Esse, sem dú vi da, é um pon to que
nun ca fi cou cla ro para o povo bra si le i ro e ja ma is fi ca -
rá, por que ta ma nho va zio mo ral não tem como ex pli -
car. Ao lon go de trin ta anos, des de o fi nal dos anos
60, o Go ver no fre qüen te men te usou as es ta ta is para
“se gu rar” a in fla ção ou be ne fi ci ar de ter mi na dos se to -
res da eco no mia, ge ral men te por se rem con si de ra -
dos “es tra té gi cos” para o País.

Hou ve pe río dos em que o Go ver no evi tou re a -
jus tes de pre ços e ta ri fas de pro du tos, como o aço,

e de ser vi ços for ne ci dos pe las es ta ta is, na ten ta ti va
de re du zir as pres sões e con tro lar as ta xas de in fla -
ção. Esses “acha ta men tos”, es ses “con ge la men tos”
fo ram os prin ci pa is res pon sá ve is por pre ju í zos ou
ba i xos lu cros apre sen ta dos por al gu mas es ta ta is e
sem pre fo ram apre sen ta dos como si nal de in com pe -
tên ciA. Essas es ta ta is pas sa ram a acu mu lar dí vi das
ao lon go dos anos, so fren do, en tão, uma nova san -
gria de re cur sos, re pre sen ta da pe los ju ros que ti -
nham de pa gar por es sas dí vi das. Cer tas ou er ra -
das, as es ta ta is fo ram usa das como arma con tra a
in fla ção. 

Em re la ção às acu sa ções de in com pe tên cia –
e elas são um gran de saco sem fun do –, quan do
veio a onda das pri va ti za ções, o Go ver no fez exa ta -
men te o con trá rio. Pri me i ro, como já dis se an te ri or -
men te, au men tou os pre ços das ta ri fas co bra das
pe las em pre sas a se rem pri va ti za das. Mas o que é
mais gra ve é que o Go ver no en go liu, pas sou para o
Te sou ro – este nos so Te sou ro que é pi ra te a do o
tem po todo pe los ban que i ros in ter na ci o na is, pelo
ca pi tal es pe cu la ti vo in ter na ci o nal, com a par ti ci pa -
ção di re ta do trá fi co de in fluên cia ou trá fi co de su -
pos ta in tu i ção dos pró pri os mem bros do Go ver no –
dí vi das que eram de es ta ta is, bi lhões e bi lhões de
re a is que de ve ri am ser pa gos pe los com pra do res,
mes mo que esse pa ga men to fos se fe i to a lon go pra -
zo. 

Na ven da da Com pa nhia Si de rúr gi ca Pa u lis ta,
o Go verno fi cou res pon sá vel por dí vi das de R$1,5 bi -
lhão, além de ter adi a do o re ce bi men to de R$400 mi -
lhões em ICMS atra sa do. Qu an to o Go ver no re ce beu
pela ven da? Tre zen tos mi lhões de re a is. Então veja: o 
Go ver no as su miu uma dí vi da de R$1,5 bi lhão, abriu
mão de re ce ber, em ICMS, R$400 mi lhões e re ce beu
R$300 mi lhões. Assim mes mo, sa be mos como es ses
R$300 mi lhões en tram, por que sa be mos quem fi -
nan cia o se tor pri va do para en trar nes ses le i lões na
ten ta ti va de com prar des sas es ta ta is.

Em re la ção à Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o -
nal, o Go ver no en go liu dí vi das de R$1 bi lhão. É cla -
ro que fica mu i to fá cil en ten der por que os com pra -
do res lu cra ram tão ra pi da men te. Re ce be ram em pre -
sas lim pi nhas, pron tas para os lu cros, sa ne a das
pelo Go ver no.

Qu an do se re fe re a dí vi das trans fe ri das, o Go -
ver no sem pre di vul ga os re sul ta dos do pro ces so de
pri va ti za ção por que sem pre re fe re-se ao pre ço da
ven da como um pre ço ma ra vi lho so. Nes se ar gu men -
to, se gun do os da dos do pró prio BNDES, que es tão
apre sen ta dos no fi nal, exis te uma du pla men tirA. Pri -
me i ro, por que, como já de mons tra mos, o Go ver no
Fe de ral en go liu de ter mi na das dí vi das, dí vi das a res -
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pe i to da qual nun ca se ou viu fa lar, a que os me i os de
co mu ni ca ção nun ca se re fe riu, como tam bém o pró -
prio Se na do e o Con gres so.

O Se na dor Amir Lan do foi Re la tor de uma Co -
mis são Mis ta para in ves ti gar o pro ces so de de ses ta -
ti za ção, que, de fato, não che gou até o fi nal. Quem
lê o re la tó rio do Se na dor Amir Lan do vê a tris te za
com S. Exª fez esse re la tó rio, im pe di do que es ta va
de ga ran tir que esse pro ces so fos se de vi da men te
in ves ti ga do pela so ci e da de.

Qu an to às dí vi das que per ma ne ce ram sob a
res pon sa bi li da de dos com pra do res, é pre ci so lem -
brar que os com pra do res con tam com o fa tu ra men to 
das pró pri as em pre sas e que tam bém eles, com pra -
do res, es tão sen do fi nan ci a dos pelo pró prio
BNDES, pelo ban co pú bli co, pelo di nhe i ro pú bli co,
para pos si bi li tar esse pa ga men to.

O mes mo ocor re com os fun dos de pen são.

Como po de mos jus ti fi car que de ter mi na das
em pre sas te nham sido ven di das com um va lor in fe -
ri or ao di nhe i ro que ha via em ca i xa? Qual a ló gi ca
que ex pli ca ta ma nho des res pe i to em re la ção ao pa -
tri mô nio pú bli co? O pa tri mô nio na ci o nal não per ten -
ce a ne nhum Par ti do po lí ti co, a ne nhu ma per so na li -
da de na ci o nal, não per ten ce ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, a um Se na dor, a um Par ti do de Di re i ta ou
de EsquerdA. O pa tri mô nio na ci o nal per ten ce ao
povo bra si le i ro e às pes so as que, in clu si ve, com o
seu so fri men to, com a sua an gús tia, com a sua ex -
tre ma hu mi lha ção, aju da ram a cons truí-lo.

Qu an do ob ser va mos isso, per ce be mos algo ab -
so lu ta men te las ti má vel, em to dos os as pec tos. As
con ver sas fi a das de que en trou di nhe i ro da Com pa -
nhia Vale do Rio Doce, um va lor aci ma do que es ta va
co lo ca do...

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na do ra, des cul pe-me por in ter rom per o ma ra -
vi lho so dis cur so de V. Exª. Faço isso ape nas para
aler tá-la de que V. Exª dis põe de 5 mi nu tos para
con clu ir o seu pro nun ci a men to e con ce der os apar -
tes que, por ven tu ra, que i ra con ce der.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT-RJ) – V. Exª
con ce de-me um apar te, no bre Se na do ra?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT-AL) –
Em ra zão do tem po es cas so que me res ta, con ce do 
um apar te ao no bre Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT-RJ) – Se -
na do ra He lo i sa He le na, agra de ço o apar te, pa ra be -
ni zan do V. Exª pelo seu pro nun ci a men to ba se a do
in clu si ve no li vro do gran de jor na lis ta Aloy sio Bi on di. 

Ou vi mos an tes, du ran te a ses são, acu sa ções no
sen ti do de que aque les – como V. Exª – que se po -
si ci o nam con tra a pri va ti za ção e tam bém con tra
esse pro je to de cor te de cus tos nos Esta dos são
atra sa dos, ou seja, são di nos sa u ros que ain da so -
bre vi vem de po is de 260 mi lhões de anos de ex tin -
ção. Esse dis cur so do Esta do mo der no, en xu to e
leve que sem pre ou vi mos no dia-a-dia nun ca de -
mons trou efi ciên ciA. Ao con trá rio. Des de 1990, no
Bra sil, es cu ta mos es ses pro nun ci a men tos acer ca da 
ne ces si da de de pri va ti zar e cor tar cus tos. Qual o re -
sul ta do dis so tudo? Esta mos hoje nes sa si tu a ção,
isto é, o País en con tra-se na ma i or cri se de toda a
sua his tó ria, com uma dí vi da ex ter na imen sa e im -
pa gá vel e uma dí vi da in ter na tam bém fa bu lo sa, que
com pro me tem mais da me ta de do PIB. A mo der ni -
da de não che gou. V. Exª ci tou a ques tão do Ba nerj,
em meu Esta do, ob je to de pri va ti za ção ver go nhosA. 
O Esta do, de po is de in ves tir mais de R$3 bi lhões
para or ga ni zar aque la ins ti tu i ção, en tre gou-a por
R$311 mi lhões – va lor ex pres so em mo e da po dre. A 
dí vi da to tal do Ba nerj foi R$12 bi lhões para o Esta -
do, que ar cou com todo esse pre ju í zo. Sou fun ci o -
ná rio do me trô do Rio de Ja ne i ro, que teve um cus to 
de US$7 bi lhões. Esse in ves ti men to foi en tre gue a
um con sór cio com pos to pelo Ban co Oppor tu nity e
por uma em pre sa Argen ti na, a Co me trans, por
R$291 mi lhões, para pa gar em 20 anos. Essa foi a
do a ção do Go ver no Mar cel lo Alen car. Isto é o Esta -
do mo der no. É o que se diz aqui, e nós so mos obri -
ga dos a ou vir. Ain da por cima, so mos os er ra dos
por que con tes ta mos esse tipo de com por ta men to.
Para nós a si tu a ção não tem nada de mo der ni da de;
pelo con trá rio, trans for ma, de sem pre ga, de mi te ser -
vi dor pú bli co, co lo ca em dis po ni bi li da de, apo sen ta
de for ma com pul só riA. O ser vi dor pú bli co é sem pre
o bode ex pi a tó rio, as sim como o apo sen ta do e  o
pen si o nis ta, que, mais uma vez, têm de pa gar a
Pre vi dên cia de po is de tan to tem po de con tri bu i ção.
Con si de ro isso um ab sur do. Pa ra be ni zo V. Exª pelo
pro nun ci a men to por que en ten do que te mos de de -
nun ci ar e mos trar que não so mos co ni ven tes com a
si tu a ção. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te, Se na dor Ge ral do Cân di do

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB – 
SE) – V. Exª me con ce de um apar te, Se na do ra?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Heloisa Helena, acompanhando seu
pronunciamento compreendemos a sua indignação
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face ao andamento do processo de privatização,
que resultou em prejuízos incomensuráveis para
nossa economia e principalmente para o nosso
povo. Muito do que se escreve nos jornais, que se
veicula nos canais de comunicação não é divulgado
em sua inteireza porque ao Governo não interessa
que o povo saiba de tudo. O BNDES tem
incentivado a privatização retirando dinheiro da
sociedade para proteger empresários que investiram 
pouco na aquisição do nosso patrimônio. O Brasil,
para atender ao FMI, adotou um receituário amargo. 
Já tivemos oportunidade de falar isso. Ajudou a
estimular o desemprego, o fechamento de
empresas... Enfim, a saúde pública hoje é um caos,
a segurança pública tem a violência recrudescendo
cada vez mais não apenas nos centros urbanos,
mas também no meio rural, devido justamente à
situação de miséria por que está passando o povo
brasileiro. Ora, se atender ao receituário do FMI e
do Tesouro dos Estados Unidos fosse bom, todos
os que o seguissem teriam sucesso. O México, por
exemplo, teve um presidente da República eleito de
forma irregular, o Presidente Salinas assumiu o
governo e levou para o México auxiliares que
estudaram em Harvard, nos Estados Unidos, e cujo
conhecimento foi adquirido nas melhores escolas
americanas. Saiu depois de seis anos com a fama
de ter proporcionado ao México um milagre
econômico. Quatro meses depois, o México entrou
em crise, a chamada “crise tequila”, que contagiou
outros países, inclusive a Argentina, que terminou
entrando em desespero com sua moeda, etc. Há
pouco tempo, vimos a Tailândia em dificuldades,
primeiro país da Ásia a desencadear a crise
monetária que se abateu sobre o mundo, depois foi
a RússiA. E se dizia, há dois anos, que a bola da
vez seria o Brasil. Ninguém acreditavA. E o Brasil
continuou dormindo, mas atendendo a este
receituário: vender as nossas empresas a qualquer
custo, até a preço de bananA. Resultado: atendeu a 
todas as pretensões desse mandamento do FMI, e
terminamos na crise que estamos vivenciando hoje.
O Presidente da República afirmou, lá nos Estados
Unidos, que o pior já passou. Quem sabe dizer se o
pior já passou são os miseráveis que vivem na zona 
rural do nosso Brasil, nas periferias da cidade, sem
emprego. O Prefeito de São Paulo, não sei se por
demagogia, abriu uma frente de trabalho para dez
mil pessoas. Compareceram, de um dia para o
outro, setenta mil pessoas. Isso é uma prova de que 
tudo isso é uma falácia, de que essa política

neo-liberal está arrasando o Brasil. Daí,
compreendo a indignação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na do ra He lo i sa He le na, a Pre si dên cia pror ro -
ga a ses são por mais 4 mi nu tos para que V. Exª
pos sa con clu ir o seu mag ní fi co pro nun ci a men to.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Apro ve i tan do o fato de V. Exª ter men ci o na do
o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, a sub ser viên cia
ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, apro ve i to para
di zer que essa con ver sa de glo ba li za ção é uma
gran de men tirA. Men tirA. Se que rem fa zer a glo ba li -
za ção, têm de fa zer a glo ba li za ção dos Esta dos
Uni dos, da Ingla ter ra, do Ja pão, por que a glo ba li za -
ção par te de três pres su pos tos bá si cos que qual -
quer me dío cre co nhe ce: para ha ver glo ba li za ção
pre ci sa ha ver mo bi li da de de ca pi ta is, de for ça de
tra ba lho e de mer ca do ri as. Não exis te essa mo bi li -
da de. Se exis tis se essa mo bi li da de em to dos os pa -
í ses, o nos so pro du to en tra ria fa cil men te nos Esta -
dos Uni dos, a nos sa pro du ção agrí co la e in dus tri al
en tra ri am fa cil men te. 

Eles im põem que im por te mos tudo, im põem
essa aber tu ra des va i ra da e im põem um muro de
con cre to, in clu si ve para que a nos sa for ça de tra ba -
lho mi se rá vel não pos sa che gar aos Esta dos Uni -
dos. É por isso que aque les que nos ca rac te ri zam
como di nos sa u ros, que fes te ja ram a que da do Muro 
de Ber lim, de ve ri am re u nir-se ago ra para ten tar a
que da do muro da tra ves sia Mé xi co-Estados Uni -
dos, que é de con cre to, dá cho que elé tri co e mata
mi lha res de pes so as, os mi se rá ve is da Amé ri ca La ti -
na quan do que rem com pe tir com a for ça de tra ba lho 
dos Esta dos Uni dos. É evi den te que a glo ba li za ção
im pos ta aos pe que nos pa í ses, a glo ba li za ção ace i ta 
de for ma sub ser vi en te, é uma aber ra ção.

Sr. Pre si den te, se não fos se trá gi co se ria en -
gra ça do o fato de o Go ver no que rer ven der as es ta -
ta is por que não da vam lu cro. Mas, na car ta de in ten -
ções do Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, ao FMI
está dito que o equi lí brio das con tas do Te sou ro fi cou
mais di fí cil por que o Go ver no de i xou de con tar com os 
lu cros que as es ta ta is ofe re ci am. Ora, se as es ta ta is
não da vam lu cro, se as es ta ta is eram um pro ble ma
do Bra sil, como é que, na car ta de in ten ções ao
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, o pró prio Mi nis tro da 
Fa zen da diz que é pro ble ma o equi lí brio das con tas
por que não tem como con tar com as es ta ta is? 

Por tan to, fica o nos so pro tes to con tra es ses
que são, sim, pri mi ti vos e di nos sa u ros, por que nada
mais pri mi ti vo do que a fome ou do que uma cri an ça 
nas ruas ven den do o cor po por um pra to de co mi da
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e nada mais pri mi ti vo do que os sa que a do res dos
co fres pú bli cos. 

Diante do debate em relação ao servidor
público, senti-me motivada para falar um pouco sobre
a destruição do patrimônio nacional. Infelizmente não
temos instituições de fiscalização. Se nós, que
desfrutamos deste maravilhoso projeto arquitetônico,
tivéssemos a firmeza a que a Constituição nos obriga –
é nossa prerrogativa –, se tivéssemos a firmeza de
representar o povo brasileiro, com certeza o Presidente
da República não transitaria alegremente pelos salões
sociais do mundo e já não estaria exercendo esse
cargo, pois constitucionalmente a definição da política
econômica significa a preservação da soberania
nacional. Em virtude dessa política entreguista, se o
Senado Federal se posicionasse ao menos como a
Constituição o obriga, com certeza o Sr. Fernando
Henrique já não seria Presidente da RepúblicA. 

Durante o discurso da Sra. Heloísa
Helena, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não
há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara 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. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o enfrentamento
da exclusão social foi sempre uma batalha árdua e de 
resultados modestos no Brasil. Ao longo de nossa
história, muitas iniciativas foram desenvolvidas,
principalmente pelo setor público, mas seus
resultados concretos ficaram, quase sempre, aquém
do projetado, no que concerne à efetiva melhoria das
condições de vida da nossa população.

Somente nos últimos poucos anos é que uma
perspectiva mais otimista começou a se desenhar na
superação desse gravíssimo problema nacional, a
partir da conscientização dos mais amplos setores
sociais. O Governo, as empresas privadas e o
conjunto da cidadania estabeleceram novas bases de 
relacionamento entre si para o enfrentamento da
questão, a partir do explícito reconhecimento de que
a conquista de condições dignas de vida para todos
os brasileiros dependerá do esforço conjunto de
todas as forças sociais.

Com esse novo en fo que, au men tou, evi den te -
men te, a res pon sa bi li da de das em pre sas. Hoje, o
con ce i to de lu cro não se cir cuns cre ve ao cum pri men -
to de me tas ne go ci a is e à bus ca cons tan te da com pe -
ti ti vi da de, ten do ad qui ri do di men sões mais abran gen -
tes e sig ni fi ca ti vas. O de sem pe nho em pre sa ri al não
mais pode ser apre ci a do me ra men te pela re la ção en -
tre per das e ga nhos do exer cí cio. Uma em pre sa só
pode ser con si de ra da efe ti va men te vi to ri o sa quan do
con se gue agre gar a seus re sul ta dos fi nan ce i ros a ge -
ra ção de be ne fí ci os no cam po so ci al, me di an te a ado -
ção de es tra té gi as vol ta das para a va lo ri za ção de
áre as como edu ca ção, sa ú de, cul tu ra, ca pa ci ta ção
pro fis si o nal, en tre ou tras. Fe liz men te, essa pos tu ra
vai ga nhan do, a cada dia que pas sa, mais ade sões
em nos so País.

Um dos me lho res exem plos do es for ço em pre -
sa ri al na área so ci al nos é dado pela Fun da ção Ban co 
do Bra sil, que vem se de di can do com gran de pre o cu -
pa ção e em pe nho a esse tema. 

O tra ba lho da Fun da ção Ban co do Bra sil não é
mo ti va do ape nas pelo de se jo de ex pres sar a face so -
ci al de um dos ma i o res con glo me ra dos em pre sa ri a is
do País, mas tam bém pela cren ça de que o tra ba lho
con jun to e in te gra do com ou tras ins ti tu i ções dis põe,
nes sa área, de um gran de po ten ci al, ca paz de apon -
tar sa í das para su pe rar os an gus ti an tes pro ble mas
ex pe ri men ta dos por le giões de bra si le i ros.

A his tó ria da Fun da ção Ban co do Bra sil re mon ta 
ao ano de 1985, quan do, com a pers pec ti va de au men -
tar e for ta le cer as ações so ci a is do Con glo me ra do, va -
len do-se de um ins tru men to de ma i or al can ce do que os 
pro gra mas até en tão im ple men ta dos, o Ban co de ci diu,
após a re a li za ção de es tu dos téc ni cos, pela ins ti tu i ção
de uma fun da ção de di re i to pri va do.

Foi as sim que nas ceu, em 23 de de zem bro de
1985, a Fun da ção Ban co do Bra sil, cujo fun ci o na -
men to efe ti vo só vi ria a ter iní cio a par tir de fe ve re i ro
de 1988. A mis são es ta tu ta ri a men te de fi ni da para a
en ti da de era re fle xo fiel dos an se i os de um País fla ge -
la do pe las pro fun das de si gual da des so ci a is, es tan do
as sim ex pres sa:

“pro mo ver o aces so da so ci e da de bra -
si le i ra aos be ne fí ci os que con fe rem dig ni da -
de so ci al, con tri bu in do para a mis são do
Con glo me ra do Ban co do Bra sil, me di an te
ações nas áre as de Cul tu ra, Edu ca ção, Re -
cre a ção e Des por to, Assis tên cia So ci al, Sa -
ú de, Ciên cia e Tec no lo gia e Assis tên cia a
Co mu ni da des Urba no-Rurais.”
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Em poucos anos, a Fundação Banco do Brasil
expandiu gradativamente suas atividades, vindo a se
tornar uma das maiores agências de fomento do
País. Ao longo de seus 11 anos de funcionamento, as
iniciativas por ela patrocinadas trouxeram importante
avanços para comunidades carentes espalhadas por
todo o território nacional.

A proposta de trabalho da Fundação, no
entanto, era ainda mais ousada do que simplesmente 
atender a um incontável número de necessidades.
Sintonizada com uma concepção moderna da ação
na área social, a Fundação Banco do Brasil se
propôs, desde o início de suas atividades, a superar a 
política do mero assistencialismo, buscando
direcionar os recursos para o desenvolvimento de
trabalhos construtivos, sempre que possível
auto-sustentáveis, de forma a aproveitar ao máximo o 
potencial de cada comunidade.

Graças à experiência adquirida no dia-a-dia de
suas atividades, a Fundação tem logrado manter-se
em sintonia com as principais demandas sociais do
País. Paralelamente, busca, de modo permanente,
melhorar sua estrutura para poder atuar sempre de
forma ágil, dinâmica e eficiente.

Sr. Presidente, no período entre 1988 e 1995, a
Fundação Banco do Brasil operava por meio de um
sistema denominado “balcão”, no qual não havia
regras rígidas para o recebimento de propostas.
Assim, as iniciativas se multiplicaram com grande
rapidez, e a Fundação apoiou projetos num espectro
muito amplo.

Nesse período, as realizações da Fundação
incluíram desde a recuperação de pequenas creches
comunitárias à construção de um dos maiores e mais
modernos hospitais da América LatinA. Foram, de
fato, resultados excelentes, não só pela variedade
das propostas atendidas, mas também pelo alcance
dos benefícios conquistados.

Na área de ciência e tecnologia, foram
aprovados mais de 1 mil projetos, envolvendo o
desenvolvimento e a difusão de pesquisas em 13
diferentes segmentos, com prioridade para as
tecnologias de baixo custo, com maior possibilidade
de adaptação às variações regionais brasileiras. Na
área de saúde, foram realizadas inúmeras ações,
com destaque para a construção do Hospital de
Medicina do Aparelho Locomotor Norte – HMAL, em
São Luís, no Maranhão, e para o apoio concedido ao
projeto de transplante de medula óssea, conduzido
pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Além disso,
procedeu-se à aquisição de aparelhos
médico-hospitalares, ao desenvolvimento de

programas de alimentação e à implementação de
melhorias em infra-estrutura de saneamento básico
das pequenas comunidades.

Na área de as sis tên cia so ci al, pri o ri zou-se o
aten di men to à in fân cia, à ado les cên cia, à ve lhi ce, aos 
de pen den tes quí mi cos, aos ex cep ci o na is e aos de fi -
ci en tes fí si cos. Nes sa área, o des ta que foi para o pro -
je to “Me ni nos de Rua”, re a li za do em par ce ria com a
Pas to ral do Me nor do Rio de Ja ne i ro, que re for mou e
aju da a man ter 13 ca sas de abri go e cen tros edu ca ci -
o na is para cri an ças e ado les cen tes de sam pa ra dos.
Na área de edu ca ção, a prin ci pal ver ten te foi o apo io
à me lho ria da in fra-estrutura fí si ca de es co las e a pro -
gra mas de for ma ção e tre i na men to de re cur sos hu -
ma nos, in clu in do edu ca ção à dis tân ciA. Uma ini ci a ti -
va de gran de re per cus são na área da edu ca ção foi o
pro je to “CNEC”, que fi nan ci ou a me lho ria de in -
fra-estrutura fí si ca e de equi pa men tos de 435 uni da -
des da Cam pa nha Na ci o nal de Esco las da Co mu ni -
da de, em todo o País.

Tam bém nas áre as da cul tu ra, da re cre a ção e
des por to, da as sis tên cia a co mu ni da des ur ba -
no-rurais e das ações em prol da ci da da nia fo ram nu -
me ro sas e va li o sas as ini ci a ti vas pa tro ci na das pela
Fun da ção Ban co do Bra sil em sua pri me i ra fase de
exis tên cia, en tre 1988 e 1995. Em 1996, con tu do, a
Fun da ção viu-se de fron ta da com a pos si bi li da de de
es go ta men to de seus re cur sos, si tu a ção que a le vou
a re or ga ni zar-se in ter na men te. O sis te ma de bal cão
foi subs ti tu í do pela atu a ção por pro gra mas e pro je tos
es pe cí fi cos. Assim, na me di da em que a Fun da ção
avo cou a si a de ter mi na ção dos te mas que pre ten dia
ado tar, fi cou fa ci li ta do um me lhor pla ne ja men to e
acom pa nha men to dos tra ba lhos de sen vol vi dos.

Ba se a da nes sa pre mis sa – da atu a ção por pro -
gra mas e pro je tos es pe cí fi cos –, a Fun da ção Ban co
do Bra sil ini ci ou uma nova fase de suas ati vi da des,
que se es ten de até o pre sen te. Atu al men te, o tra ba -
lho da Fun da ção com pre en de as se guin tes ini ci a ti -
vas: Pro gra ma Ho mem do Cam po, Pro gra ma Inte gra -
ção AABB Co mu ni da de, Pro gra ma Tra ba lho e Ci da -
da nia, Pro je to Cri an ça e Vida, Pro je to Me mó ria e Pro -
je tos Espe ci a is. Em cada um des ses pro gra mas e
pro je tos, a Fun da ção Ban co do Bra sil dá con ti nu i da -
de à sua pro fí cua tra di ção de no tá ve is tra ba lhos na
área so ci al.

O Pro gra ma Ho mem do Cam po as sen ta-se so -
bre o tri pé edu ca ção, sa ú de e agri cul tu ra fa mi li ar. Seu 
ob je ti vo é le var me lho res con di ções de vida às co mu -
ni da des ru ra is de mu ni cí pi os ca ren tes, e sua ex pe -
riên cia pi o ne i ra teve lu gar na ci da de mi ne i ra de Pa ra -
ca tu, onde a im ple men ta ção do pro gra ma pro pi ci ou
ín di ces ani ma do res na que da da mor ta li da de in- 
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fan til, na di mi nu i ção da re pe tên cia e da eva são es co -
lar e no in cre men to da pro du ção agro pe cuá ria lo cal.
De sen vol ven do-se hoje em ou tros 60 mu ni cí pi os de
to dos os Esta dos da Fe de ra ção, o Pro gra ma Ho mem
do Cam po ofe re ce, como be ne fí ci os mais des ta ca dos,
o es tí mu lo à ati vi da de agrí co la fa mi li ar, de na tu re za as -
so ci a ti va, vi san do au men tar os ní ve is de em pre go e
ren da; a me lho ria da in fra-estrutura eco nô mi ca e dos
ser vi ços na áre as de edu ca ção, sa ú de e agri cul tu ra fa -
mi li ar e, con for me o caso, nas áre as de cul tu ra, re cre a -
ção e desporto e as sis tên cia so ci al; e a ca pa ci ta ção
de pro fes so res do en si no bá si co, pro fis si o na is da
área de sa ú de e pe que nos pro du to res.

O Programa Integração AABB Comunidade,
desenvolvido pela fundação Banco do Brasil em
parceria com a Federação das AABB – FENABB,
aproveita-se dos espaços físicos de clubes ligados a
funcionários do Banco do Brasil, em horários de baixa 
utilização, para contribuir na socialização de crianças
e adolescentes carentes na faixa etária de 7 a 16
anos, durante seu horário extra-escolar. As
atividades desenvolvidas, que contam com a
orientação de instrutores especializados, incluem
práticas esportivas, recreativas, de higiene e saúde,
além de alimentação e atendimento
médico-odontológico. O material utilizado pelos
orientadores e pelas crianças também é fornecido
pelo Programa, incluindo mobiliário e material
escolar, uniformes, roupas de banho e escovas de
dentes. Dentro desse programa, já foram
desenvolvidos 525 projetos, atendendo 136
comunidades e beneficiando cerca de 23 mil crianças
e adolescentes.

Como se pode ver, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, são realmente de grande alcance social
todos os programas e projetos implementados pela
Fundação Banco do Brasil. Trata-se de programas
não apenas idealizados em fina sintonia com as
carências mais sentidas de nossa população, mas
também planejados e desenvolvidos dentro dos
melhores critérios éticos e técnicos.

Essas afirmativas mantêm, com certeza, toda
sua validade no que tange ao Programa Trabalho e
CidadaniA. Voltado para a capacitação profissional e
a geração de emprego e renda, além de
investimentos em infra-estrutura para pequenos
empreendimentos – a exemplo das cooperativas
populares –, o Programa Trabalho e Cidadania está
se expandindo com grande desenvoltura e rapidez.
Com um extenso campo de aplicação, o Trabalho e
Cidadania apóia desde a realização de cursos em
favelas no Rio de Janeiro à profissionalização de

pescadores no litoral do Ceará. Suas ações de
educação profissional representam, portanto, uma
poderosa arma na luta contra o desemprego e suas
conseqüências.

Em pou co mais de um ano de ati vi da de, o Pro -
gra ma Tra balho e Ci da da nia já ha via ga ran ti do, até
de zem bro pas sa do, tre i na men to para cer ca de 47 mil
pes so as e a im plan ta ção de 22 cen tros ou nú cle os de
in for má ti ca, cada um apto a ca pa ci tar cer ca de 240
alu nos por ano. Tam bém por seu in ter mé dio, fo ram
im plan ta das 9 “Agên ci as do Empre en de dor”, vol ta das
para as sis tir in te gral men te 2 mil e 800 mi cro e pe que -
nos em pre en de do res. O Pro gra ma apo i ou, ain da, a
ins ta la ção de 11 co o pe ra ti vas po pu la res de tra ba lho, 
cada uma po den do be ne fi ci ar di re ta men te cer ca de
50 tra ba lha do res e in di re ta men te 250 pes so as.

Mas de to dos os pro gra mas e pro je tos man ti -
dos pela Fun da ção Ban co do Bra sil, aque le que nos 
toca mais de per to o co ra ção é o Pro je to Cri an ça e
Vida, cujo ob je ti vo é apo i ar, pro mo ver, fi nan ci ar e in -
cen ti var ações vi san do ao aten di men to a cri an ças e
ado les cen tes com cân cer.

A Fun da ção Ban co do Bra sil de ci diu-se a im -
ple men tar esse pro je to mo ti va da pela in for ma ção de 
que o cân cer in fan til, um dos gran des res pon sá ve is
pela mor ta li da de de cri an ças e ado les cen tes en tre 1 
e 15 anos de ida de, pode ter cura em até 80% dos
ca sos, quan do di ag nos ti ca do pre co ce men te e mi nis -
tra do o tra ta men to ade qua do. Assim, jun tan do-se a
essa luta pela vida de mi lha res de cri an ças e ado -
les cen tes ca ren tes, o Pro je to Cri an ça e Vida está in -
ves tin do na cri a ção de cen tros de re fe rên cia em di -
ag nós ti co de cân cer pe diá tri co e de uma cen tral na -
ci o nal de re gis tro da do ençA. Apo ia, ain da, cen tros
de tra ta men to do cân cer in fan til e in ves te na di vul -
ga ção de cam pa nhas para cons ci en ti za ção dos pro -
fis si o na is de sa ú de e da po pu la ção so bre os prin ci -
pa is sin to mas da do ençA. Con tri bui, por fim, para a
me lho ria das con di ções de tra ba lho nas Ca sas de
Apo io, que pres tam su por te ma te ri al e psi co ló gi co
às fa mí li as atin gi das pelo pro ble ma. 

Nos pro je tos men ci o na dos, as sim como no
Pro je to Me mó ria, no Pro je to SOS Seca e em inú me -
ros Pro je tos Espe ci a is, a Fun da ção Ban co do Bra sil
vai le van do avan te seu mag ní fi co tra ba lho so ci al.
Cum pre, as sim, de ma ne i ra bri lhan te, com uma res -
pon sa bi li da de que é do Go ver no, mas é tam bém de
cada con glo me ra do em pre sa ri al e de cada ci da dão
bra si le i ro.

Afinal, o dramático problema da exclusão social
no Brasil não pode ficar indefinidamente à espera das
soluções há tanto tempo reclamadas. Cabe a cada um
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de nós a responsabilidade de superar esse histórico
desafio e mudar em definitivo os horizontes do País.

Que o exemplo da Fundação Banco do Brasil
possa frutificar e multiplicar-se por todo o País!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo, muito
brevemente, a tribuna, para prestar justa
homenagem ao Exmo. Governador do Distrito
Federal.

O Go ver na dor Jo a quim Ro riz aca ba de im plan -
tar, aqui, no Dis tri to Fe de ral, um re le van te pro gra ma 
vol ta do à su ple men ta ção ali men tar de fa mí li as ca -
ren tes. O Pró-Família – que é como se cha ma esse
pro gra ma –, pre vê a dis tri bu i ção gra tu i ta de pão, le i -
te e ces tas bá si cas à po pu la ção po bre. Esti ma-se
em 70 mil o nú me ro de fa mí li as ca ren tes a se rem
be ne fi ci a das.

A cada dia, por exem plo, se rão for ne ci dos dois
pães para cada cri an ça com ida de en tre seis me ses e
sete anos. Os pães dis tri bu í dos não se rão co muns,
pois se rão fe i tos com mas sa su per vi ta mi na da, o que
au men ta rá os car bo i dra tos na di e ta das cri an ças.

Mi nha sa tis fa ção ao fa zer o elo gio de um pro -
gra ma de tal en ver ga du ra é re do bra da pelo fato de
que nós, em Go iás, no go ver no pas sa do, sob o co -
man do do Go ver na dor Ma gui to Vi le la, ad mi nis tra -
mos um pro gra ma se me lhan te, que imen sos be ne fí -
ci os trou xe à po pu la ção ca ren te do meu Esta do.
Isso de mons tra que, no PMDB – Par ti do ao qual te -
nho a hon ra de per ten cer –, as boas idéi as cir cu lam, 
sen do re a pro ve i ta das sem pre quan do se pro vam
efi ca zes, prin ci pal men te quan do fa vo re cem a po pu -
la ção de ba i xa ren da, para quem, aliás, deve es tar
vol ta da pri o ri ta ri a men te a ação do Esta do.

Um dos gran des mé ri tos de pro gra mas des sa
na tu re za é, como se diz, ma tar dois co e lhos com
uma só ca ja dadA. Por que, a par de le var o ali men to
para a po pu la ção ca ren te, au men tan do o ní vel de
bem-estar ge ral da so ci e da de, o pro gra ma tam bém
aque ce a de man da por pro du tos ven di dos pelo co -
mér cio de pe que no por te.

Ilus tro o que digo com os pães que se rão dis -
tri bu í dos no Dis tri to Fe de ral. Se gun do da dos de que 
dis po nho, 200 pa ni fi ca do ras for ne ce rão ao Go ver no
do Dis tri to Fe de ral, para dis tri bu i ção, 140 mil pães
por dia, o que cor res pon de a 50 mi lhões de pães
por ano. De acor do com o Sin di ca to das Indús tri as
de Ali men ta ção, isso re pre sen ta rá um in cre men to

mé dio de 7% nas ven das das pa da ri as ca das tra das
para for ne cer o ali men to. Em al gu mas de las, esse
au men to será de 30%. Ain da de acor do com o sin di -
ca to, o pro gra ma evi ta rá que mu i tas pa da ri as fe -
chem as por tas, como acon te ceu nos úl ti mos três
anos, em que 20% des ses es ta be le ci men tos de i xa -
ram de fun ci o nar.

Des sa ma ne i ra, aju da-se o pe que no co mér cio
e man tém-se o em pre go de mu i tas pes so as, nes ses 
tem pos di fí ce is de re tra ção da ati vi da de eco nô mi ca
e de de sem pre go.

Por tan to, re i te ro mi nha ad mi ra ção pelo Go ver -
na dor Jo a quim Ro riz e dou-lhe os pa ra béns por
essa im por tan te ini ci a tivA. Te nho ab so lu ta cer te za
de que o go ver na dor re pe ti rá o bri lhan tis mo de -
mons tra do nas duas ve zes an te ri o res em que es te -
ve à fren te do Go ver no do Dis tri to Fe de ral, nas qua -
is se no ta bi li zou pelo es pí ri to em pre en de dor e pela
pre o cu pa ção com as ca ma das mais po bres da so ci -
e da de.

Era o que eu ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do as Sras. e os Srs.
Se na do res, que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

–1–
PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 1997
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de 1997, do Se na -
dor José Ser ra e ou tros, que re vo ga o in ci so V do
art. 163 e o art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem
como o art. 52 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as (Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal),
ten do

Pa re ce res sob nºs 859, de 1997, e 188, de
1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res:

1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da nº 1-CCJ (subs ti tu ti vo) que ofe re ce,
com voto con trá rio do Se na dor Jo sap hat Ma ri -
nho, em se pa ra do, do Se na dor José Edu ar do
Du tra e abs ten ção do Se na dor José Ser ra. 

2º pro nun ci a men to: (so bre as Emen das nºs 2 e 
3, de Ple ná rio): fa vo rá vel à Emen da nº 3, aco lhen do
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par cialmen te à Emen da nº 2, con so li dan do a ma -
té ria num úni co tex to, nos ter mos da Emen da nº
4-CCJ (subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 2–
MENSAGEM Nº 246, DE 1998

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Bernardo Cabral,
sobre a Mensagem nº 246, de 1998 (nº 1.346/98, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do
senhor Sérgio Seabra de Noronha, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República
GabonesA. 

– 3–
MENSAGEM Nº 58, DE 1999

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de  Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Lúdio Coelho, sobre a Mensagem nº
58, de 1999 (nº 118/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do senhor Carlos Alfredo Pinto da
Silva, Ministro de Segunda Classe do Quadro
Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
Federal da Nigéria, e, cumulativamente, junto à
República do Benin, República do Níger e República
TogolesA. 

– 4–
MENSAGEM Nº 102, DE 1999

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Artur da Tavola, sobre
a Mensagem nº 102, de 1999 (nº 420/99, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha da

Senhora Vera Lúcia Barrouin Crivano Machado,
Ministra de Primeira Classe do Quadro Permanente
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixadora do Brasil junto à República da Índia e,
cumulativamente, junto à República Socialista
Democrática do Sri Lanka, à República das Maldivas
e ao Reino do Nepal.

– 5–
REQUERIMENTO Nº 184, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 184, de 1999, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando, nos termos regimentais, a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei
do Senado nº 231, de 1999 – Complementar, de
sua autoria, que dispõe sobre reajuste do saldo
devedor dos contratos habitacionais do Sistema
Financeiro de Habitação – SFH e dá outras
providências.

– 6–
REQUERIMENTO Nº 186, DE 1999, 

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 186, de 1999, do Senador Osmar Dias,
solicitando, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 122 e
198, de 1999, por versarem sobre a utilização do
FGTS para o pagamento de anuidades do ensino
médio e curso universitário de graduação. 

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 190, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 190, de 1999, do Senador Sergio Machado,
solicitando, nos termos regimentais, a retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado
nº 83, de 1999, de sua autoria, que altera o art. 18
da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
fixando em quatro anos o prazo mínimo de
filiação partidária para o registro de candidatura
às eleições de eleitor que mudar de partido.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 
minutos.)

)
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Ata da 53ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 12 de maio de 1999

1ª Sessão Legislativa ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Ademir Andrade,
Carlos Patrocínio e Casildo Maldaner.

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

Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro Dias
– Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio
Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valadares –
Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bernardo Cabral –
Blairo Maggi – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio –
Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Djalma Bessa – 
Djalma Falcão – Eduardo Siqueira Campos –
Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando
Bezerra – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo
– Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa
Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto Souza
– Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar 
– José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge 
– José Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio
da Fonseca – Leomar Quintanilha – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Maguito
Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes 
– Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro P iva – Pedro Simon – Ramez Tebet 
– Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto
Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Teotônio
Vilela Filho – Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 75
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 24, DE 1999

(Nº 4.862/98, na Casa de Ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 2º
do De cre to-Lei nº 227, de 8 de fe ve re i ro de
1967, com a re da ção dada pela Lei nº
9.314, de 14 de no vem bro de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º do De cre to-Lei nº 227, de 28 de

fe ve re i ro de 1967, com a re da ção dada pela Lei nº
9.314, de 14 de no vem bro de 1996, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 2º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti -

go não se apli ca aos ór gãos da ad mi nis tra -
ção di re ta e au tár qui ca da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
sen do-lhes per mi ti da a ex tra ção de subs tân -
ci as mi ne ra is de em pre go ime di a to na cons -
tru ção ci vil, de fi ni das em Por ta ria do Mi nis -
té rio de Mi nas e Ener gia, para uso ex clu si vo 
em obras pú bli cas os di re i tos mi ne rá ri os em 
vi gor nas áre as onde de vam ser exe cu ta das 
as obras e ve da da a co mer ci a li za ção."

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de ses sen ta dias.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Men sa gem nº 1.501, de 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Energia, o tex -
to do pro je to de lei que “Acres cen ta pa rá gra fo úni co 
ao art. 2º do De cre to-Lei nº 227, de 28 de   fe-   
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vere i ro de 1967, com a re da ção que lhe deu a Lei
nº 9.314, de 14 de no vem bro de 1996".

Brasília, 1º de dezembro de 1998 

EM nº 53/MME

Brasília, 1º de dezembro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada

consideração de Vossa Excelência o anexo
Anteprojeto de Lei, que propõe o acréscimo de
parágrafo único ao art. 2º do Decreto-Lei nº 227, de
28 de fevereiro de 1967 – Código de Mineração, a fim
de permitir aos órgãos da administração direta e
autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, a utilização de jazidas de substâncias
minerais de emprego imediato na construção civil, para
uso exclusivo em obras públicas por eles executadas
diretamente.

2. O Anteprojeto ora submetido à consideração
de Vossa Excelência tem por objetivo atender a
pretensão legítima dos órgãos da administração
direta e autárquica dos três entes da federação,
manifestada, sobretudo, pelos Municípios que, ante a 
carência de norma expressa contendo permissão
daquela natureza, e em decorrência de interpretação
construída ao lume do ordenamento vigente,
encontram-se obrigados a adquirir de particulares,
titulares de concessão de lavra, substâncias minerais
de emprego imediato na construção civil, com
desnecessário acréscimo de custo para as obras
públicas que executam.

3. Em adição ao atendimento daquele pleito,
recomenda ainda o Anteprojeto a repercussão prática 
que advém de sua aprovação, consistente na adoção
de medida nitidamente positiva e salutar, que além de 
propiciar imediata redução nos custos das obras
públicas, com sensível economia para o erário,
também projeta maior apuro técnico ao ordenamento, 
mediante a supressão daquela lacuna normativa,
cuja existência deu ensejo a interpretação contrária
ao interesse público.

4) Por estes motivos, Senhor Presidente,
acredito que o Anteprojeto tem a aptidão de eliminar
entrave administrativo visivelmente prejudicial aos
entes da Federação, e de que ele aprimora o
ordenamento em vigor, dotando-o de norma de cuja
carência o interesse público se ressente.

Respeitosamente, Raimundo Brito, Ministro de 
Estado de Minas e Energia.

PROJETO ORIGINAL

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º do De cre to-Lei nº 227, de 28 de

fe ve re i ro de 1967, com a re da ção que lhe deu a Lei nº
9.314, de 14 de no vem bro de 1996, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não se 
apli ca aos ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui -
ca da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os, sen do-lhes per mi ti da a uti li za ção de ja zi -
das de subs tân ci as mi ne ra is de em pre go ime di a to na
cons tru ção ci vil, para uso ex clu si vo em obras pú bli -
cas por eles exe cu ta das di re ta men te, res pe i ta dos os
di re i tos de cor ren tes de au to ri za ções de pes qui sa e
de con ces sões de la vra exis ten tes.” (NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.314 – DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 227 (1)

, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca.
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º Os ar ti gos 2º, 3º, 6º, 7º, 15, 16, 17, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 30, 31, 37, 38, 41, 43, 44, 55, o ca put
do 58, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do De cre to-Lei nº 227,
de 28 de fe ve re i ro de 1967 – Có di go de Mi ne ra ção,
al te ra do pelo De cre to-Lei nº 318 (2), de 14 de mar ço de 
1967, e pe las Leis nºs 6.403 (3), de 15 de de zem bro de
1976, 6.567 (4), de 24 de se tem bro de 1978, 7.085 (5),
de 21 de de zem bro de 1982, 7.805 (6), de 18 de ju lho
de 1989, 7.886 (7), de 20 de no vem bro de 1989, e
8.901 (8), de 30 de ju nho de 1994, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 2º Os re gi mes de apro ve i ta men to das
subs tân ci as mi ne ra is, para efe i to des te Có di go, são:

I – re gi me de con ces são, quan do de pen der de
por ta ria de con ces são do Mi nis tro de Esta do de Mi -
nas e Ener gia;

II – re gi me de au to ri za ção, quan do de pen der de
ex pe di ção de al va rá de au to ri za ção do Di re tor-Geral
do De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM;

III – re gi me de li cen ci a men to, quan do de pen der
de li cen ça ex pe di da em obe diên cia a re gu la men tos
ad mi nis tra ti vos lo ca is e de re gis tro da li cen ça no De -
par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral – DNPM;

IV – re gi me de per mis são de la vra ga rim pe i ra,
quan do de pen der de por ta ria de per mis são do Di re -
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tor-Geral do De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi -
ne ral – DNPM;

V – re gi me de mo no po li za ção, quan do, em vir tu -
de de lei es pe ci al, de pen der de exe cu ção di re ta ou in -
di re ta do Go ver no Fe de ral.

CÓDIGO DE MINERAÇÃO

DECRETO-LEI Nº 227,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dá nova redação ao Decreto-Lei
nº 1.985 (Código de Minas), de 29 de
janeiro de 1940.

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

....................................................................................
Art. 2º Os re gi mes de apro ve i ta men to das

subs tân ci as mi ne ra is, para efe i to des te Có di go,
são:

I – re gi me de con ces são, quan do de pen der
de por ta ria de con ces são do Mi nis tro de Esta do
de Mi nas e Ener gia;

II – re gi me de au to ri za ção, quan do de pen der
de ex pe di ção de al va rá de au to ri za ção do Di re -
tor-Geral do De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção
Mi ne ral – DNPM;

III – re gi me de li cen ci a men to, quan do de pen -
der de li cen ça ex pe di da em obe diên cia a re gu la -
men tos ad mi nis tra ti vos lo ca is e de re gis tro da li -
cen ça no De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi -
ne ral – DNPM;

IV – re gi me de per mis são de la vra ga rim pe i -
ra, quan do de pen der de por ta ria de per mis são do
Di re tor-Geral do De par ta men to Na ci o nal de Pro -
du ção Mi ne ral – DNPM;

V – re gi me de mo no po li za ção, quan do, em
vir tu de de lei es pe ci al, de pen der de exe cu ção di -
re ta ou in di re ta do Go ver no Fe de ral.

* Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314,
de 14-11-1996
....................................................................................
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 329, DE 1999

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 9.478, de 
6 de agos to de 1997, que dis põe so bre a
po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so IV do ar ti go 2º da Lei nº 9.478, de 

6 de agos to de 1997, que dis põe so bre a po lí ti ca
ener gé ti ca na ci o nal, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º .....................................................
..............................................................
IV – es ta be le cer di re tri zes para pro gra -

mas es pe cí fi cos, como os de uso do gás na -
tu ral, do ál co ol, do car vão, da ener gia ter -
mo nu cle ar, da ener gia so lar e da ener gia
pro ve ni en te de fon tes al ter na ti vas.

Art. 2º O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener -
gé ti ca ex pe di rá as nor mas com ple men ta res ne ces -
sá ri as a apli ca ção do dis pos to no ar ti go an te ri or, es -
ta be le cen do, in clu si ve, re gras para ado ção de sis te -
ma de aque ci men to hi dráu li co por ener gia so lar em
subs ti tu i ção ao elé tri co, no pra zo de 180 (cen to e oi -
ten ta) dias a con tar da data da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção des ti na-se a tor nar obri -
ga tó ria, para de ter mi na dos fins re si den ci a is, a ins ta -
la ção de aque ci men to so lar ou ou tra for ma al ter na ti va 
de ener gia. O prin ci pal ob je ti vo é o de pro mo ver a re -
du ção do con su mo de ener gia elé tri ca, no ta da men te
a subs ti tu i ção do chu ve i ro elé tri co, que tan to so bre -
car re ga o sis te ma de for ne ci men to de ener gia elé tri ca 
no Bra sil.

O Bra sil é um dos pou cos pa í ses do mun do a
ado tar o chu ve i ro elé tri co como equi pa men to pa drão
de aque ci men to de água para o ba nho. Em ra zão dis -
so, con so me per cen tu al sig ni fi ca ti vo em toda a ele tri -
ci da de ge ra da no País. O es ta be le ci men to des se
novo pa drão ener gé ti co para o ba nho quen te de nos -
sa po pu la ção tor na-se im pres cin dí vel, no mo men to
em que o País atra ves sa um pe río do eco no mi ca men -
te tão crí ti co e não ne ces si ta rá de com pro me ter enor -
mes re cur sos na ex pan são da ca pa ci da de de ge ra -
ção e trans mis são de ener gia elé tri ca.

Nes se con tex to, é im por tan te o pa pel do Con -
se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, que de ve rá fi -
xar as nor mas mais de ta lha das a se rem apli ca das
em cada re gião. Como as di fe ren ças re gi o na is são
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mu i to sig ni fi ca ti vas no País, tan to em ter mos de per fil
de de man da por ele tri ci da de quan to em ter mos de re -
cur sos dis po ní ve is, o Con se lho de ve rá ana li sar qual a 
for ma de ener gia mais apro pri a da em cada lo ca li da -
de, a par tir de que ta ma nho as fu tu ras cons tru ções fi -
ca rão su je i tas a es sas nor mas, e a con ve niên cia ou
não de in tro du zir al gu ma for ma de es tí mu lo fi nan ce i ro 
para pro mo ver o uso da ener gia so lar.

Pro mo ven do o Con se lho nor mas bem fun da -
men ta das e apro pri a das às di fe ren tes ne ces si da des
de cada par te do País, não há dú vi da de que o Bra sil
e cada bra si le i ro po de rão be ne fi ci ar-se enor me men -
te. Sem o des per dí cio pro vo ca do pelo chu ve i ro elé tri -
co, o País po de rá in ves tir com mais tran qüi li dae na
ex pan são do se tor elé tri co, sem o es pec tro do co lap -
so do sis te ma, de vi do à so bre car ga. Igual men te im -
por tan te, a ener gia elé tri ca po de rá ser usa da de for -
ma mais efi ci en te, no aten di men to ao se tor pro du ti vo, 
pro mo ven do ma i or re tor no do in ves ti men to alo ca do.
Evi ta rá, ain da, a cons tru ção de no vas hi dre lé tri cas
que, além de agre dir pro fun da men te nos so ecos sis te -
ma, inun da ex pres si va área de ter ra que era ou po de -
ria ser uti li za da para a pe cuá ria ou agri cul tu ra, ou
mes mo trans for ma da em área de pro te ção am bi en tal.

Di an te dis so, con si de ran do os enor mes be ne fí -
ci os que a me di da po de rá tra zer, pe di mos o apo io dos 
no bres co le gas para a apro va ção da pre sen te pro po -
si ção.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, PFL – TO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo -
no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca.
Art. 2º Fica cri a do o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti -

ca Ener gé ti ca – CNPE, vin cu la do à Pre si dên cia da
Re pú bli ca e pre si di do pelo Mi nis tro de Esta do de Mi -
nas e Ener gia, com a atri bu i ção de pro por ao Pre si -
den te da Re pú bli ca po lí ti cas na ci o na is e me di das es -
pe cí fi cas des ti na das a:

I – pro mo ver o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re -
cur sos ener gé ti cos do País, em con for mi da de com os 
prin cí pi os enu me ra dos no ca pí tu lo an te ri or com o dis -
pos to na le gis la ção apli cá vel;

II – assegurar, em função das características
regionais, o suprimento de insumos energéticos às
áreas mais remotas ou de difícil acesso do País,
submetendo as medidas específicas ao Congresso
Nacional, quando implicarem criação de subsídios;

III – re ver pe ri o di ca men te as ma tri zes ener gé ti -
cas apli ca das às di ver sas re giões do País, con si de -
ran do as fon tes con ven ci o na is e al ter na ti vas e as tec -
no lo gi as dis po ní ve is;

IV – es ta be le cer di re tri zes para pro gra mas es -
pe cí fi cos, como os de uso do gás na tu ral, do ál co ol,
do car vão e da ener gia ter mo nu cle ar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 330, DE 1990

Dis põe so bre a pre ven ção do ta ba -
gis mo em cri an ças e ado les cen tes me di -
an te res tri ções ao aces so de me no res de 
ida de aos pro du tos de ta ba co e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da, em todo o ter ri tó rio na ci o -

nal, a ven da de ci gar ros e ou tros pro du tos as se me -
lha dos de ri va dos de ta ba co a me no res de de zo i to
anos de ida de.

§ 1º O va re jis ta po de rá exi gir, no ato da com pra
e para fins de com pro va ção de ida de, sem pre que
esta não pu der ser pre su mi da a apre sen ta ção de
Car te i ra de Iden ti da de, ou de qual quer ou tro do cu -
men to ofi ci al que in di que a data de nas ci men to de
quem pre ten da ad qui ri-los.

§ 2º A não apre sen ta ção do do cu men to re fe ri do
no pa rá gra fo an te ri or le gi ti ma rá a re cu sa de ven da
pelo va re jis ta.

Art. 2º Os es ta be le ci men tos co mer ci a is que
ven dam ci gar ros a va re jo de ve rão afi xar em lo cal vi sí -
vel ao pú bli co car taz le gí vel com os di ze res: “É pro i bi -
da a ven da de ci gar ros a me no res de 18 anos”.

Art. 3º Os ci gar ros co mer ci a li za dos no mer ca do
do més ti co de ve rão con ter em uma das la te ra is de sua 
em ba la gem a se guin te pres cri ção: “Ven da pro i bi da a
me no res de 18 anos”.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des te ar ti go,
con si de ram-se como em ba la gem os ma ços e car te i -
ras que cons ti tu em a me nor uni da de de co mer ci a li za -
ção do pro du to ofer ta do ao con su mi dor.

Art. 4º São pro i bi das, em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal:

I – a venda de cigarros por unidades;
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II – a venda de cigarros, ou outros produtos
assemelhados derivados de tabaco, em máquinas
automáticas; e

III – a promoção, a distribuição e a venda de
cigarros e outros produtos assemelhados derivados
de tabaco a menores de 18 anos de idade por meio de 
serviços postais.

Art. 5º É proibido o consumo de cigarros e
outros produtos assemelhados derivados de tabaco:

I – nas salas de aula dos estabelecimentos de
ensino de 1º e 2º graus, ou em qualquer outra
dependência desses estabelecimentos quando nela
estiveram presentes menores de 18 anos de idade;

II – nos es ta be le ci men tos des ti na dos à guar da e 
re clu são de cri an ças e ado les cen tes, nas de pen dên -
ci as a tan to es pe ci fi ca men te re ser va das, ou em qua -
is quer ou tras áre as des ses es ta be le ci men tos quan to
ne las es ti ve rem pre sen tes me no res de 18 anos de
ida de.

Art. 6º É pro i bi da a uti li za ção de mar cas, lo go -
mar cas, slo gans, ou qua is quer ou tros sím bo los iden -
ti fi ca ti vos, de ci gar ros ou pro du tos as se me lha dos de -
ri va dos de ta ba co, em ves tuá rio, brin que dos ou ar ti -
gos des ti na dos ao pú bli co in fan til.

Art. 7º Entre as cláu su las de ad ver tên cia quan to
aos ma le fí ci os do fumo le gal men te atri bu í das ao Mi -
nis té rio da Sa ú de, nos ter mos do § 2º do art. 3º da Lei
9.294, de 15 de ju lho de 1996, obri ga to ri a men te cons -
ta rá a que diga: “A ni co ti na pode cri ar de pen dên cia”.

Art. 8º Cons ti tui cri me de ação pe nal pú bli ca in -
con di ci o na da a vi o la ção do art. 1º des ta lei, as sim
como for ne cer, mi nis trar ou en tre gar de qual quer for -
ma, a cri an ça ou ado les cen te, sem jus ta ca u sa, e com 
fins co mer ci a is, ci gar ros e ou tros pro du tos as se me -
lha dos de ri va dos do ta ba co.

Pena: Mul ta de R$100,00 (cem re a is) até
R$10.000,00 (dez mil re a is), gra du a da se gun do as
cir cuns tân ci as da in fra ção a ca pa ci da de eco nô mi ca,
a con du ta so ci al e a per so na li da de do in fra tor, cu mu -
la da ou não, no caso de re in ci dên cia, com pena de
pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de por pra zo não
in fe ri or a 2 e não su pe ri or a 4 me ses.

Pa rá gra fo úni co. É com pe ten te para o jul ga -
men to da ação pe nal de que tra ta este ar ti go o Juiz da 
Infân cia e da Ju ven tu de ou o juiz que exer ça essa
fun ção, na for ma da Lei de Orga ni za ção Ju di ciá ria lo -
cal, apli cá vel, no que cou ber, o pre vis to na Lei nº
8.069, de 13 de ju lho de 1990, (Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te).

Art. 9º Constituem infrações administrativas as
violações aos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º desta lei, as
quais ficam sujeitas à fiscalização e aplicação de

sanções pelos órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.

Art. 10. Pela vi o la ção do art. 2º des ta lei, fica o
in fra tor su je i to a mul ta de R$500,00 (qui nhen tos re a -
is), co bra da, em do bro no caso de re in ci dên cia.

Art. 11. Pela vi o la ção do art. 3º des ta lei, res pon -
de rá o fa bri can te es ta be le ci do no País em face dos ci -
gar ros aqui pro du zi dos e des ti na dos ao mer ca do in -
ter no, e o im por ta dor, ou quem quer que os co mer ci a -
li ze, em face de ci gar ros im por ta dos, para os qua is o
cum pri men to de tal dis po si ção po de rá ocor rer pela
apli ca ção de eti que tas.

Pa rá gra fo úni co. Os pro du tos cu jas em ba la gens 
não ob ser vem o dis pos to no art. 3º des ta lei de ve rão
ser re ti ra dos do mer ca do pelo res pon sá vel re fe ri do
no ca put des te ar ti go, no pra zo de 10 dias, a con tar
da no ti fi ca ção que para isso re ce ba; de cor ri do tal pra -
zo, fi cam os pro du tos su je i tos à apre en são pela au to -
ri da de fis ca li za do ra, sem pre ju í zo, em qual quer hi pó -
te se, de su je i tar-se o in fra tor a mul ta equi va len te ao pre -
ço de ven da a va re jo dos pro du tos.

Art. 12. A ven da de ci gar ros por uni da des, pro i -
bi da pelo art. 4º, I, des ta lei, fi ca rá su je i ta à mul ta de
R$200,00 (du zen tos re a is), co bra da em do bro no
caso de re in ci dên cia, sem pre ju í zo da apre en são e in -
ci ne ra ção do pro du to.

Art. 13. A ven da de ci gar ros em má qui nas au to -
má ti cas, pro i bi da pelo art. 4º, III, des ta lei, fi ca rá su je i -
ta a mul ta equi va len te ao pre ço de ven da a va re jo dos 
pro du tos con ti dos em cada má qui na, não po den do,
em qual quer caso, ser in fe ri or, a R$500,00 (qui nhen -
tos re a is) na pri me i ra in fra ção e a R$1.000,00 (hum
mil re a is) nas hi pó te ses de re in ci dên cia, sem pre ju í zo
da apre en são dos pro du tos e das má qui nas pela au -
to ri da de fis ca li za do ra.

Art. 14. A pro mo ção, a dis tri bu i ção e a ven da de
ci gar ros e ou tros pro du tos as se me lha dos, de ri va dos
de ta ba co a me no res de 18 anos por meio de ser vi ços 
pos ta is su je i ta rá o in fra tor a mul ta de va lor equi va len -
te ao pre ço de ven da a va re jo do pro du to, não po den -
do ser in fe ri or, em qual quer caso, a R$500,00 (qui -
nhen tos re a is) na pri me i ra in fra ção, e a R$1.000,00
(hum mil re a is) nas hi pó te ses de re in ci dên cia, sem
pre ju í zo da apre en são do pro du to pela au to ri da de fis -
ca li za do ra.

Art. 15. O con su mo de ci gar ros e ou tros pro du -
tos as se me lha dos de ri va dos do ta ba co em vi o la ção
ao dis pos to no art. 5º des ta lei su je i ta rá seus in fra to -
res a mul ta de R$500,00 (qui nhen tos re a is).
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§ 1º Se o infrator for empregado dos
estabelecimentos referidos no art. 5º, a multa será
aplicada em dobro na hipótese de reincidência e a
infração poderá vir ainda a ser considerada, pela
direção do estabelecimento, como justa causa para
demissão se o infrator demonstrar a habitualidade no
seu cometimento.

§ 2º Se o infrator for menor, estudante ou
interno, não ficará sujeito a multa, devendo a direção
do estabelecimento adverti-lo e comunicar o caso aos 
pais ou responsáveis, se for o caso.

Art. 16. A violação do art. 6º desta lei sujeitará o
infrator a multa de valor equivalente ao do preço de
venda do usuário final da mercadoria, não inferior, em 
qualquer caso a R$500,00 (quinhentos reais) na
primeira infração, e a R$1.000,00 (hum mil reais) no
caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão da
mercadoria pela autoridade fiscalizadora.

Art. 17. Os equipamentos, materiais e produtos
apreendidos poderão ser restituídos mediante termo
de compromisso firmado perante a autoridade
responsável pela apreensão, pelo fabricante,
importador, varejista ou qualquer outro responsável,
isoladamente ou em conjunto conforme a hipótese,
que assegura sua não utilização ou sua adaptação à
legislação, inclusive, no caso do produto, mediante
reembalagem.

§ 1º Os equipamentos, materiais, e produtos
apreendidos não reclamados no prazo de 60
(sessenta) dias, ou cuja restituição não se aperfeiçoe
à falta do termo de compromisso a que se refere este
artigo, poderão ser destruídos pela autoridade
responsável pela apreensão, que do fato lavrará
termo de destruição.

§ 2º Os cigarros, e outros produtos
assemelhados derivados de tabaco, apreendidos
serão incinerados sempre que seu prazo de validade
esteja vencido.

Art. 18. No dia 29 de agosto de cada ano,
declarado pela Lei nº 7.488, de 11 de junho de 1986,
como o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, os
Ministérios da Educação e da Saúde deverão
promover, junto às escolas de primeiro e segundo
graus, de todo o País, atividades destinadas à
divulgação entre a população escolar dos malefícios
atribuídos ao tabagismo, inclusive mediante a
distribuição de cartilhas ou material didático
equivalente, e a realização de palestras e eventos
destinados a esse propósito.

Pa rá gra fo úni co. Para o fim do pre vis to nes te ar -
ti go, po de rão os Mi nis té ri os da Edu ca ção e da Sa ú de
ce le brar con vê ni os ou ajus tar qual quer ou tra for ma

de co la bo ra ção com as Se cre ta ri as Esta du a is e Mu ni -
ci pa is de Edu ca ção e de Sa ú de ou mes mo com en ti -
da des ou or ga ni za ções pri va das.

Art. 19. Esta lei en tra rá em vi gor 60 dias após a
sua pu bli ca ção, à ex ce ção do pre vis to nos arts. 3º e
7º, que vi go ra rão para os pro du tos fa bri ca dos a par tir
de 180 dias des ta data.

Jus ti fi ca ção

A onda an ti ta ba gis ta que vem ul ti ma men te
as so lan do o mun do in te i ro, no ta da men te os EUA,
tem sido apon ta da, acre di tem, como uma das ca -
u sas res pon sá ve is pelo cres ci men to do con su mo 
do ta ba co en tre os ado les cen tes, por in cen ti var o
es pí ri to de re bel dia, pelo que os mais re cen tes es -
for ços para com ba ter esse fato, in sis tin do em bo -
ra no di fi cul tar o aces so dos jo vens ao pro du to,
tem dado ên fa se às cam pa nhas de in for ma ção.

Os pro du tos de fumo são, no Bra sil, de lí ci ta
fa bri ca ção, ven da e con su mo, in clu si ve cons ti tu -
ci o nal men te pre vis tos, com a re ser va de su bor di -
na rem-se a res tri ções à pu bli ci da de (CF. art. 220, § 
4º).

Ine ga vel men te, tais pro du tos apre sen tam
ris cos à sa ú de, daí por que o pró prio le gis la dor
cons ti tu in te pre viu que pu des se sua pu bli ci da de
tra zer ad ver tên cia so bre os ma le fí ci os de cor ren -
tes de seu uso. Não há o que con tes tar a pro pó si -
to, e é nos so de ver tor nar tais ad ver tên ci as cada
vez mais efi ca zes e di fun di das.

Igual men te acre di ta mos que di fi cul tar o
aces so do pro du to aos me no res de ida de, ima tu -
ros para exer ce rem com qua li da de o di re i to de li -
vre es co lha que ao con su mi dor adul to deve ser
re co nhe ci do, é tam bém ob je ti vo vá li do, pelo que
até ace i ta mos uma cer ta pos tu ra “in ter ven ci o nis -
ta”, li mi ta da, no en tan to, a esse pon to es pe cí fi co.

Con tu do, não pa re ce ra zoá vel que, para al -
can çar esse fim por to dos de se ja do, se cri em re -
gras ver da de i ra men te ini bi do ras da co mer ci a li za -
ção de pro du to lí ci to para o pú bli co adul to que es -
co lher con su mi-lo. Aqui, deve per ma ne cer a ori -
en ta ção con sa gra da pelo Có di go de De fe sa do
Con su mi dor, apro va do pelo Con gres so Na ci o nal
e re co nhe ci do, no pla no in ter na ci o nal, como um
dos mais avan ça dos do mun do. O Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor, como já as si na la do, con sa -
gra, en tre os di re i tos bá si cos do con su mi dor (art.
6º), a li ber da de de es co lha (in ci so II) e a in for ma -
ção ade qua da (in ci so III).

Mu i tos pro je tos têm sido sub me ti dos ao exa me 
do Con gres so Na ci o nal nos úl ti mos tem pos pro cu -
ran do res trin gir o con su mo do pro du to pe los me no -
res de ida de, mas que aca bam ex tra po lan do para
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sim ples men te cri a rem di fi cul da des à sua co mer ci a li za -
ção para qual quer pú bli co, in clu si ve o adul to, ado tan do
a li nha “in ter ven ci o nis ta” já re fe ri da, pos tu ra que não
deve ser se gui da, por se afas tar, como de mons tra do,
dos prin cí pi os con sa gra dos na nos sa le gis la ção bá si ca
na ma té ria, o Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

Tais pro je tos, por seu ra di ca lis mo in ter ven -
ci o nis ta, são pro fun da men te pre ju di ci a is à eco -
no mia pú bli ca e – pa ra do xal men te – à pró pria sa ú -
de do con su mi dor.

Eles cri am se ve rís si mas res tri ções à co mer -
ci a li za ção re gu lar do pro du to, o em pur ram para o
mer ca do in for mal, abrin do lar go es pa ço ao con -
tra ban do, com ex pres si va per da, seja da ar re ca -
da ção tri bu tá ria, seja do con tro le sa ni tá rio da
qua li da de do pro du to. Ampli an do sua dis tri bu i -
ção por ca me lôs e ou tros seg men tos mar gi na is,
em re la ção aos qua is o exer cí cio da fis ca li za ção
da ven da a me no res é sa bi da men te ine fi ci en te –
se não im pos sí vel, pela ca pi la ri da de e mo bi li da de
des se tipo de dis tri bu i ção mar gi nal – ter mi nam
por fa ci li tar aqui lo que vi sa vam di fi cul tar: o aces -
so de me no res de ida de ao pro du to.

À vis ta do ex pos to, acre di ta mos que o pre -
sen te pro je to pos sa vir a se cons ti tu ir em efe ti vo
ins tru men to de pre ven ção do ta ba gis mo em cri -
an ças e ado les cen tes, sem os efe i tos ne ga ti vos
que po dem advir de al gu mas me di das pre co ni za das 
em pro je tos com o mes mo ob je ti vo, como an te ri or -
men te des ta ca do.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge nos,
be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te -
rapias e de fen si vos agrí co las nos ter mos do § 
4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 3º.................................................................
...........................................................................
§ 2º A pro pa gan da con te rá, nos me i os de co -

mu ni ca ção e em fun ção de suas ca rac te rís ti cas,
ad ver tên cia es cri ta e/ou fa la da so bre os ma le fí ci -
os do fumo, atra vés das se guin tes fra ses, usa das
se qüen ci al men te, de for ma si mul tâ nea ou ro ta ti -
va, nes ta úl ti ma hi pó te se de ven do va ri ar no má xi -
mo a cada cin co me ses, to das pre ce di das da afir -
ma ção “O Mi nis té rio da Sa ú de Adver te”.

I – fu mar pode ca u sar do en ças do co ra ção e
der ra me ce re bral;

II – fu mar pode ca u sar cân cer do pul mão,
bron qui te crô ni ca e en fi se ma pul mo nar;

III – fu mar du ran te a gra vi dez pode pre ju di -
car o bebê;

IV – quem fuma ado e ce mais de úl ce ra do es -
tô ma go;

V – evi te fu mar na pre sen ça de cri an ças;
VI – fu mar pro vo ca di ver sos ma les à sua sa ú de.

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

LEI Nº 7.488, DE 11 DE JUNHO DE 1986

Insti tui o “Dia Na ci o nal de Com ba te
ao Fumo”.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º O Dia Na ci o nal de Com ba te ao Fumo
será co me mo ran do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, a 29 
de agos to de cada ano.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo, atra vés do
Mi nis té rio da Sa ú de, pro mo ve rá, na se ma na que an -
te ce der aque la data, uma cam pa nha de âm bi to na ci o -
nal, vi san do a aler tar a po pu la ção para os ma le fí ci os
ad vin dos com o uso do fumo.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 11 de ju nho de 1986; 165º da Inde pen -
dên cia e 98º da Re pú bli ca.

JOSÉ SARNEY – Ro ber to Fi gue i ra San tos

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 230, DE 1999

Re que i ro, com fun da men to no art. 255, in ci so II,
alínea c, nú me ro 12, do Re gi men to Inter no do Se na -
do, se jam re me ti dos à apre ci a ção da dou ta Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 63/99, 97/99 e 159/99.

Essas três pro po si ções vi sam a re gu lar a pro pa -
gan da co mer ci al de de ri va dos do ta ba co e de be bi das 
al coó li cas, re la ci o nam-se à ques tão da sa ú de pú bli -
ca, sen do, por tan to, en vi a das à apre ci a ção da Co mis -
são de Assun tos So ci a is.

Uma aná li se su per fi ci al das pro po si ções ci ta das 
sus ci ta dú vi das quanto à cons ti tu ci o na li da de de al -
guns de seus dis po si ti vos. A tí tu lo exem pli fi ca ti vo,
po de mos apon tar o art. 2º do PLS nº 63/99, de au to -
ria do ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy, que obri ga
as em pre sas de de ri va dos de ta ba co e de be bi das
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al coó li cas a des pen der “um real em cam pa nha que
con de ne o ví cio ou de mons tre as con se qüên ci as para 
a sa ú de das pes so as”, para cada real gas to na pro -
mo ção des ses pro du tos.

A obri ga to ri e da de de re co lhi men to, pe las em pre -
sas, de quan tia em di nhe i ro, des ti na da à cam pa nhas
pu bli ci tá ri as que con de nem o ta ba co e as be bi das al -
coó li cas, é de di fí cil ca rac te ri za ção ju rí di ca. Em uma pri -
me i ra apre ci a ção, o PLS nº 63/99 tem ca rá ter tri bu tá rio,
con tra ri an do os li mi tes ao po der de tri bu tar, es ta be le ci -
dos pela Lei Ma i or. A res pos ta de fi ni ti va a esta con tro -
ver ti da ques tão, a meu ver, de ve rá ser for mu la da pelo
Co le gi a do com pe ten te, que, nes se caso, é a da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Em face dos ques ti o na men tos de na tu re za
cons ti tu ci o nal, re que i ro a V. Exª, Sr. Pre si den te, ou vi -
do o Ple ná rio, que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
63/99, 97/99 e 159/99, ora tra mi tan do con jun ta men te, 
se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em con for mi da de com o
art. 101, in ci so I, do Re gi men to Inter no.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se -
na dor Gil van Bor ges, PMDB – AP.

REQUERIMENTO Nº 231, DE 1999

Re que i ro, com fun da men to no art. 255, in ci so II,
alínea c, nú me ro 12, do Re gi men to Inter no do Se na -
do, se jam re me ti dos à apre ci a ção da dou ta Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos os Pro je tos de Lei do Se na -
do nºs 63/99, 97/99 e 159/99.

Essas três pro po si ções, que vi sam a re gu lar
a pro pa gan da co mer ci al de de ri va dos do ta ba co e
de be bi das al coó li cas, além de re la ci o na das à sa -
ú de pú bli ca, pos su em in ques ti o ná vel viés eco nô -
mi co, de ven do, pois, ser sub me ti das ao cri vo da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Para fun dar a ne ces si da de da oi ti va da d.Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, é su fi ci en te
des ta car que a in dús tria do ta ba co e das be bi das
são os ma i o res con tri bu in tes do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos, res pon den do em 1998, 
res pec ti va men te, por R§ 2,537 bi lhões e R§ 2,268
bi lhões, o que equi va le a 60% (ses sen ta por cen -
to) do to tal ar re ca da do com a CPMF, no mes mo
pe río do.

Em ter mos per cen tu a is, con si de ran do-se
ape nas a ar re ca da ção com o IPI, as in dús tri as dos 
de ri va dos do ta ba co e a das be bi das res pon de -
ram, em 1997, so zi nhas, por 4,51% de to das as re -
ce i tas de tri bu tos e con tri bu i ções ad mi nis tra dos
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral. Assim, é for -
ço so re co nhe cer que qual quer pro po si ção que
ve nha a re gu lar a ati vi da de des sas em pre sas
deve ser ana li sa da sob o pris ma eco nô mi co, e, es -
pe ci al men te, o tri bu tá rio.

Em face de todo o ex pos to, re que i ro, ou vi do
o Ple ná rio, se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos os Pro je tos de
Lei do Se na do nº 63/99, de au to ria do ilus tre Se na -
dor Edu ar do Su plicy, nº 97/99, subs cri to pela ilus -
tre Se na do ra Emi lia Fer nan des, e nº 159/99, fir ma -
do pela ilus tre Se na do ra Ma ri na Sil va, que se en -
con tram tra mi tan do em con jun to.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. –
Se na dor  Gil vam Bor ges, PMDB – AP.

REQUERIMENTO Nº 232, DE 1999

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 225, II, alí nea c, 
item 12, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que os Pro je tos de Lei do Se na do de nºs 63, 97 e
159/99, que tra mi tam em con jun to, se jam sub me ti dos
ao exa me da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Jus ti fi ca ção

Os men ci o na dos pro je tos, que pas sa ram a
tra mi tar em con jun to, por for ça da apro va ção do
Re que ri men to nº 106, de 1999, ver sam so bre ma -
té ri as que têm efe ti va im pli ca ção eco nô mi ca na
vida das em pre sas, vez que a elas im põem a obri -
ga to ri e da de de des ti na ção de um per cen tu al dos
gas tos com pro pa gan da e pu bli ci da de com cam -
pa nhas edu ca ti vas.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. –
Se na dor  Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e, opor tu na -
men te, in clu í dos em Ordem do Dia, nos ter mos do
art. 255, II, c, item 12, do Re gi men to Inter no.

O SR. MAGUITO VILELA  (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª 
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ins cre ver-me para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª 
será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Tião
Vi a na, por per mu ta com o Se na dor José Fo ga ça.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ini ci al men te so li ci -
to à Pre si dên cia da Mesa que faça re gis trar nos Ana is 
do Se na do Fe de ral um ar ti go pu bli ca do no jor nal Fo -
lha de S.Pa u lo , de do min go, de au to ria da me mo rá -
vel, ad mi rá vel e sa gra da fi gu ra da li te ra tu ra e do pen -
sa men to na ci o nal: Frei Bet to.

Com o tí tu lo O Gos to Amar go do Sal, Frei Bet -
to faz mais uma aná li se, mais uma re fle xão emo ci o -
nal e ci en tí fi ca das de si gual da des so ci a is no Bra sil.
Co me ça o seu ar ti go di zen do que a pa la vra sa lá rio
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de ri va do sal, que era ba si ca men te a úni ca fon te de
con ser va ção de ali men tos na Anti güi da de e que fa zia
com que os po vos do in te ri or mi gras sem para o li to ral
para ob tê-lo tan to para a con ser va ção dos ali men tos
como para a tro cá-lo por ou tros pro du tos de uti li za ção 
e ain da para efe tu ar pa ga men tos, ou seja, como ins -
tru men to de sa lá rio.

Frei Bet to faz tam bém uma aná li se mu i to cu i da do -
sa do Bra sil, país das ma i o res de si gual da des so ci a is,
cu jas eli tes têm uma cons ciên cia já im preg na da de que
é in jus to pa gar um sa lá rio dig no ao tra ba lha dor.

So li ci to à Mesa, por tan to, que pu bli que nos Ana is
do Se na do Fe de ral o me mo rá vel ar ti go de Frei Bet to.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, um dos
as sun tos que mais de ve ria pre o cu par as so ci e da de
diz res pe i to à con di ção do tra ba lha dor, à pro te ção do
tra ba lha dor. E o Se na do Fe de ral, jun ta men te com a
Câ ma ra dos De pu ta dos, la men ta vel men te tem dado
pou ca aten ção, do pon to de vis ta le gis la ti vo, à ques -
tão das do en ças ocu pa ci o na is, um dos mais gra ves
pro ble mas da or ga ni za ção so ci al e dos aglo me ra dos
ur ba nos.

Qu e ro dis cor rer so bre esse as sun to, que con ju -
ga duas ques tões in dis so ciá ve is da mi nha for ma ção
pro fis si o nal e da mi nha op ção po lí ti co-ideológica. Re -
fi ro-me à sa ú de e ao tra ba lho, es sên cia da abor da -
gem que ora ini cio a pro pó si to de um fe nô me no de in -
ci dên cia pre o cu pan te nas so ci e da des con tem po râ -
ne as: as do en ças ocu pa ci o na is.

Sem a in ten ção de re cor rer a um di da tis mo pre -
ten si o so, tomo, en tre tan to, a li ber da de de men ci o nar
al guns preâm bu los para me lhor ana li sar mos a ques -
tão e di men si o nar mos o pa pel dos po de res pú bli cos
no seu tra ta men to.

To dos os se res hu ma nos têm o di re i to ao me lhor 
es ta do de sa ú de, in de pen den te men te de raça, re li -
gião, opi nião po lí ti ca, con di ção eco nô mi ca ou social.

As do en ças po dem ter as mais va ri a das ca u sas. 
Algu mas são he re di tá ri as e pro vêm do pró prio or ga -
nis mo ou de de fi ciên cia da cons ti tu i ção do or ga nis -
mo. São di tas do en ças in te ri o res ou in ter nas. Ou tras,
de ori gem ex ter na, pro vêm do meio fí si co ou bi o ló gi co 
e in ci dem em ma i or nú me ro e ocor rem com ma i or fre -
qüên cia que as di tas in ter nas.

A ati vi da de pro du ti va pode de i xar o tra ba lha dor
ex pos to a es ses agen tes, pre ju di can do a sua sa ú de.
Entre os agen tes mais co muns, des ta cam-se: ilu mi -
na ção ina de qua da, má ven ti la ção, ru í do ex ces si vo,
ga ses, po e i ras tó xi cas, etc. Ou tras ca u sas que pre ju -
di cam a sa ú de são a má ali men ta ção, o es for ço ex -
ces si vo, o es tres se, a fal ta de me di das de se gu ran ça
e o es for ço re pe ti ti vo.

São ca u sas in di re tas que afe tam o bem-estar
dos tra ba lha do res: o anal fa be tis mo, o al co o lis mo, o
ta ba gis mo, a ig no rân cia, a ha bi ta ção ina de qua da.

Também as ten sões, pre o cu pa ções e os proble mas
da so ci e da de mo der na são gran des ini mi gos da vida
sa dia.

No ran king das do en ças ocu pa ci o na is, com
ma i or in ci dên cia nos anos 90, en con tram-se: a sur -
dez pro fis si o nal, que atin ge as áre as de te ce la gem,
in dús tria química e de plás ti co; e tam bém do en ças pul -
mo na res, que já atin gem fá bri cas de iso lan tes tér mi cos
e acús ti cos – te lhas, ce râ mi cas, plás ti cos e pas ti lhas; as 
der ma to ses pro fi si so na is que afe tam as in dús tri as da
cons tru ção ci vil e ele tro quí mi cas; a in to xi ca ção por sol -
ven tes e por me ta is pe sa dos, ris cos das in dús tri as
quí mi cas, pe tro quí mi cas e me ta lúr gi cas e as le sões por
es for ço re pe ti ti vo que são mais comuns nas áre as de
in for má ti ca, ban cos e su per mer ca dos.

Pa í ses in dus tri a li za dos vêm ex pe ri men tan do
sen sí vel re du ção des ses gra ves da nos com a in tro du -
ção de mu dan ças es tru tu ra is na na tu re za do tra ba lho
e de re a is me lho ri as para tor nar o lo cal de tra ba lho
mais sa u dá vel e mais se gu ro, com o aper fe i ço a men -
to, in clu si ve, dos ser vi ços de emer gên cia e de pri me i -
ros so cor ros. To da via, a na tu re za evo lu ti va do tra ba -
lho está ge ran do no vos ris cos pro fis si o na is, in clu si ve
pro ble mas mús cu lo-esqueléticos, pro ble mas de es -
tres se e men ta is, re a ções as má ti cas e alér gi cas ca u -
sa das pela ex po si ção a agen tes pe ri go sos e can ce rí -
ge nos.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, o pa drão de do en ças
va ria nas di ver sas re giões do mun do, par ti cu lar men te
nos pa í ses em de sen vol vi men to ou de Ter ce i ro Mun -
do. As es ti ma ti vas glo ba is ba se i am-se so men te em
do en ças não trans mis sí ve is, ain da não pre do mi nan -
tes no mun do em de sen vol vi men to, em bo ra cres çam
ra pi da men te com a ur ba ni za ção e a in dus tri a li za ção.
Nes ses pa í ses, mu i tas do en ças trans mis sí ve is como
a es quis tos so mo se, a ma lá ria e in fec ções vi ra is e
bac te ri a nas são cla ra men te li ga das ao tra ba lho ou ao 
am biente de vida do ho mem, como acon te ce na agri -
cul tu ra e na pes ca, que empre gam a ma i or par te da
for ça de tra ba lho ati va.

Con for me la men ta vel men te cos tu ma acon te cer, 
Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil apre sen ta as duas si -
tu a ções. Paga tri bu to à in dus tri a li za ção sem au fe rir,
com ple ta men te, seus be ne fí ci os e con vi ve com as
con tin gên ci as ine ren tes às na ções em de sen vol vi -
men to.

Essa ma té ria, con tu do, não cons ti tui fe nô me no
iso la do. O pro ble ma das do en ças ocu pa ci o na is é uni -
ver sal e de di men sões alar man tes, con for me se pode
cons ta tar nos da dos di vul ga dos pelo “XV Con gres so
Mun di al so bre Se gu ran ça e Sa ú de no Tra balho”, re a li -
za do ain da no mês pas sa do, em São Pa u lo.

Se gun do re la tó rio da Orga ni za ção Inter na ci o nal 
do Tra ba lho – OIT –, nos dias de hoje, es ti ma-se que os
tra ba lha do res so fram, anu al men te, 250 mi lhões de aci -
den tes, com 330 mil ca sos fa ta is, 160 milhões de ca sos
de do en ças ocu pa ci o na is e mes mo um alto nú me ro de
ame a ças ao bem-estar fí si co e men tal.
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O levantamento global da OIT demonstra que
mais de um milhão de pessoas morrem todo ano
vítimas de acidentes de trabalho e centenas de
milhões de trabalhadores, em todo o mundo, sofrem
acidentes de trabalho e se expõem profissionalmente
a substâncias perigosas. 

A he ca tom be de um 1,1 mi lhão mor tes no tra ba -
lho ul tra pas sa a mé dia anu al de mor tes em aci den tes
de trân si to (999.000), em guer ras (502.000), por vi o -
lên cia (563.000) e por HIV/AIDS (312.000). Cer ca de
um quar to des sas mor tes re sul ta da ex po si ção a
subs tân ci as pe ri go sas que ca u sam do en ças in ca pa -
ci ta do ras, como cân cer e dis túr bi os car di o vas cu la res, 
res pi ra tó ri os e do sis te ma ner vo so. Está pre vis ta a
du pli ca ção de do en ças re la ci o na das com o tra ba lho,
por vol ta do ano 2020, e que, na mes ma épo ca, as ex -
po si ções atu a is es ta rão ma tan do mu i tas pes so as, se
me lho ri as não fo rem in tro du zi das ago ra.

Se gun do es ti ma ti vas con ser va do ras, os tra ba -
lha do res so fre rão cer ca de 250 mi lhões de aci den tes
de tra ba lho e 160 mi lhões de do en ças pro fis si o na is
por ano. Mor tes e fe ri men tos con ti nu am a re pre sen tar 
uma taxa par ti cu lar men te alta nos pa í ses em de sen -
vol vi men to, onde gran de nú me ro de tra ba lha do res
con cen tram-se em ati vi da des pri má ri as e de ex tra -
ção, como a agri cul tu ra, a pes ca, o des ma ta men to e a 
mi ne ra ção. De acor do, tam bém, com as es ti ma ti vas
da OIT, algo em tor no de 600 mil vi das de tra ba lha do -
res po de ri am ser pou pa das, por ano, se não fos sem
ado ta das prá ti cas dis po ní ve is de se gu ran ça e in for -
ma ções ade qua das. 

O Bra sil re gis tra, atu al men te, uma mé dia anu al
de 430 mil aci den tes de tra ba lho. Ape sar de se rem
bem me lho res que os do iní cio da dé ca da de 70,
quan do o País che gou a con tar qua se 1 mi lhão de
aci den tes, num úni co ano, ain da as sim são ex tre -
mamente pre o cu pan tes pelo ônus que ca u sam à Pre vi -
dên cia So ci al e pelo au men to nos cus tos da pro du ção.

O co e fi ci en te dos aci den tes fa ta is no tra ba lho,
que era de 40 óbi tos a cada 100 mil tra ba lha do res na
dé ca da de 70, tam bém re gis trou que da ex pres si va.
Mas nos úl ti mos cin co anos es ta bi li zou-se na fa i xa de
17 a 20 óbi tos por 100 mil tra ba lha do res. Há, po rém,
uma ten dên cia de au men to de do en ças re la ci o na das
a tra ba lhos que en vol vem es for ços re pe ti ti vos, das
de cor ren tes do es tres se ocu pa ci o nal e do tra ba lho fe -
mi ni no. 

Estatísticas da Previdência Social mostram um
aumento de 480% no registro de casos de doenças
no ambiente de trabalho, nos últimos dez anos. Em
1986, foram notificados, no País, 6.014 casos de
doenças ocupacionais. Em 1996, esse número
atingiu a marca de 34. 889 casos. 

O Esta do de São Pa u lo re gis trou, em 1996,
13.556 ocor rên ci as de do en ças ocu pa ci o na is, ou

38,8% dos ca sos do País. Mi nas Ge ra is re gis trou, no
mes mo ano, 8.010 ca sos de do en ças pro fis si o na is,
su pe ran do em 55,56% os re gis tros de 1995. 

Po de-se di zer, Sr. Pre si den te, que, ape sar da
pre ca ri e da de de nos sas es ta tís ti cas, hou ve uma re -
du ção no nú me ro de aci den tes de tra ba lho no Bra sil e 
um au men to no nú me ro de re gis tros de ca sos de do -
en ças ocu pa ci o na is. Ou seja, o Bra sil con ti nua sen do
um País em de sen vol vi men to con tra di tó rio do pon to
de vis ta das suas re la ções de tra ba lho. 

Esse pro ble ma tem na pre ven ção sua so lu ção
de efi cá cia com pro va da. Boa par te da re du ção de aci -
den tes, ve ri fi ca da nas duas úl ti mas dé ca das, se deve
às nor mas re gu la men ta do ras (NRs), que, des de
1978, vêm sen do ba i xa das pelo Mi nis té rio do Tra ba -
lho para ga ran tir con di ções mí ni mas de se gu ran ça às
vá ri as ca te go ri as de tra ba lha do res. Seu cum pri men -
to, no en tan to, não pode ser con ve ni en te men te con -
tro la do, dada a ba i xa ca pa ci da de de fis ca li za ção do
Mi nis té rio do Tra ba lho, onde se dis põe de 800 fis ca is
para um uni ver so de 3,5 mi lhões de em pre sas.

Por isso, Sras e Srs. Se na do res, é ne ces sá rio um 
tra ba lho edu ca ti vo de per su a são de to dos os in te res -
sa dos en vol ven do Go ver no, em pre sas, sin di ca tos e
tra ba lha do res. Entre tan to, não se pode de fla grar um
pro ces so des sa na tu re za sem an tes pro ce der a um
ma pe a men to ri go ro so da in ci dên cia das do en ças
ocu pa ci o na is no País e a uma ava li a ção cri te ri o sa
das ações e mé to dos até ago ra uti li za dos pe los Mi nis -
té ri os da Sa ú de e do Tra ba lho no equa ci o na men to do
pro ble ma. 

É ne ces sá rio, ain da, pro ce der a uma aná li se da
efe ti vi da de dos re sul ta dos das cam pa nhas edu ca ti vas
em re la ção aos cus tos, le van do em con ta al ter na ti vas
de ações mais con tex tu a li za das e per ma nen tes.

Que a pre ven ção é o me lhor ca mi nho, não há
dú vi da, Sras e Srs. Se na do res. Por seu in ter mé dio, a
sa ú de de i xa de ser sim ples as sis tên cia mé di -
co-hospitalar cu ra ti va, para sig ni fi car o re sul ta do de
po lí ti cas pú bli cas do Go ver no em re la ção ao
bem-estar do tra ba lha dor.

Sr. Pre si den te, por ser esse um dos as sun tos
me nos co men ta dos nes ta Casa Le gis la ti va, fiz ques -
tão de apre sen tar da dos atu a li za dos, que re fle tem a
si tu a ção de um dos pro ble mas mais gra ves que te -
mos, mais gra ve in clu si ve do que os aci den tes de trân -
si to, as mor tes vi o len tas, mais gra ve do que a pan de mia 
de AIDS. Espe ra mos que haja sen si bi li za ção dos se to -
res re pre sen ta ti vos da so ci e da de para que esse as sun -
to seja pri o ri da de. Assim, po de remos achar um ca mi -
nho para pro te ger o tra ba lha dor bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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Durante o discurso do sr. Tião Viana, o 
sr. Carlos Patrocínio, 2º secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Tião Viana, com relação ao pedido de V. Exª no
sentido de transcrever o artigo do Frei Betto, V. Exª
será atendido na forma regimental.

Por permuta com o Senador Tião Viana,
concedo a palavra ao Senador José Fogaça, por 20
minutos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, quan do o Emba i -
xa dor Cel so Amo rim, como re pre sen tan te bra si le i ro
no Con se lho de Se gu ran ça da ONU, vo tou con tra ri a -
men te à mo ção da Rús sia, que con de na va de ma ne i -
ra ex plí ci ta o bom bar de io à Iu gos lá via, sur gi ram al gu -
mas in ter pre ta ções equi vo ca das. Su pu se ram al guns, 
com in ter pre ta ções apres sa das e su per fi ci a is, que o
Bra sil es ta ria chan ce lan do a es ca la mi li tar da OTAN
na re gião dos Bál cãs. Não há, po rém, en ga no ma i or
do que esse. Na in ter pre ta ção do voto bra si le i ro não
se pode de i xar de le var em con ta a na tu re za da mo -
ção rus sa e o tex to no qual ela se con subs tan ci a va.

Os rus sos, como an ti gos ali a dos dos sér vi os, fi -
ze ram mo ção per fe i ta men te ajus ta da ao seu fi gu ri no
e aos seus in te res ses ob vi a men te. O do cu men to rus -
so ati nha-se es tri ta men te a con de nar o uso das ar -
mas, pon to so bre o qual o Bra sil con cor da ria tran qüi -
la men te, mas con ve ni en te men te para seus in te res -
ses ca la va so bre a es ca la da de vi o lên cia em que se
trans for mou a po lí ti ca de lim pe za ét ni ca em pre en di da 
pe los sér vi os na Bós nia e em Ko so vo.

Apro var esse do cu men to pura e sim ples men te
tam bém te ria o sig ni fi ca do de en dos sar o pro je to de
na ci o na lis mo ra ci al do Sr. Slo bo dan Mi lo se vic.

Apro var a mo ção rus sa, sig ni fi ca va di zer “sim” à
ex clu dên cia ra ci al. Tam bém se ria uma es pé cie de
“não ca bal” à po lí ti ca de mul ti cul tu ra lis mo de mo crá ti -
co, que é pre co ni za do pe los go ver nos de mo crá ti cos
do mun do in te i ro não só para aque la re gião, mas para 
to das aque las onde há al gum tipo de di fi cul da de de
con vi vên cia mul ti cul tu ral. Aliás, essa não é só a sa í da 
para Ko so vo. Essa é a sa í da para a Bós nia.

Não se pode es pe rar ou su por que o Go ver no
bra si le i ro ado ta ria ou tra po si ção, já que an te ri or men -
te o Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res do Bra sil ti nha
de i xa do bem cla ro a sua po si ção ní ti da e fran ca men te 
opos ta à po lí ti ca de lim pe za ét ni ca de fla gra da na pro -
vín cia de Ko so vo.

Um dia antes, porém, na cidade do México, o
Brasil participara do consenso dos Chanceleres do
Grupo do Rio, na condenação inequívoca de
qualquer iniciativa militar na Iugoslávia. Ou seja, não
à perseguição das minorias e não à guerra.

O Brasil, aliás, nunca foi cooptado nem se
sensibilizou pela visão dos Estados Unidos ou dos
países da Europa acerca dos Balcãs. Esses países,
nos foros internacionais, têm argumentado com a
experiência traumática que viveram no período
imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. O 
mundo se assustava diante do crescimento de Hitler
na Alemanha. Eram visíveis as violações
internacionais. Sucediam-se, sem parar, por parte do
governo nazista, iniciativas de desrespeito aos seus
vizinhos europeus. Mas o Primeiro-Ministro inglês
convenceu a todos de que era preciso evitar, a
qualquer custo, uma iniciativa militar para conter o
avanço político de Hitler. Havia a imagem e a
memória recente da Primeira Guerra Mundial, a mais
violenta da História da Humanidade e o morticínio
sem precedentes que ela produziu estava ainda
indelevelmente fixado na memória de todos. Como
diz Eric Hobsbawn, em seu livro sobre o curto século
XX, A Era dos Extremos, nunca, em toda a história
humana de conflitos e guerras, através dos tempos,
tantos haviam morrido de forma tão brutal e inevitável
como na fatídica guerra de 1914 a 1918.

Os governantes estavam assustados diante do
poder de destruição das armas, a tecnologia e a
ciência tinham levado o poder militar das nações a um 
nível devastador e até então desconhecido de
agressão. Armas de alta repetição matavam aos
milhares. 

Os líderes das potências democráticas
discutiram por um mês, em Rambouillet e não
chegaram a um acordo. A tendência, então, foi, afinal
das contas, dar ouvido às teses defendidas por
Chamberlain: recusar a intervenção armada e optar
pelas gestões político-diplomáticas para instar o
governo alemão a desistir do seu projeto
expansionista em busca de espaço vital (Neville
Chamberlain esteve à frente do Governo britânico a
partir de 1937 e foi quem liderou essa visão de que
não deveria ocorrer a intervenção militar).

Mas Hitler, na sua obstinação, jamais daria
ouvidos a qualquer proposta de solução negociada.
Quando a reação militar foi decidida pelas potências
democráticas da Europa, já era tarde. 

A Otan sur giu após a Se gun da Gu er ra Mun di al,
em cima das po si ções mi li ta res con quis ta das e fi xa -
das pe las tro pas ali a das de ocu pa ção na Ale ma nha,
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mas, a par tir dos anos 50, seu ob je ti vo pri mor di al
sem pre foi con ter o pos sí vel avan ço da an ti ga Re pú -
bli ca So vié ti ca e dos in te gran tes do Pac to de Var só -
via pelo Me di ter râ neo. 

A Otan, portanto, justificou-se muito mais pelo
advento da Guerra Fria do que pela pacificação
continental da Europa e para preservar os acordos
pós II Guerra. 

Mas a Otan é constituída por países que têm o
fracasso das teses de Chamberlain na memória:
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França e outros
países europeus, que optaram pela ação militar nos
Balcãs, já que continuarem insistindo, na sua visão,
em soluções diplomáticas poderia fazer com que
essa ação viesse demasiadamente tarde.

De certa forma, é assim que os governos das
nações da América do Norte e da Europa que
integram a Otan se explicam perante os seus
respectivos cidadãos e eleitores. Mas esse não é e
nem deve ser o caso do Brasil.

O Brasil tem insistentemente renovado a sua
posição oficial pela solução pacífica, a busca de uma
saída negociada que inclua a autonomia política de
Kosovo e o desarmamento de ambos os lados,
inclusive das milícias separatistas kosovares.

Portanto, é clara, não pode ser mais inequívoca
a posição do Brasil em todos os fóruns internacionais. 
Queremos a paz, e uma paz que compreenda
respeito às minorias, que pressuponha a preservação 
dos direitos de cidadania da minoria étnica albanesa
que habita o Kosovo. O Brasil quer a paz, não a
conivência com a política de limpeza étnica.

Fechar os olhos para as ações militares e a
violência contra civis albaneses no Kosovo é um erro
que não se pode nem se deve cometer. O Governo
brasileiro não quer fechar os olhos para isso. Não
apóia a guerra, não dá sustentação aos bombardeios, 
mas não se esconde atrás de uma atitude de silêncio
e de indiferença diante do desespero dos habitantes
de Kosovo.

É preciso entender , portanto, o voto brasileiro, a 
partir desse viés. O Brasil não poderia, simplesmente, 
votar a favor da moção russa, porque ela tratava
apenas de um lado das questões. Simplesmente
porque o Brasil quer uma solução que inclua regras
democráticas e regras de respeito à cidadania.

Mas esta parece ser a tragédia dos Balcãs: a
incapacidade de construir consensos ou saídas
democráticas. 

O mun do está per ple xo com a re gião dos Bal -
cãs, e al guns po lí ti cos hoje se di zem até in ca pa ci ta -

dos ou pa ra li sa dos di an te da pers pec ti va de fa zer um
jul ga men to ou um di ag nós ti co di an te do que ocor re
na que les pa í ses que, há pou cos anos, com pu nham
uma úni ca na ção, a Iu gos lá via. Há quem te nha che -
ga do ao dis pa ra te de di zer que essa é uma re gião
pre des ti na da, com po vos pre des ti na dos para a guer -
ra e para o con fli to, lem bran do que foi aí que ini ci ou a
Pri me i ra Gu er ra Mun di al, lem bran do o aten ta do do
cons pi ra dor sér vio Ga vri lo Prín ci pe, con tra o Arqui du -
que Fran cis co Fer nan do da Áus tria, o que de fla grou a 
Pri me i ra Gu er ra Mun di al. 

Alguns ten tam ver na ocu pa ção oto ma na, ocor -
ri da há 400 anos, como a raiz pri me i ra de todo o ódio,
o ódio de fun do re li gi o so, de fun do ét ni co e de fun do
cul tu ral. O es cri tor e ro man cis ta Ivo Andric, o iu gos la -
vo que re ce beu o Prê mio No bel de Li te ra tu ra de 1961, 
com o li vro Uma Pon te so bre o Dri na, ini cia a obra
com uma cena ter rí vel: um sér vio em pa la do pe los
oto ma nos por re cu sar-se a par ti ci par da cons tru ção
da pon te so bre o rio Dri na.

Já li em al gum lu gar, in clu si ve, que a me mó ria
ob ses si va da vi o lên cia ina u di ta do em pa la men to fez
dos sér vi os um povo acos tu ma do à vi o lên cia. Isso é
uma bo ba gem! Há quem dia que a guer ra é de ine vi -
tá vel fun do re li gi o so, por que os Bál cãs são a úni ca re -
gião do mun do na era mo der na – após o sé cu lo XVI –
em que cris tãos es ti ve ram sob o do mí nio mu çul ma no. 
Ou tra bo ba gem!

Não, não é a his tó ria, nem a re li gião, nem a cul -
tu ra, nem a me mó ria tra u má ti ca do em pa la men to ou
a re gres são tra u má ti ca à in va são dos tur cos no fi nal
do sé cu lo XVI que faz des sa re gião hoje uma re gião
tão ins tá vel po li ti ca men te e tão vul ne rá vel a es ses
con fli tos.

Nos pa í ses onde se deu uma re vo lu ção de mo -
crá ti ca, como a Bul gá ria e a Ro mê nia, se ins ta la ram
prá ti cas de ne go ci a ção que pos si bi li ta ram a so lu ção
pa cí fi ca dos con fli tos de fron te i ra. A Tche co es lo vá -
quia su cum biu ao Esta do na zis ta, foi ocu pa da pe las
tro pas na zis tas du ran te a II Gu er ra Mun di al, vi veu,
após 1945, sob o re gi me co mu nis ta, du ran te todo o
pe río do pos te ri or à II Gu er ra, mas a no men cla tu ra, a
es tru tu ra bu ro crá ti ca e con ser va do ra que go ver na va
a Tche co es lo vá quia foi in te i ra men te subs ti tu í da por
qua dros no vos, por qua dros po lí ti cos de for ma ção de -
mo crá ti ca. Por isso que a se pa ra ção en tre a Re pú bli -
ca Tche ca e a Eslo vá quia se fez con ver san do, em ter -
mos de res pe i to mú tuo, e sem der ra mar uma só gota
de san gue. 

Os hún ga ros, por exem plo, são ma jo ri tá ri os,
como et nia, na re gião da Tran sil vâ nia. Mas nem por
isso ro me nos e hún ga ros vi vem em guer ra e nem por
isso os ro menos, que têm o po der, fa lam em lim-
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peza ét ni ca quan to à con vi vên cia com os hún ga ros.
Por tan to, o mul ti cul tu ra lis mo é per fe i ta men te viá vel
nos Bál cãs e é per fe i ta men te viá vel tam bém no Ko so -
vo e na Bós nia. 

Mas o problema, se não é da história, se não é
da cultura, se não é da religião, talvez seja
realmente político, o problema talvez seja a
questão democrática, porque a Sérvia é o único
lugar onde a velha burocracia ainda governa. Em
todos os outros países: na Romênia, na Bulgária,
na Eslovênia, na própria Croácia, os velhos
quadros conservadores da nomenklatura  antiga
foram substituídos por novos quadros de formação
democrática, de conceitos democráticos na
estruturação de seus governos. O único lugar onde
isso não ocorreu foi na Sérvia E, tal como ocorreu na
Bósnia, há em Kosovo uma demonstração repetida –
nada mais do que a simples repetição – da profunda
incapacidade de dar conseqüência a um diálogo
verdadeiramente democrático. É uma insuperável
resistência a construir relações de tolerância e de
convivência multicultural. 

Este é o problema da Sérvia. 
O Sr. Slobodan Milosevic pertence à área mais

conservadora do antigo partido que governava a
Iugoslávia. E ele sobreviveu politicamente graças a
um discurso de supremacia étnica dos sérvios sobre
os muçulmanos, principalmente os mulçumanos de
extração albanesa. 

Essa ética de governar jamais seria endossada
por um verdadeiro comunista. Isso não é uma
herança do comunismo. Isso talvez seja a negação
do comunismo. O Presidente Havel, na República
Tcheca, veio da universidade, veio de um ambiente
de liberdade, de diálogo. Um socialista com formação
democrática fez a Tchecoslováquia se transformar
em dois países: República Tcheca e a Eslováquia.
Diferenças étnicas, diferenças culturais souberam
corretamente estabelecer as suas fronteiras através
do acordo democrático e pacífico.

Portanto, é importante fazer essa constatação:
ali tem sim uma nódoa antidemocrática que teima em
resistir, que teima em permanecer. 

A guerra nos Bálcãs não é uma predestinação
daqueles povos. A guerra ali é apenas filha do
aniquilamento da democracia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –

Senador José Fogaça, permita-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr.

Presidente, eu já havia encerrado. Mas, evidente que

para dar oportunidade à intervenção da Senadora,
ainda temos 2 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Como V.
Exª ainda dispõe de 2 minutos, a Mesa concorda em
que seja concedido o aparte.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor José Fo ga ça, en ten do mu i to im por tan te o de ba te
que V. Exª nos dá a opor tu ni da de de fa zer nes ta
Casa. Aliás, os Se na do res La u ro Cam pos e Edu ar do
Su plicy tam bém já ti ve ram a mes ma opor tu ni da de.
Inclu si ve su ge ri ao Se na dor Edu ar do Su plicy, na sua
úl ti ma fala, que se fi zes se uma mo ção – o Se na do Fe -
de ral –, mes mo di an te de al gu mas pos sí ve is di fe ren -
ças exis ten tes no que diz res pe i to aos en ten di men tos 
em re la ção ao pro ces so da guer ra, à guer ra na Iu gos -
lá via. É ver da de, como dis se V. Exª, que exis te um
pro ces so au to ri tá rio, que hoje os al ba ne ses es tão
sen do ví ti mas do que eles tam bém já pra ti ca ram no
pas sa do con tra os sér vi os; que exis te um pro ces so
gra vís si mo de in to le rân cia ét ni ca, cul tu ral e re li gi o sa.
Cla ro que ne nhum de mo cra ta des te País, ou de qual -
quer um ou tro, pode, efe ti va men te, ser co ni ven te com 
esse tipo de in to le rân cia, com essa lim pe za ét ni ca e
ra ci al. Entre tan to, já se pas sou de to dos os li mi tes –
se é que se pode di zer que já hou ve al gum li mi te em
re la ção à guer ra. Não é pos sí vel que se ja mos tão in -
ca pa zes, nós, de mo cra tas de todo o mun do e tan tas
na ções, que não con si ga mos pos si bi li tar uma mis são
de paz em re la ção à Iu gos lá via! Essas ações, in clu si -
ve a ar ro gân cia, es pe ci al men te das for ças ame ri ca -
nas, têm sido tão ater ro ri za do ras que, mes mo di an te
do alvo er ra do, como foi o caso da Emba i xa da da Chi -
na – país ex tre ma men te for te e que de cla rou não ace -
i tar as des cul pas –, mes mo as sim, ne nhu ma ação foi
se quer sus pen sa para pos si bi li tar uma aná li se das in -
for ma ções uti li za das, in clu si ve do pon to de vis ta da
tá ti ca de guer ra. Enten do que a po si ção do Bra sil e a
do Se na do de ve ria ser no sen ti do de sus pen der ime -
di a ta men te tudo o que está sen do fe i to na Iu gos lá via,
e apo i ar o en vio de uma mis são com pos ta de vá ri as
na ções à Iu gos lá via para ne go ci ar uma sa í da pa cí fi -
ca. Pen so que ne nhum de mo cra ta – V. Exª tem ra zão
quan do diz isso – pode ace i tar as ações de in to le rân -
cia e de au to ri ta ris mo con tra os al ba ne ses. Como
nun ca ace i ta mos as ações dos al ba ne ses con tra os
sér vi os em Ko so vo – Ko so vo, in clu si ve, sem pre foi a
sede de igre jas ca tó li cas or to do xas e da bri ga re li gi o -
sa en tre or to do xos e mu çul ma nos – ne nhum de mo -
cra ta, re pi to, pode per mi tir isso. So li ci to a V. Exª que
fa ça mos uma mo ção do Se na do e que a en vi e mos ao 
Se na do ame ri ca no mos tran do a po si ção do Bra sil no
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sen ti do de sus pen der ime di a ta men te os bom bar de i -
os. Não é pos sí vel, sin ce ra men te, ace i tar mos essa si -
tu a ção às vés pe ras do ano 2000 . Há tam bém ou tros
po vos que têm uma in to le rân cia gi gan tes ca, V. Exª
sabe que 35 mi lhões de cur dos es tão em uma si tu a -
ção ter rí vel tam bém. Então, que pos sa mos ela bo rar
uma nota no sen ti do de sus pen der ime di a ta men te
essa aber ra ção. Exis tem cri an ças, mu lhe res,
homens, ou seja, tra gé di as fa mi li a res de um lado, e
exis tem tam bém tra gé di as fa mi li a res propor ci o na -
das por essa guer ra, do ou tro. Ape lo a V. Exª no sen -
ti do de que pos sa mos cons tru ir uma nota pela sus -
pen são ime di a ta dos bom bar de i os na Iu gos lá via. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) –
Agradeço a intervenção de V. Exª, o aparte de V. Exª.
Quero, aqui, fazer o registro inclusive daquilo que
debatemos na Comissão de Relações Exteriores com 
o Sr. Ministro. O Brasil, no contexto do Conselho de
Segurança, tem tido uma posição correta, adequada
ao momento. Não é possível ter, nesta hora, uma
opção unilateral, que favorece a preservação da
política de limpeza étnica, mas também não é
possível endossar a iniciativa dos bombardeios e da
intervenção militar.

De qualquer forma, a proposta de V. Exª, de
paralisia imediata para tentar uma negociação, já foi
tentada na Bósnia, e não se consegue convencer os
chefes políticos .dos países que integram a Otan,
porque eles argumentam com o fracasso de
Chamberlain em 1939, ou seja, naquele momento
também se defendia uma saída negociada e, como a
intervenção militar não ocorreu, o nazismo conseguiu
a expansão política que pretendia e acabou levando
às conseqüências que levou.

Esse argumento das potências européias não
vale para o Brasil. No entanto, vale para que
possamos entender a dificuldade que tem a
diplomacia brasileira de colocar a cunha de sua visão
equilibrada pela solução pacífica das controvérsias
internacionais. A dificuldade existe porque há, de um
lado, a intransigência do governo sérvio, de formação 
não democrática, rigorosamente não democrática e
autoritária, e, de outro lado, toda uma experiência
traumática e uma visão prepotente dos países que
compõem a Otan.

Diante disso, quero reconhecer que a posição
do Brasil tem sido a do mais absoluto equilíbrio e da
mais definida linha de ação: “Não à guerra e não à
política de limpeza racial”.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA) – Permite V. Exª
um aparte?

O SR. JOSÉ FOGAÇA  (PMDB – RS) – Com
todo pra zer, da ria o apar te ao Se na dor Luiz Otá vio
para que ra pi da men te e bre ve men te pu des se tam -
bém aju dar a en cer rar esse pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Qu a tro
mi nu tos já fo ram ul tra pas sa dos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA  (PMDB – RS) – Não por
cul pa do ora dor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – É ver da -
de, Se na dor Fo ga ça.

O Sr. Luiz Otá vio  (PPB – PA) – Aca to a de ci são
do Pre si den te dos tra ba lhos des ta Casa, Se na dor
Ge ral do Melo, e peço de an te mão, de acor do com o
art. 14, VII, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que seja eu ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá a opor tu -
ni da de para fa zer sua co mu ni ca ção.

V. Exª con ti nua com a pa la vra, Se na dor José
Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro en cer rar, mas
não sem an tes di zer que cla ra men te exis te hoje no
mun do uma per ple xi da de. Há uma sen sa ção de in se -
gu ran ça, de te mor, por que a hu ma ni da de não es que -
ce mes mo que já se te nham pas sa do qua se 90 anos
aque la fa tí di ca tar de em que o cons pi ra dor sér vio Ga -
vri lo Prin cip co me teu o aten ta do con tra o ar qui du que
Fran cis co Fer nan do, da Áus tria. Na se gun da opor tu -
ni da de, con se guiu que seu tiro ti ves se efe i to, e ali ir -
rom peu um pro ces so de con fli to que se trans for mou
na I Gu er ra Mun di al, em 100 anos de His tó ria. Ha via
100 anos que o mun do não co nhe cia con fli to na que -
las pro por ções e com tal bru ta li da de e mor tan da de
como ocor reu na I Gu er ra Mun di al. Tal vez esse tra u -
ma es te ja, de cer ta ma ne i ra, sen do re cu pe ra do pela
me mó ria des te fi nal de sé cu lo XX.

Os Bál cãs são o epi cen tro da con fla gra ção e da
de fla gra ção das guer ras mun di a is. Que isso não se
re pi ta! E para que não se re pi ta é mu i to im por tan te re -
a fir mar, pe ran te os fó runs in ter na ci o na is, a po si ção
do Bra sil: “Não à guer ra e não ao au to ri ta ris mo que
en gen dra essa po lí ti ca de per se gui ção ra ci al”.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que me ins cre va, na
pror ro ga ção do Expe di en te, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na
prorrogação, V. Exª terá os 5 minutos assegurados
para sua comunicação.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Carlos Patrocínio. V. Exª dispõe de 
20 minutos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras

e Srs. Senadores, Euclides da Cunha, ao
acompanhar de perto a saga de Canudos, cunhou a
célebre frase, que é como que a síntese do livro Os
Sertões: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte!”

Era o tempo em que dura era a vida no interior.
Nas metrópoles estava o conforto, a segurança e o
progresso.

Após décadas de êxodo rural, com o
“inchamento” e a urbanização patológica das cidades
e das capitais, com o aumento desenfreado da
miséria e da violência, o panorama se modificou. E
penso que Euclides da Cunha concordaria conosco
em dizer que “o brasileiro é, antes de tudo, um forte!”

Sim, Sr. Presidente! Orgulho-me de pertencer a
esse povo que consegue sobreviver às tristezas e às
dificuldades, que encontra soluções novas e criativas
para superar os problemas, que contorna as crises.

Assim foi com a invenção das “refeições a
quilo”, que ocuparam desempregados em todos os
rincões brasileiros e permitiram que estudantes e
trabalhadores passassem a se alimentar muito
melhor e a preços mais acessíveis. Muito protestaram 
os donos de restaurantes, mas esse foi um hábito
social irreversível, já que o costume nasce de sua
própria eficácia.

Diferente da lei, que é sempre originária da
razão, o costume surge da espontaneidade.
Ensina-nos o eminente professor da Universidade de
Brasília, Ronaldo Poletti, que é “no Direito Público,
sobretudo no Direito Constitucional, que os costumes
têm desempenhado uma notável função de direito,
com repercussão em nosso sistema de Direito
eminentemente escrito. Nosso regime constitucional,
por força da proclamação republicana, assemelha-se
ao dos Estados Unidos da América. Este último,
porém, está inegavelmente ligado ao regime inglês.
Ora, num e noutro regimes constitucionais, os
costumes representam uma fonte imperecível de
direito”.

Foi por conhecer a sabedoria popular, por saber
que a lei deve ir ao encontro dos costumes do povo,
que apresentei o projeto de lei que “altera dispositivos 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
‘institui o Código de Trânsito Brasileiro’, com a
finalidade de disciplinar a utilização de motocicleta
como veículo de transporte público individual de

passageiros na modalidade de moto-táxi” PLS nº 257, de 
1999.

Em meio a con tro vér si as, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pro li fe ra em todo o ter ri tó rio na ci o nal
o uso de mo to ci cle tas como ve í cu lo de trans por te pú -
bli co in di vi du al de pas sa ge i ros o de no mi na do mo -
to-táxi. No con jun to das si tu a ções ob ser va das, o fe -
nô me no ma ni fes ta-se ora sob a for ma de ser vi ço re -
gu la men ta do, pos to à dis po si ção dos usuá ri os me di -
an te au to ri za ção do po der pú bli co com pe ten te, ora
como ati vi da de ex plo ra da clan des ti na men te.

Di ver sos mu ni cí pi os pro vi den ci a ram a re gu la -
men ta ção dos ser vi ços dos mo to-taxistas, aten den do
às re i vin di ca ções das ca ma das mais ca ren tes, as
mais in te res sa das nes se meio de trans por te rá pi do e
ba ra to. Assim pro ce deu a Câ ma ra Mu ni ci pal de Ara -
gua í na, no meu Esta do do To can tins, e tam bém a
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do To can tins. Ape -
sar das re cla ma ções das em pre sas de trans por tes
co le ti vos, res pe i tou-se a de ci são do povo.

Em ou tras ci da des, es pe ci al men te nas ca pi ta is,
ou tro tem sido o en ten di men to. Belo Ho ri zon te, Cu ri ti -
ba, Go iâ nia e o Dis tri to Fe de ral, por exem plo, che ga -
ram a edi tar nor mas pro i bin do o trans por te pú bli co de
pas sa ge i ros por mo to ci cle tas. No meu en ten di men to,
a opi nião do povo não foi con si de ra da.

Aqui mes mo, no Dis tri to Fe de ral, essa nova mo -
da li da de de trans por te foi bem re ce bi da pela po pu la -
ção da ci da de-satélite de So bra di nho. A re por ta gem
do dia 4 de fe ve re i ro des te ano, do jor nal Cor re io
Bra zi li en se, de mons tra cla ra men te a sa tis fa ção po -
pu lar com a ino va ção, que de i xa o pas sa ge i ro no en -
de re ço pe di do, ao pre ço de R$1,00.

O ser vi ço pa re ce agra dar a to dos, me nos às
em pre sas de trans por tes co le ti vos. A ale ga ção é de
que essa mo da li da de não está pre vis ta no Có di go de
Trân si to, sen do, por tan to, ile gal.

Des sa for ma pen sa tam bém o emi nen te ju ris ta e 
pro fes sor Cel so Ri be i ro Bas tos, que, na con clu são de 
um pa re cer, afir ma tex tu al men te: “As mo tos não es -
tão ju ri di ca men te de fi ni das como ob je tos ap tos à
pres ta ção des ses ser vi ços”.

O Sr. Bla i ro Mag gi (Sem Par ti do – MT) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço o apar te do emi nen te Se na dor Bla i ro Mag gi.

O Sr. Bla i ro Mag gi (Sem Par ti do – MT) – Nobre
Se na dor, gos ta ria de en dos sar as pa la vras de V.
Exª. Na mi nha ci da de de Ron do nó po lis, Mato Gros -
so, o mo to-táxi é uma ati vi da de que está re gu la -
men ta da há pra ti ca men te um ano e V. Exª pre ci sa
ver como se trans for mou o sis te ma de trans por te a
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par tir daí. Por ser uma ci da de re la ti va men te pe que na, 
com 170.000 ha bi tan tes, o sis te ma de trans por te co -
le ti vo era fe i to por uma úni ca em pre sa, que não cu i -
da va bem de seus pas sa ge i ros e dos mé to dos de
trans por te. A par tir do mo men to em que o mo to-táxi
en trou em ope ra ção, com pe tin do com o ôni bus, com
R$1,00 a cada cor ri da, in de pen den te da qui lo me tra -
gem que ele faz na ci da de, ele vou-se mu i to o ní vel de
trans por te de pas sa ge i ros pe los ôni bus tam bém.
Então, além de pro por ci o nar para a po pu la ção um
sis te ma de trans por te mu i to mais ágil, per cor ren do as 
ruas em que os ôni bus não po dem an dar ou não an -
dam, tam bém fez com que o sis te ma de trans por te
me lho ras se a qua li da de, pro por ci o nan do um
bem-estar para toda a po pu la ção da ci da de. Tam bém 
os tá xis de lá, que não usa vam ta xí me tros até en tão,
por que acre di ta vam ser os do nos de toda a si tu a ção,
ti ve ram que re gu la men tar o sis te ma e pas sa ram a tra -
ba lhar den tro das con di ções que as ou tras ci da des
ofe re cem. Então, além de me lho rar a qua li da de de
trans por te para quem usa o sis te ma de mo to-táxi,
tam bém aca bou in flu en ci an do na me lho ria dos ou tros 
ser vi ços pres ta dos pela ou tra em pre sa e pe los tá xis
da ci da de. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço o oportuno depoimento do Senador Blairo
Maggi, que traz mais luzes ao meu pronunciamento.
De fato, eminente Senador, andei por uma parte
importante do nordeste brasileiro, e acho que foi, lá,
no nordeste, no Ceará, mais precisamente, onde
nasceu essa nova modalidade de transporte de
passageiros. No meu Estado, isso já é um costume
arraigado e, ainda que queiramos, jamais
conseguiremos tirá-lo do seio da população. Em
Minas Gerais, também, observei a mesma coisa: as
cidades, de porte médio e grande, todas estão
contando com seu moto-táxi. Não sabia ainda que o
Mato Grosso também contava com essa modalidade.
Então, fico muito satisfeito que Rondonópolis, a terra
do nosso querido Senador Carlos Bezerra também já
regulamentou o seu serviço de moto-táxi. Portanto,
agradeço o depoimento importantíssimo de V. Exª.

Sr. Presidente, nobres colegas, o eminente
professor Ronaldo Poletti, anteriormente citado,
cita-nos o brocardo latino “É permitido o que não é
proibido” – expressão eloqüente e clara, não apenas
em Direito, mas também em lógica. 

Ape sar de ser por de ma is co nhe ci da essa nor -
ma, uma de ci são do Con tram, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União de 9 de se tem bro de 1997, con clui,
“por ma i o ria dos vo tos, que a le gis la ção de trân si to
em vi gor não con tem pla a mo to ci cle ta como ve í cu lo

de alu guel apro pri a do ao trans por te in di vi du al de pas -
sa ge i ros” – isso em 1997.

So bre a le ga li da de, cabe di zer que as re a ções
con trá ri as à ins ti tu i ção de ser vi ço de mo to-táxi têm
como prin ci pal ins pi ra ção dis po si ções con ti das no an -
ti go Có di go Na ci o nal de Trân si to e seu re gu la men to
(Lei nº 5.108/66 e De cre to nº 62.127/68, res pec ti va -
men te), cu jos tex tos le va ram a crer se rem os au to mó -
ve is os úni cos ve í cu los ad mi ti dos no transporte pú bli -
co in di vi du al de pas sa ge i ros, o que tor na va en tão ile gal
co gi tar-se de qual quer ou tra al ter na ti va.

Ora, tal tipo de en ten di men to não po de ria ter
con ti nu a do a pre va le cer após a edi ção da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui o novo
Có di go de Trân si to Bra si le i ro e de ter mi nou a com ple -
ta re vo ga ção do seu an te ces sor. Di fe ren te men te da
pri mi ti va le gis la ção de trân si to, edi ta da mais de 30
anos an tes, o novo Có di go evi tou es pe ci fi car que mo -
da li da des es ta ri am ha bi li ta das, ou mes mo pro i bi das,
para o trans por te pú bli co de pas sa ge i ros. Espe ci fi ca -
ções des se teor, di ga-se de pas sa gem, tam pou co en -
con tram abri go em qual quer ou tro di plo ma le gal vi -
gen te.

Assim, ao re fe rir-se ge ne ri ca men te a ve í cu los
de trans por te pú bli co de pas sa ge i ros, de uso in di vi du -
al ou co le ti vo, o Có di go de Trân si to Bra si le i ro lida
ade qua da men te com a pos si bi li da de do sur gi men to
de no vas mo da li da des. O ad ven to de mo to-táxi é a
pro va de que o trans por te pú bli co evo lui per ma nen te -
men te, não só do pon to de vis ta tec no ló gi co, mas
tam bém em fun ção dos cos tu mes e das ne ces si da -
des e con ve niên ci as dos usuá ri os.

Já a pro pó si to da ale ga da ina de qua ção dos ve í -
cu los ao ser vi ço, sa be-se que, to ma dos os de vi dos
cu i da dos, o mo to-táxi pode con ver ter-se em ex ce len -
te al ter na ti va para de ter mi na dos seg men tos da de -
man da. A um cus to mó di co, com pa tí vel com as ta ri fas 
pra ti ca das no sis te ma de trans por te co le ti vo, o usuá -
rio pode des fru tar de gran de fle xi bi li da de nos per cur -
sos, atri bu to que, até pou co tem po, era ex clu si vi da de
dos se le ti vos ser vi ços de tá xis con ven ci o na is. Em ter -
mos de agi li da de, as mo to ci cle tas su pe ram qual quer
das al ter na ti vas dis po ní ve is e, de pen den do das con -
di ções do trá fe go, o per cur so re a li za do em mo to-táxi
pode ren der ao pas sa ge i ro sig ni fi ca ti va eco no mia de
tem po de vi a gem.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte ao eminente Senador Carlos
Bezerra.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Quero
parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Só para que
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V. Exª tenha uma idéia, na nossa Cidade de
Rondonópolis, que V. Exª citou há pouco, existe cerca 
de 1.500 moto-táxis que eram desempregados e que
estão hoje com um salário médio de R$500 livre por
mês. Foi uma saída que a cidade encontrou, uma
alternativa que está gerando todos esses empregos
de pessoas que estavam na rua da amargura. Veja V. 
Exª quantos milhares de empregos isso poderá gerar
em todo País. Na crise que nós estamos, essa é uma
alternativa. Parabenizo V. Exª pela oportunidade do
seu pronunciamento. Acho que essa saída tem que
ser apoiada. Sei que tecnicamente muitos fazem
restrição muito grande ao uso do moto-táxi. Acredito
que tem que fiscalizar com rigor, mas não coibir essa
alternativa, principalmente na situação em que o
Brasil se encontra, de recessão e de desemprego. É
uma grande alternativa para os trabalhadores.
Parabéns a V. Exª pelo seu pronunciamento.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço as observações do aparte V. Exª e gostaria
de frisar, eminente Senador Carlos Bezerra, que essa 
é uma maneira criativa, como citei no início do meu
discurso, de o povo brasileiro contornar a crise, a
crise do desemprego.

Na minha cidade, Araguaína, uma cidade
menor do que Rondonópolis, pouco menor, já
estávamos com mais de mil moto-taxistas e o trânsito
estava até se complicando, e aparecendo pessoas
clandestinas de outras regiões e de outras cidades
que pegavam passageiros e até roubavam ou, às
vezes, estupravam pessoas. Daí por que a
necessidade que julgamos de apresentar um
projeto de lei regulamentando a questão. A Câmara
Municipal regulamentou, estabelecendo um número
máximo de 300 moto-taxistas. Mas quem serão esses 
300 moto-taxistas? Serão aqueles conhecidos da
região, filhos das famílias da região – e V. Exª verá no
decorrer do meu pronunciamento –, que terão
maiores responsabilidades e muito mais dificuldades
para adquirir a sua carteira profissional e atender às
exigências dos dispositivos de segurança existentes
hoje ou que venham a ser exigidos pelos diversos
organismos responsáveis pelo trânsito. Agradeço,
portanto, o aparte de V. Exª.

Tome-se como referência o cenário típico das
grandes cidades brasileiras, com seu trânsito
congestionado; ou, de outra parte, o caso das
cidades pequenas e médias, onde, muitas vezes,
inexiste serviço organizado de transporte público, ou
a oferta de transporte coletivo é ainda incipiente.
Situações como essas potencializam as vantagens
do uso de motocicletas nos deslocamentos urbanos e 

têm atraído para os serviços de moto-táxis enormes
contingentes de usuários, que vêem plenamente
compensado, tanto pelo baixo custo quanto pela
flexibilidade e rapidez o relativo desconforto que as
características do veículo lhes impõem.

Sensível a essa realidade tomei a iniciativa de
elaborar o referido projeto, cuja intenção – a passo de 
superar as incertezas que ainda pairam sobre a
matéria – é pavimentar o caminho para a
incorporação definitiva da nova modalidade aos
sistemas de transporte público de passageiros das
cidades, sem com isso ameaçar a segurança do
trânsito e a dos usuários do serviço.

Com efeito, o aspecto da segurança – essência
do nosso Projeto –, além de fundamental, é o único
ainda pendente de equacionamento até que as
motocicletas possam ser alçadas ao status  de
veículo de transporte público, e, nessa condição,
passar a ser utilizadas na prestação de um serviço
público concedido, permitido ou autorizado, tal como
disciplinado no art.175 da Constituição Federal e na
legislação complementar pertinente.

É assim que a proposição cuida exatamente de
estabelecer um conjunto de requisitos aplicáveis
tanto ao condutor do moto-táxi – o qual enfrentará
processo de habilitação mais rigoroso que os demais
candidatos a motociclistas – quanto ao veículo, que
deverá incorporar dispositivos especiais destinados à 
proteção e segurança do passageiro. Isso, partindo
do pressuposto de que a iniciativa de instituir serviço
de moto-táxi, bem como a de regulamentá-lo e de
fiscalizar e controlar a operação, competirão sempre
aos poderes locais, cuja autorização será exigida,
inclusive, para o registro e o licenciamento do veículo
como tal.

Em razão da natureza das medidas propostas,
optou-se pela inserção no corpo do próprio Código de 
Trânsito Brasileiro, o que, aliás, demonstra coerência
com as diretrizes para elaboração, redação, alteração 
e consolidação das leis expressas na Lei
Complementar nº 95, de 1998.

A proposição ampara-se nas competências
privativas da União para legislar sobre trânsito e
transporte (CF, art. 22, inciso XI), sem prejuízo da
autonomia do Município, a quem compete legislar
sobre assuntos de interesse local, além da
organização e da prestação do serviço público na
mesma órbita.

Ressalto, também, a obrigação que temos de
proteger a ocupação honesta de milhares de chefes
de família que, trabalhando como moto-taxistas,
provêm o sustento dos seus dependentes.
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Pelo exposto, espero contar com o apoio
necessário à aprovação do projeto que será
submetido à consideração dos ilustres
parlamentares, relembrando que, como diria Euclides 
da Cunha, se vivesse nesses tempos de crise e de
desemprego: “o brasileiro é, antes de tudo, um forte”.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é o ape lo que faço aos
no bres Pa res quan do da tra mi ta ção des se pro je to,
para que re ce ba a apre ci a ção que me re ce, até para
re gu la men tar um ser vi ço que já exis te, es pa lha do em
todo o ter ri tó rio bra si le i ro, e abri gan do inú me ros che -
fes de fa mí lia que não en con tram ou tra ati vi da de para 
sus ten tar os seus de pen den tes.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pror ro go 

por 15 mi nu tos, na for ma re gi men tal, a Hora do Expe -
di en te, para dar opor tu ni da de aos Se na do res ins cri tos
que de se jam fa zer co mu ni ca ções ina diá ve is.

Como pri me i ro ins cri to para esse fim, con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la, por 5 mi nu tos.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, por
5 mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, apro ve i to a opor tu ni da de, nes ta tar de,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

Há al gu mas se ma nas, atra vés do Jor nal Na ci -
o nal, vi mos a con di ção da Ro do via Tran sa ma zô ni ca
e a for ma como mais de um mi lhão de ha bi tan tes es -
ta vam iso la dos, sem con di ções nem mes mo de ter
aten di men to mé di co de emer gên cia. Vi mos as di fi cul -
da des com re la ção aos trans por tes, aos com bus tí ve is 
para o fo men to de ati vi da des eco nô mi cas na Re gião
Ama zô ni ca; a pro du ção agrí co la to tal men te sem con -
di ções de es co a men to e isso ca u sou uma cons ter na -
ção na ci o nal mu i to gran de; re al men te cons ter na dos,
não só a clas se po lí ti ca mas a clas se ope rá ria, os tra -
ba lha do res e, prin ci pal men te, os ha bi tan tes da re gião 
da Tran sa ma zô ni ca. 

Tive aqui a opor tu ni da de de fa zer um pro nun ci a -
men to, com apar te de Se na do res de vá ri os Esta dos
do Nor te e, em es pe ci al, da Ama zô nia. E hoje, quan -
do ti ve mos a opor tu ni da de de ser re ce bi dos em au -
diên cia pelo Mi nis tro dos Trans por tes, Eli seu Pa di lha, 
acom pa nha dos tam bém do Se na dor Ja der Bar ba lho,
de De pu ta dos Fe de ra is, De pu ta dos Esta du a is e de
to dos os Pre fe i tos das ci da des da Tran sa ma zô ni ca, o
Mi nis tro dos Trans por tes con fir mou o re pas se ini ci al
de re cur sos emer gen ci a is para a ne ces si da de pre -

men te que aque la re gião tem. Re al men te, os Pre fe i -
tos já se di re ci o nam para a Tran sa ma zô ni ca, a fim de
ini ci a rem uma fren te de tra ba lho que pos sa, em ca rá -
ter de emer gên cia, dar tra fe ga bi li da de àque la es tra -
da.

Lo gi ca men te, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, isso não re sol ve a si tu a ção. Fo ram ape nas um
mi lhão e cem mil re a is, que es ta vam alo ca dos no
Orça men to ain da de 1998, mas já foi al gu ma co i sa.
De ime di a to, foi a con di ção que o Mi nis tro teve de re -
sol ver esse gra ve pro ble ma.

O Mi nis tro Pa di lha, in clu si ve, co lo cou que o con -
tin gen ci a men to dos re cur sos, prin ci pal men te do Mi -
nis té rio dos Trans por tes, é to tal e que não há re cur -
sos para aten der às gran des di fi cul da des em que se
en con tra aque la ro do via. 

Foi su ge ri do ao Mi nis tro – ten do sido aca ta do
por S. Exª – uma po si ção da Ban ca da Fe de ral para
que fos se de cre ta da si tu a ção de emer gên cia, ten do
em vis ta o que foi mos tra do para o Bra sil todo, a si tu a -
ção em que se en con tra a ro do via, e o Mi nis tro se
com pro me teu, além de de cre tar o es ta do de emer -
gên cia, a agen dar uma re u nião em uma au diên cia
com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que
de ve rá che gar ama nhã, com a Ban ca da no Con gres -
so Na ci o nal, o Se na dor Ja der Bar ba lho, Lí der do
PMDB no Se na do; este Se na dor que ocu pa a tri bu na, 
de De pu ta dos Fe de ra is, de um re pre sen tan te Assem -
bléia Le gis la ti va do Esta do, e tam bém a pre sen ça de
um Pre fe i to da re gião, para que es ses re cur sos se jam 
li be ra dos e esse mu ti rão, essa fren te que será cri a da
para dar tra fe ga bi li da de à Tran sa ma zô ni ca, sen do re -
pas sa dos os va lo res or ça men tá ri os a to das a pre fe i -
tu ras, in de pen den te de co lo ra ção po lí ti co-partidária,
in de pen den te de qual quer viés que pos sa ser le va do
para a con du ção do pro ble ma, mas, re al men te, numa 
for ma de união e de en ten di men to pelo Pará, ca rac te -
rís ti ca que tem sido sem pre a ma i or for ça dada pelo
Esta do do Pará à Re gião Ama zô nia e ao Bra sil – a
união do nos so povo –, que tem dado o sig ni fi ca ti va
co la bo ra ção à nos sa ba lan ça de ex por ta ções. 

Sr. Pre si den te, so mos o se gun do Esta do a co o -
pe rar nos re sul ta dos eco nô mi cos e fi nan ce i ros do
País. Co o pe ra mos com mais de U$$2,200 bi lhões
por ano para as ex por ta ções, au xi li an do para que o
Bra sil re al men te pos sa sair des sa si tu a ção – como fe -
liz men te vem sa in do e vai se si tu ar me lhor ain da. Isso 
é fun da men tal para re al men te po der mos exi gir cada
vez mais re cur sos para o nos so Esta do e para a Re -
gião Ama zô ni ca. E quan to mais es ses re cur sos fo -
rem con se gui dos e in ves ti dos lá no Pará e na
Região Ama zô ni ca, cer ta men te da rão re tor no e propi-
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ci a rão me lho res con di ções ao povo de nos so País
como um todo, in flu in do no re sul ta do eco nô mi co e fi -
nan ce i ro de nos so ba lan ço de pa ga men tos e na ba -
lan ça co mer ci al. Te mos cer te za de que esse nos so
in ten to, esse ob je ti vo, será con se gui do pela união de
to dos no Pará, in de pen den te men te, como dis se, de
par ti dos e agre mi a ções po lí ti cas, até por que não te -
mos ele i ções e o mo men to ago ra é de tra ba lhar em
prol do de sen vol vi men to do nos so Esta do. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para

comunicação inadiável, concedo a palavra à
Senadora Heloisa Helena. V. Exª dispõe de 5
minutos.

A SRA. HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Obri ga do pela lem bran ça, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na tar de
de hoje que ro sa u dar to dos os en fer me i ros do Bra sil,
pois hoje é o Dia do Enfer me i ro. To dos nós, que já tra -
ba lha mos na área de sa ú de, sa be mos que essa sa u -
da ção deve ser es ten di da a to dos os que com põem a
equi pe de en fer ma gem: os au xi li a res, os téc ni cos e
os aten den tes que ain da não con se gui ram, em bo ra a
le gis la ção as sim obri gue, se qua li fi car.

Nes ta se ma na os en fer me i ros aca ba ram ocu -
pan do as pá gi nas dos jor na is e os me i os de co mu ni -
ca ção em fun ção da ati tu de ex tre ma men te com ple xa
de se ava li ar de um ra paz – ele não era en fer me i ro,
mas cer ta men te era in te gran te da equi pe de sa ú de
de um hos pi tal. As no tí ci as di vul ga das acer ca des sa
ati tu de es tar re ce ram to dos nós, bra si le i ros, a exem -
plo de fa tos se me lhan tes en vol ven do ou tros in te gran -
tes de equi pes de sa ú de, que tam bém já es tar re ce -
ram a po pu la ção. É cho can te ver-se di an te des ses
maus tra tos e des sa pro fun da in sen si bi li da de, es pe ci -
al men te numa área em que, sem dú vi da, exi ge-se o
má xi mo de sen si bi li da de.

Qu e ro sa u dar to dos os que fa zem en fer ma gem
nes te País, to dos que, com com pe tên cia e com de di -
ca ção, fa zem o seu di ag nós ti co de en fer ma gem,
pres tam ser vi ços de en fer ma gem. Aque les que as sim 
tra ba lham, sem di fe ren ci ar seus cu i da dos em ra zão
da clas se so ci al da que le que é as sis ti do, me re cem,
sem dú vi da al gu ma, a so li da ri e da de de to dos os bra -
si le i ros. Por tan to, para to dos que fa zem en fer ma gem
no Bra sil, para to dos os en fer me i ros, o meu abra ço, a
mi nha so li da ri e da de e a mi nha sa u da ção nes te dia,
que é o Dia da Enfer ma gem.

Acon te ci men tos como os que vêm sen do no ti ci -
a dos de i xam-nos pro fun da men te es tar re ci dos e sa -
be mos que eles po dem en vol ver qual quer pro fis si o -

nal da área mé di ca. Os me i os de co mu ni ca ção já nos
mos tra ram inú me ros es cân da los, de i xan do to dos os
bra si le i ros es tar re ci dos. No tí ci as des se tipo com pro -
vam a au sên cia de me ca nis mos de con tro le ne ces sá -
ri os para que seja as se gu ra da uma boa pres ta ção de
ser vi ços, quer se jam ser vi ços pú bli cos, quer se jam
ser vi ços pri va dos, quer se jam ser vi ços con ve ni a dos.
Infe liz men te, ain da não há me ca nis mos su fi ci en tes
para im pe dir de ter mi na das atro ci da des, que po dem
ser co me ti das por in te gran tes do se tor de sa ú de e
tam bém pelo pró prio se tor pú bli co, em to das as áre -
as.

Por tan to, fica o meu abra ço a to dos os que fa -
zem en fer ma gem em nos so País com de di ca ção,
com com pe tên cia téc ni ca e com afin co. Eles en fren -
tam gi gan tes cas ad ver si da des no seu co ti di a no, mas
mes mo as sim não per dem a sen si bi li da de, man têm
sua so li da ri e da de e com com pe tên cia fa zem o seu
tra ba lho e as sis tem a toda a po pu la ção.

É só, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Ma gui to Vi le la, para quem ape lo no sen ti do
de que se ate nha aos 5 mi nu tos di ta dos pelo Re gi -
men to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de on tem 
pela ma nhã as trans mis sões da Rá dio K do Bra sil, lí -
der em au diên cia em Go iâ nia e em Go iás, es tão fora
do ar. De for ma ar bi trá ria, re ves ti da de uma bru ta li da -
de sem pre ce den tes no Esta do de Go iás, a De le ga cia 
Re gi o nal do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções la crou os
trans mis so res da emis so ra. Nun ca an tes em Go iás tí -
nha mos vis to uma emis so ra de rá dio ter sua trans mis -
são brus ca men te in ter rom pi da, sem pré vio avi so ou
sem de ter mi na ção ju di ci al.

A ale ga ção para tal ati tu de, Sr. Pre si den te, é pí -
fia. Três ho ras após o ato ar bi trá rio de fe cha men to da
rá dio, a De le ga cia Re gi o nal do Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções jus ti fi cou que uma cer ca de pro te ção dos
trans mis so res es ta va da ni fi ca da. Ora, Srªs e Srs. Se -
na do res, mes mo que seja ver da de i ra tal ale ga ção –
fato ne ga do pe los di re to res da emis so ra –, no mí ni mo 
de ve ria ter ha vi do uma ad ver tên cia an te ri or para que
a rá dio to mas se as pro vi dên ci as de vi das. Mas não:
agi ram de modo de li be ra do, la cran do as trans mis -
sões da Rá dio K, de Go iâ nia.

Todo o Esta do de Go iás tem acom pa nha do o
es for ço que a Rá dio K do Bra sil tem fe i to, des de o
iní cio de seu fun ci o na men to, há um ano e seis me -
ses, para mo der ni zar tec ni ca men te o que an tes era
uma emis so ra su ca te a da, re che a da de ano ma lias
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téc ni cas e que, mes mo as sim, sem pre fun ci o nou sem 
ne nhum im pe di men to por par te do Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções. A dis po si ção de me lho rar a emis so ra,
sem pre de mons tra da pela rá dio, já bas ta ria para que
aque le mi nis té rio bus cas se o ca mi nho do diá lo go, da
ori en ta ção ou mes mo da ad ver tên cia para sa nar tão
sim ples pro ble mas, se é que eles re al men te exis tem.

Esse fato, somado à irrelevância dos motivos
alegados para que se lacrassem os transmissores, só 
aumenta as suspeitas levantadas em Goiânia de que
o fechamento da rádio foi mais um ato político,
rasteiro e mesquinho do governo de Goiás em
retaliação à linha editorial da emissora, que tem se
pautado pela coragem e independência,
principalmente em relação ao governo estadual do
mesmo PSDB do Ministro Pimenta da Veiga, das
Comunicações.

Ontem mes mo en trei em con ta to com o Mi nis -
tro, so li ci tan do ex pli ca ções e pro vi dên ci as a res pe i to
des se gra ve acon te ci men to. É gra vís si mo, Sr. Pre si -
den te, por que se a moda de fe cha men to de rá di os
pega, na tu ral men te, as emis so ras de te le vi são e de
jor na is po dem ser as pró xi mas e, en tão, não sa be re -
mos onde este País vai pa rar. Trans mi ti ao Mi nis tro as 
sus pe i tas de mo ti va ção po lí ti ca le van ta das em va ri a -
dos se to res da so ci e da de go i a na, mas, in fe liz men te,
para a mi nha sur pre sa, ele fez voto de si lên cio, ape -
nas re for çan do, com esse ines pe ra do ges to, as sus -
pe i tas que re ca em so bre a sua par ti ci pa ção no epi só -
dio.

Qu e ro re gis trar o meu mais ve e men te pro tes to
con tra esse ato ar bi trá rio do Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções. Ape lo ao Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga para que
tome as pro vi dên ci as ne ces sá ri as, o mais rá pi do pos -
sí vel, para cor ri gir esse erro inad mis sí vel, prin ci pal -
men te em tem pos de de mo cra cia.

Ma ni fes to aqui o meu apo io ao jor na lis ta Jor ge
Ka ju ru, Di re tor da Rá dio K do Bra sil, pro fis si o nal com -
pe ten te, co ra jo so, in de pen den te, com ba ti vo, ou sa do
e in te li gen te, que, em ape nas um ano e meio à fren te
da emis so ra, já faz his tó ria no jor na lis mo go i a no. De
mi nha par te, es ta rei sem pre aten to, de fen den do nes -
ta Casa a li ber da de de ex pres são.

Por tan to, a mi nha so li da ri e da de a toda a equi pe
da Rá dio K, do mais hu mil de fun ci o ná rio ao mais gra -
du a do di re tor. To dos eles são ví ti mas des se ato ar bi -
trá rio, que agri de, a meu ver, toda a im pren sa go i a na
e toda a im pren sa bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, a Rá dio K, du ran te o nos so Go -
ver no, fez crí ti cas ve e men tes ao PMDB – e faz até
hoje –, mas nun ca hou ve ne nhum ges to de nos sa
par te, e nem do PMDB, para cen su rá-la. O pró prio Di -
re tor dis se que fa lou o que quis fa lar e nun ca foi pro -

ces sa do. Nun ca! E em três me ses de Go ver no já está
sen do ví ti ma de um pro ces so do Go ver na dor e, ago -
ra, a rá dio foi la cra da.

Por isso, que ro de i xar aqui o meu ve e men te
pro tes to con tra es sas mes qui nha ri as que acon te cem
no meu Esta do – e ago ra com a par ti ci pa ção do Mi nis -
tro das Co mu ni ca ções.

Mu i to obri ga do.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Antes de 

con ce der a pa la vra a V. Exª, Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, a Mesa de se ja ape lar aos Srs. Se na do res que se
en con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên -
ci as da Casa para que com pa re çam ao ple ná rio, pois
te re mos qua tro vo ta ções no mi na is na pauta da Ordem
do Dia de hoje, que se rão re a li za das com efe i to ad mi -
nis tra ti vo, in clu si ve re forma cons ti tu ci o nal.

Por esse mo ti vo, a Mesa re i te ra o ape lo aos Srs. 
Se na do res para que se di ri jam ao ple ná rio, a fim de
par ti ci par dos tra ba lhos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, eu tam bém gos ta ria
de pe dir a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
de acor do com o Re gi men to, na mes ma li nha da Se -
na do ra Emi lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, a Mesa já con ce deu a pa -
la vra, para co mu ni ca ção ina diá vel, a três Srs. Se na -
do res, e a Se na do ra Emi lia Fer nan des está pe din do a 
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS. 
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem, na qua li da de de Pre si -
den te da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura,
para fa zer um re gis tro ur gen te, até por que a ati vi da de 
a que que re mos fa zer re fe rên cia se re a li za rá no dia
de hoje.

Em nome da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, da qual sou Pre si den te – e te nho cer -
te za de que faço esta co mu ni ca ção tam bém em
nome do Se na dor Ro me ro Jucá, que é Pre si den te da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le –, gos ta ria de
in for mar que os in te gran tes das duas co mis sões es -
tão sen do con vo ca dos para uma re u nião, na sala da
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, hoje, às 18
ho ras, onde ha ve rá uma au diên cia pú bli ca so bre a
ques tão de Fur nas. Esta rão pre sen tes o Pre si den te
da Ele tro brás, o Di re tor-Presidente de Fur nas, os Se -
cre tá ri os de Mi nas e Ener gia do Rio de Ja ne i ro, Go iás 
e Mi nas Ge ra is, e o re pre sen tan te do Sin di ca to dos
Urba ni tá ri os do Rio de Ja ne i ro.

Tivemos uma audiência recente, pessoalmente, 
com o Ministro de Minas e Energia. Está para
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acontecer, ainda neste mês, a assembléia
relacionada à cisão e possível privatização de
Furnas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – Senadora, apelo a V. Exª que
conclua a sua intervenção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS) 
- Este é o re gis tro que gos ta ria de fa zer, con cla man do 
os se nho res mem bros das co mis sões para que par ti -
ci pem da au diên cia, hoje, às 18h.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa

so li ci ta aos Srs. Se na do res in clu si ve que le vem em
con si de ra ção que a pa la vra pela or dem é pe di da para 
fi na li da des bas tan te es pe cí fi cas, in di ca das no Re gi -
men to Inter no.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, in fe liz men -
te, não te nho con di ções de dar a pa la vra a V. Exª nes -
te mo men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Su gi ro a
V. Exª que use...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – A Casa está pra ti ca men te va zia e
hou ve uma de ci são na Co mis são...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A ques -
tão não é se a Casa está va zia, mas sim que es ta mos
pas san do, nes te mo men to, à Ordem do Dia. Peço a
V. Exª que com pre en da a di fi cul da de em que a Mesa
está sen do co lo ca da.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Ontem fo ram ou vi dos em ex pli ca -
ção seis...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, ape lo a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Ontem fo ram seis Se na do res. Ano tei. 
E ter mi nou às 16h13min.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, es tou pre si din do a ses são
de hoje e não pos so con ce der a pa la vra a V. Exª, in -
fe liz men te.

A Mesa de se ja es cla re cer, em ho me na gem ao
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que o que ocor -
reu on tem foi uma si tu a ção bas tan te di fe ren te. 

Como sa bem os Srs. Se na do res, quan do os Se -
na do res são ci ta dos de for ma que acham que a ci ta -
ção os agre diu de al gum modo, o Re gi men to Inter no
as se gu ra a S. Exªs o di re i to de fa la rem para es cla re -
cer aqui lo que os pos sa ter atin gi do, em ex pli ca ção
pes so al. Não é o caso nes te mo men to; de ma ne i ra
que ape lo para a com pre en são de V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como 
Lí der do Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
terá a pa la vra, como Lí der, após a Ordem do Dia, que
está para ser ini ci a da.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Mas se V. Exª me per mi tir, Sr. Pre si -
den te, ex pli ca rei que es ses ora do res que fa la ram on -
tem... Se V. Exª me per mi tir, de mo cra ti ca men te, ci ta -
rei os no mes do ora do res que fa la ram on tem...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
tem co nhe ci men to des sa...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – ...para uma co mu ni ca ção ina diá vel...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Três.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – ...e fa la ram não para res pon der.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB-SE) – Fa la ram Álva ro Dias, Si que i ra Cam pos...
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor

Anto nio Car los Va la da res, a Mesa não vai fi car di a lo -
gan do com V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Por que V. Exª dis se uma co i sa que
não re pre sen ta...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não me
obri gue a ti rar o som do mi cro fo ne de V. Exª, Se na dor.

A Mesa con ce deu, on tem, a pa la vra a três Srs.
Se na do res para co mu ni ca ção ina diá vel. Como um
dos Srs. Se na do res, o Se na dor Ro ber to Fre i re, fez re -
fe rên cia ao Se na dor...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Na mi nha lis ta não está o Se na dor
Ro ber to Fre i re.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor, 
o Pre si den te dos tra ba lhos está com a pa la vra e pede 
a V. Exª que res pe i te essa si tu a ção. Esta mos ini ci an -
do a Ordem do Dia, a ex pli ca ção que era para dar já
foi dada.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à in di ca ção des sa Pre si -

dên cia os Se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin -
te Me di da Pro vi só ria:
MP Nº 1.823 Pu bli ca ção DOU:
30-4-99

Assunto: Cria o Programa de Arrendamento
Residencial, institui o arrendamento residencial com
opção de compra e dá outras providências.

Titular: ROMERO JUCÁ
Suplente: LÚDIO COELHO
Brasília, 30 de abril de 1999. – Senador Sérgio

Machado, Líder do PSDB.
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Indico, em substituição à indicação dessa
Presidência, os Senadores do PSDB que comporão a 
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:
MP Nº 1.824 Publicação DOU:
1E-5-99

Assunto: Dispõe sobre os reajustes do salário
mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 1999 e os
benefícios mantidos pela Previdência Social a partir
de 1º de junho de 1999.

Ti tu lar: PAULO HARTUNG
Su plen te: LUIZ PONTES
Bra sí lia, 3 de maio de 1999. – Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.

OFÍCIO Nº 522/99

Bra sí lia, 6 de maio de 1999

Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,
pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos JOSÉ LINHARES como ti tu lar e AUGUSTO
NARDES como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos para in te gra rem a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi -
só ria nº 1.825, de 30 de abril de 1999, que “Alte ra a
Lei nº 4.229, de 1º de ju nho de 1963, au to ri za a do a -
ção de bens e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OF. PSDB/Nº 682/99

Bra sí lia, 12 de maio de 1999

Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos
ARNON BEZERRA, como mem bro ti tu lar e
RAIMUNDO GOMES DE MATOS, como mem bro su -
plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da
a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 1.825/99, em subs ti -
tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 233, DE 1999

Nos ter mos do ar ti go 255, in ci so II, le tra c,
Item 12 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
que i ro a re mes sa à Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, do Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral
nº 115, de 1999, que “Au to ri za o uso do gás na tu ral ou 

de gás li que fe i to de pe tró leo (GLP) como com bus tí vel 
para os ve í cu los que es pe ci fi ca”.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des.

REQUERIMENTO Nº 234, DE 1999

Re que i ro, nos ter mos do nº 12, alí nea c, in ci so II
do art. 255 do Re gi men to Inter no, que o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 115, de 1999, que au to ri za o uso de gás 
na tu ral li que fe i to de pe tró leo (GLP) como com bus tí vel 
para os ve í cu los que es pe ci fi ca, seja en ca mi nha do
ao exa me da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, além da de Assun tos Eco nô mi cos,
cons tan te do des pa cho ini ci al.

Jus ti fi ca ção

A so li ci ta ção que ora fa ze mos jus ti fi ca-se
por tra tar o pro je to de ma té ria per ti nen te à Co mis -
são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – He -
lo í sa He le na.

REQUERIMENTO Nº 235, DE 1999

Re que i ro, nos ter mos do nú me ro 12, alí nea c
do in ci so II do art. 255 do Re gi men to Inter no que além 
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, cons tan te do
des pa cho ini ci al, o PLS nº 125/99, de au to ria do Se -
na dor José Edu ar do Du tra, que in tro duz mo di fi ca ções 
nas car ro ce ri as dos ôni bus ur ba nos, seja tam bém,
exa mi na do pela Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se na -
do ra Ma ri na Sil va, Lí der do Blo co de Opo si ção.

REQUERIMENTO Nº 236, DE 1999.

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 258 e 260, in ci so 
II, b, do Re gi men to Inter no, a tra mi ta ção con jun ta do
Pro je to de Lei do Se na do nº 104, de 1999, com o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 107, de 1999.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra.

REQUERIMENTO Nº 237, DE 1999

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 258 e 260, in -
ci so II, b, do Re gi men to Inter no, a tra mi ta ção con jun -
ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 104, de 1999, com o 
Pro je to de Lei do Se na do nº 107, de 1999.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se na -
dor Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os re -
que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e, opor tu na -
mente, in clu í dos em Ordem do Dia, nos ter mos do art.
255, II, c, item 12, do Re gi men to Inter no. (Pa u sa)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
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Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 331, DE 1999

Alte ra o art. 151 do De cre to-Lei
nº 2.848,  de 7 de de zem bro de 1940 – Có -
di go Pe nal, para atu a li zar a ti pi fi ca ção do
cri me nele pre vis to e al te rar a res pec ti va
pena.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 151 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

“Art. 151. De vas sar, di vul gar, trans mi tir 
ou uti li zar in de vi da men te o con te ú do de cor -
res pon dên cia fe cha da, di ri gi da a ou trem:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
..............................................................
II – quem in de vi da men te in ter cep ta, di -

vul ga, trans mi te ou uti li za abu si va men te co -
mu ni ca ção de sím bo los, ca rac te res, si na is,
es cri tos, ima gens, sons ou in for ma ções de
qual quer na tu re za, re a li za da por fio, ra di o e -
le tri ci da de, me i os óp ti cos ou qual quer ou tro
pro ces so ele tro mag né ti co;

III – quem im pe de a co mu ni ca ção re fe -
ri da no in ci so an te ri or;

..............................................................
§ 3º Se o agen te co me te o cri me, com

abu so de fun ção pú bli ca ou em ser vi ço pos -
tal, ou em ser vi ço que ex plo re co mu ni ca ção
de sím bo los, ca rac te res, si na is, es cri tos,
ima gens, sons ou in for ma ções de qual quer
na tu re za, re a li za da por fio, ra di o e le tri ci da de, 
me i os óp ti cos ou qual quer ou tro pro ces so
ele tro mag né ti co;

Pena – re clu são, de dois a qua tro
anos, e mul ta.

......................................................"(NR
)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se o art. 10 da Lei nº 9.296, de
24 de ju lho de 1996, e os arts. 40 e 41 da Lei nº 6.538,
de 22 de ju nho de 1978.

Justificação

A edi ção da Lei nº 9.296, de 24 de ju lho de
1996, que “Re gu la men ta o in ci so XII, par te fi nal,
do ar ti go 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral”, cri ou uma

si tu a ção de con fli to com dis po si ções es ta be le ci -
das no De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal.

A co mi na ção de pena me nor para cri mes de
in ter cepta ção de co mu ni ca ções e uso abu si vo de
infor ma ções ob ti das por esse meio, pre vis ta no art. 151
do Có di go Pe nal, em re la ção àque la co mi na da na Lei
nº 9.296/96, con duz à obri ga tó ria apli ca ção do prin cí -
pio da “lei mais be né fi ca”, con for me dou tri na do Di re i -
to Pe nal, frus tran do, na prá ti ca, a apli ca ção da san -
ção mais se ve ra es ta be le ci da nes se úl ti mo di plo ma
le gal.

Entre tan to, o art. 10 da Lei nº 9.296/96 con -
tém v íci os gra ves. Em pri me i ro lu gar, não re gu la o
in ci so XII do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral de for ma
com ple ta (não se re fe re aos cri mes pos ta is). Ti pi fi ca,
tam bém, como cri me", que brar se gre do da Jus ti ça",
as sun to não tra ta do no dis po si ti vo a ser re gu la do e já
de fi ni do no CP (vi o la ção de si gi lo fun ci o nal, art.
325). Fi nal men te, di fe ren te men te do CP, pre vê a
mes ma san ção para o ilí ci to, pro vo que ou não da nos
a ter ce i ros. Enten de mos que, con si de ran do-se uma
vi são sis tê mi ca da Lei Pe nal, a pena co mi na da nes se
dis po si ti vo é exa ge ra da, seja para uma sim ples in ter -
cep ta ção, seja para o uso in de vi do das in for ma ções
ob ti das, sem acar re tar con se qüên ci as.

Por ou tro lado, a lin gua gem ju rí di ca em pre -
ga da no Có di go Pe nal, em fun ção do de sen vol vi -
men to tec no ló gi co ha vi do des de sua pu bli ca ção,
en con tra-se de sa tu a li za da.

Ocor re, ain da, que o Có di go Pe nal ti pi fi ca de
for ma in com ple ta o cri me de in ter cep ta ção e uso
abu si vo dos me i os de co mu ni ca ção, pois, no
caso de cor res pon dên cia, pune a in ter cep ta ção,
mas não san ci o na o uso abu si vo das in for ma ções 
ob ti das por esse meio ile gal. Qu an to aos ins tru -
men tos elé tri cos e ele trô ni cos, faz o con trá rio:
pune o uso abu si vo, mas omi te a in ter cep ta ção
ile gal.

De qual quer for ma, o Có di go Pe nal é mu i to
mais abran gen te na pu ni ção das in fra ções con tra
os me i os de co mu ni ca ção do que a Lei nº 9.296/96,
e, quan to a con se qüên ci as pe na is, re gu la de ma ne i -
ra mais ade qua da o in ci so XII do art. 5º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Se fo rem fe i tas as al te ra ções ne ces sá ri as no
Có di go Pe nal para se cor ri gi rem as fa lhas le ga is
aci ma apontadas, po de rão ser re vo ga das, por ex ple ti vos, 
o art. 10 da Lei nº 9.296/96 e os arts. 40 e 41 da Lei nº
6.538, de 22 de ju nho de 1978 (re fe ren te aos ser vi ços
pos ta is), que ti pi fi cam ilí ci tos pe na is, igual men te defi ni -
dos no CP, mas com pe nas igua is ou me no res.

Pe los mo ti vos aci ma ex pos tos, a so lu ção
dos in con ve ni en tes ora in di ca dos, cen tra da na al -
te ra ção do Có di go Pe nal, cer ta men te con cor re rá
para o apri mo ra men to da Lei Pe nal.

Sala das Sessões, 12 de maio de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940*

Código Penal

Art. 151. De vas sar in de vi da men te o con te ú do
de cor res pon dên cia fe cha da, di ri gi da a ou trem:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 6 (seis) me ses, ou 
mul ta.

² V. art. 3º, c, Lei nº 4.898/65 (Abu so de au to ri da -
de)

² V. arts. 13 e 14, Lei nº 7.170/83 (Lei de Se gu -
ran ça Na ci o nal)

² V. art. 41, XV e pa rá gra fo úni co, Lei nº 7.210/84 
(Lei de Exe cu ção Pe nal)

² V. arts. 60, 61 e 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos
es pe ci a is)

So ne ga ção ou des tru i ção de cor res pon dên cia
§ 1º Na mes ma pena in cor re:
² V. arts. 60, 61 e 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos

es pe ci a is)
I – quem se apos sa in de vi da men te de cor res -

pon dên cia alhe ia, em bo ra não fe cha da e, no todo
ou em par te, a so ne ga ou des trói;

² V. art. 40, § 1º, Lei nº 6.538/78 (Ser vi ços pos ta is)

Vi o la ção de co mu ni ca ção te le grá fi ca, ra di o e lé tri -
ca ou te le fô ni ca.

II – quem in de vi da men te di vul ga, trans mi te a
ou trem ou uti li za, abu si va men te, co mu ni ca ção te -
le grá fi ca ou ra di o e lé tri ca di ri gi da a ter ce i ro, ou
con ver sa ção te le fô ni ca en tre ou tras pes so as;

III – quem im pe de a co mu ni ca ção ou a con -
ver sa ção re fe ri das no nú me ro an te ri or;

IV – quem ins ta la ou uti li za es ta ção ou apa re lho
ra di o e lé tri co, sem ob ser vân cia de dis po si ção le gal.

² V. art. 70, Lei nº 4.117/62 (Có di go Bra si le i ro
de Te le co mu ni ca ções)

§ 2º As pe nas au men tam-se de me ta de, se há 
dano para ou trem.

² V. arts. 60, 61 e 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos
es pe ci a is)

§ 3º Se o agen te co me te o cri me, com abu so
de fun ção em ser vi ço pos tal, te le grá fi co, ra di o e lé -
tri co ou te le fô ni co:

Pena – de ten ção, de 1(um) a 3(três).
² V. art. 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos es pe ci a is)
§ 4º So men te se pro ce de me di an te re pre sen ta -

ção, sal vo nos ca sos do § 1º, IV, e do § 3º.
² V. art. 100, § 1º, CP.
² V. arts. 24, 38 e 39, CPP.

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i ros 
e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li da de
do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à seguran ça
e à pro pri e da de nos se guin tes ter mos:

XII – é in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia e
das co mu ni ca ções te le grá fi cas, de da dos e das co -
mu ni ca ções te le fô ni cas, sal vo, no úl ti mo caso, por or -
dem ju di ci al, nas hi pó te ses e na for ma que a lei es ta -
be le cer para fins de in ves ti ga ção cri mi nal ou ins tru -
ção pro ces su al pe nal;

LEI Nº 9.296, DE 2 DE JULHO DE 1996

Re gu la men ta o in ci so XII, par te fi -
nal, do ar ti go 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 10. Cons ti tui cri me re a li zar in ter cep ta ção de

co mu ni ca ções te le fô ni cas, de in for má ti ca ou te le má ti ca, 
ou que brar se gre do da Jus ti ça, sem au to ri za ção ju di ci al
ou com ob je ti vos não au to ri za dos em lei.

Pena – re clu são, de dois a qua tro anos, e mul ta.
Art. 11. Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
Art. 12. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -

rio.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pre si -

den te da Re pú bli ca, Nel son A. Jo bim.
....................................................................................

LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

Dis põe so bre os Ser vi ços Pos ta is.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA

Art. 40 De vas sar in de vi da men te o con te ú do de
cor res pon dên cia fe cha da di ri gi da a ou trem:

Pena – detenção, até seis meses, ou
pagamento não excedente a vinte dias-multa.

SONEGAÇÃO OU DESTRUIÇÃO
DE CORRESPONDÊNCIA

§ 1º Incor re nas mes mas pe nas quem se apos -
sa indevi da men te de cor res pon dên cia alhe ia, embo-
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ra não fe cha da, para so ne gá-la ou des trui-la, no todo
ou em par te.

AUMENTO DE PENA

§ 2º As penas aumentam-se da metade se há
danos para outrem.

QUEBRA DO SEGREDO PROFISSIONAL

Art. 41. Vi o lar se gre do pro fis si o nal, in dis pen sá -
vel à ma nu ten ção do si gi lo da cor res pon dên cia me di -
an te:

I – di vul ga ção de no mes de pes so as que man te -
nham, en tre si, cor res pon dên ci as;

II – di vul ga ção, no todo ou em par te, de as sun to
ou tex to de cor res pon dên cia de que, em ra zão do ofí -
cio, se te nha co nhe ci men to;

III – re ve la ção do nome de as si nan te de ca i xa
pos tal ou o nú me ro des ta, quan do hou ver pe di do em
con trá rio do usuá rio;

IV – re ve la ção do modo pelo qual ou do lo cal es -
pe ci al em que qual quer pes soa re ce be cor res pon -
dên cia:

Pena – de ten ção de três me ses a um ano, ou
pa ga men to não ex ce den te a cin qüen ta di as-multa. –
ERNESTO GEISEL – Arman do Fal cão – Eu cli des
Qu andt de Oli ve i ra.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Có di go Pe nal

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri -
bu i ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção,
de cre ta a se guin te Lei:

² Vide art. 22, I da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988.
....................................................................................

Vi o la ção e si gi lo fun ci o nal
Art. 325. Re ve lar fato de que tem ciên cia em ra -

zão do car go e que deva per ma ne cer em se gre do, ou
fa ci li tar-lhe a re ve la ção:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, ou mul ta, se o fato não cons ti tui cri me mais gra -
ve.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 332, DE 1999

Dispõe sobre comercialização e
resgate de títulos de capitalização e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 261, de 28 de fe ve re i ro

de 1967, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes ar ti -
gos:

“Art. 4º– A Os tí tu los de ca pi ta li za ção,
emi ti dos sob qual quer es pé cie ou for ma, e
ob je to de co mer ci a li za ção pe las so ci e da des 
in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Ca pi ta li -
za ção, cri a do pelo De cre to-Lei nº 261, de 28 
de fe ve re i ro de 1967, não pos su i rão va lor
de res ga te in fe ri or a R$5,00 (cin co re a is) e
de ve rão ser co mer ci a li za dos jun to a com -
pra do res iden ti fi ca dos, dos qua is se rão exi -
gi dos, no mí ni mo, o nome com ple to, o en de -
re ço com ple to e o re gis tro de iden ti fi ca ção
ci vil ou pro fis si o nal.

§ 1º O va lor do res ga te do tí tu lo po de -
rá ser cre di ta do, quan do do seu ven ci men to, 
em con ta cor ren te ou de pou pan ça de que o 
com pra dor seja ti tu lar, em ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra na ci o nal, co bran do-se a em pre sa emi -
ten te, quan do da co mer ci a li za ção, a di vul -
gar a exis tên cia de tal fa ci li da de e, quan do
do res ga te, a pro vi den ci ar o re fe ri do de pó si -
to, sem ônus para o com pra dor, no va lor e
pra zo es ta be le ci dos.

§ 2º Os va lo res não res ga ta dos no
pra zo de um ano após o ven ci men to do res -
pec ti vo tí tu lo se rão trans fe ri dos em até trin ta 
dias, para uma con ta es pe ci al, sob ges tão
da União, man ten do-se o di re i to de res ga te
pelo por ta dor na for ma da lei.

§ 3º O des cum pri men to do dis pos to no 
pa rá gra fo an te ri or con fi gu ra cri me de apro -
pri a ção in de vi da, su je i ta a em pre sa emi ten -
te às pe nas da lei.

§ 4º A em pre sa emi ten te obri ga-se, no
pe río do com pre en di do en tre a co mer ci a li za -
ção e o res ga te do tí tu lo, a in for mar ao com -
pra dor, no en de re ço for ne ci do e com pe ri o -
di ci da de má xi ma tri mes tral, a po si ção fi nan -
ce i ra de sua apli ca ção, e à Su pe rin ten dên -
cia de Se gu ros Pri va dos – SUSEP, com pe -
ri o di ci da de má xi ma men sal, a po si ção fi nan -
ce i ra de to das as apli ca ções e res ga tes sob
sua res pon sa bi li da de.

§ 5º A em pre sa emi ten te obri ga-se,
tam bém, a in for mar ao com pra dor, no en de -
re ço for ne ci do, a per cep ção de qual quer
prê mio even tu al men te sor te a do em fa vor do 
mes mo, me di an te avi so pos tal re gis tra do.
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Art. 4º– B A relação dos títulos a que
se refere esta lei, emitidos antes de sua
vigência, e em desacordo com suas
disposições, deverá ser encaminhada à
Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP pelas empresas emitentes, com a
discriminação das quantidades emitidas e
data de emissão, valores e datas de
resgate, quantidades e valores vencidos e
não resgatados.

§ 1º A em pre sa emi ten te de ve rá trans -
fe rir os va lo res apu ra dos na for ma do § 2º
do art. 4º – A, re la ti vos aos tí tu los a que se
re fe re o ca put des te ar ti go, em um pra zo
má xi mo de trin ta dias, me di an te de pó si to na 
con ta a que se re fe re o § 2º do art. 4º– A.

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to no 
pa rá gra fo an te ri or con fi gu ra cri me de apro -
pri a ção in de vi da, su je i ta a em pre sa emi ten -
te às pe nas da lei."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei ora apre sen ta do con tém, no
pro pos to ar ti go 4º-A, dis ci pli na des ti na da a pro -
por no vos cri té ri os para a emis são, co mer ci a li za -
ção e res ga te de tí tu los de ca pi ta li za ção, con ten -
do, já em seu ca put, a ne ces si da de de per fe i ta iden -
ti fi ca ção de seus com pra do res.

Em seu § 1º, o ar ti go pre vê a pos si bi li da de de re la -
ci o na men to fi nan ce i ro en tre a em pre sa emi ten te e o
com pra dor pelo sis te ma ban cá rio, ao en con tro do prin -
cí pio bá si co de sal va guar dar a pou pan ça po pu lar.

Em seu § 2º, o ar ti go pre vê a trans fe rên cia aos
co fres pú bli cos dos re cur sos de cor ren tes da au sên cia 
de res ga te após de cor ri do um ano do pra zo es ta be le -
ci do, sem per da dos di re i tos do com pra dor.

Em seu § 3º, o ar ti go pre vê a obri ga to ri e da de d e
in for ma ção ao com pra dor e à Su sep, das si tu a ções in -
di vi du a is e glo ba is de emis sões de tí tu los de ca pi ta li -
za ção, para efe i to de con tro le pes so al e de fis ca -
lização, e em seu § 4º, a obri ga to ri e da de de in for ma ção
ao com pra dor de prê mi os sor te a dos em seu fa vor.

No pro pos to ar ti go 4º-B, o pro je to de lei con tém
dis ci pli na des ti na da a es ta be le cer cri té ri os para a
tran si ção às no vas re gras es ta be le ci das no ar ti go an -
te ri or, em ter mos de le van ta men to de si tu a ção e de
trans fe rên cia de ha ve res não res ga ta dos.

Em sua es sên cia, o pro je to de lei ora ana li sa do
con tem pla dis ci pli na des ti na da a es ta be le cer re gras
para de fi ni ti va so lu ção da pos se e uso dos ha ve res fi -
nan ce i ros de cor ren tes de tí tu los de ca pi ta li za ção,
quan do não res ga ta dos por seus ti tu la res.

Atu al men te, tais ha ve res, quan do não re cla ma -
dos, re ma nes cem em po der das em pre sas de ca pi ta -

li za ção e, mes mo sem re in te gra ção aos ati vos pró pri -
os, cons ti tu em uma fon te adi ci o nal de ge ra ção de re -
ce i tas fi nan ce i ras, a cus to zero e por pra zo in de ter mi -
na do, o que, in clu si ve, pode in du zir tais em pre sas à
mi ni mi za ção ou ces sa ção dos es for ços no sen ti do de
pro mo ver a iden ti fi ca ção e co mu ni ca ção ao pou pa dor 
para efe ti va ção da li qui da ção con tra tu al, com o res -
ga te do tí tu lo ven ci do.

A re a li da de de tal ati vi da de, ou tros sim, vem
con tri bu in do para o vir tu al de sa pa re ci men to do ci ta do 
ce ná rio, no caso de tí tu los no mi na ti vos, por quan to as
prin ci pa is em pre sas do se tor es tão vin cu la das ao sis -
te ma ban cá rio, com alto grau de in for ma ti za ção, o
que per mi te a per fe i ta iden ti fi ca ção do pou pa dor, des -
de o iní cio do con tra to de ca pi ta li za ção, in clu si ve com
me ca nis mos con tra ta dos de dé bi tos das par ce las e
cré di tos de res ga te em con ta cor ren te do pou pa dor
na mes ma ins ti tu i ção ban cá ria.

Em fun ção dis so, a ocor rên cia de tí tu los não
res ga ta dos res trin ge-se, efe ti va men te, àque les pos -
su í dos por pou pa do res im pos si bi li ta dos de exer cer tal 
di re i to, por au sên cia, mor te ou ca u sa si mi lar.

O pro ble ma man tém-se, en tre tan to, para os tí tu -
los de ca pitali za ção ao por ta dor, tam bém pre sen tes na
vida fi nan ce i ra na ci o nal, onde o prin ci pal fa tor de mo ti -
va ção da apli ca ção é o mon tan te dos prê mi os ofe re ci -
dos, de vi do ao pe que no va lor uni tá rio de cap ta ção e
resga te. Nes te caso, efe ti va men te, os va lo res ar re ca -
da dos não res ga ta dos re pre sen tam uma im por tante
par ce la das apli ca ções efe tu a das, con tri bu in do para o
en ri que ci men to das em pre sas, em de tri men to dos pou -
pa do res que, inad ver ti dos ou de sin te res sados, não
pro mo vem os res ga tes de seus tí tu los. Adi ci o nal men -
te, tal pro ce di men to vem pro pi ci an do a for ma ção de
em pre sas com a fi na li da de úni ca de aqui si ção, no mer -
ca do pa ra le lo, de tí tu los não resgata dos, com alto de -
sá gio em re la ção ao ver da de i ro va lor dos mes mos e
con se qüen te lu cro abu si vo no seu res ga te.

Assim, em fun ção dos pro ble mas aci ma iden ti fi -
ca dos, ve nho sub me ter a ma té ria à con si de ra ção de
meus ilus tres pa res, cuja ava li a ção se gu ra men te con -
du zi rá ao apri mo ra men to e con se cu ção dos ob je ti vos
nela con ti dos.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 261,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre as so ci e da des de ca -
pi ta li za ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 12, de 1999, interposto no prazo
regimental, no sentido de que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 81, de 1999,
de autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe
sobre a anistia de multas aplicadas pela Justiça
Eleitoral em 1998.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de
acordo com o disposto no art. 235, II, c, do
Regimento Interno.

É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO Nº 12, DE 1999

Com fundamento no artigo 91, do Regimento 
Interno do Senado Federal, apresentamos o
presente Recurso a fim de que seja submetido à
apreciação do Plenário, o Projeto de Lei nº 81/99,
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em caráter terminativo.

Sala das Sessões, 12 de maio de 1999. –
Senador Geraldo Althoff.

O Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esgo ta do o tem po des ti na do ao Expe di en te.

Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1997

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1997, do Se na dor José Ser ra e ou tros, que
re vo ga o in ci so V do art. 163 e o art. 192 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como o art. 52 do 
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as (Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal), ten do

Pa re ce res sob nºs 859, de 1997, e
188, de 1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef -
fer son Pé res:

1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel, nos
ter mos da Emen da nº 1-CCJ (subs ti tu ti vo)
que ofe re ce, com voto con trá rio do Se na dor
Jo sap hat Ma ri nho, em se pa ra do, do Se na -
dor José Edu ar do Du tra e abs ten ção do Se -
na dor José Ser ra.

2º pro nun ci a men to: (so bre as Emen -
das nºs 2 e 3, de Ple ná rio): fa vo rá vel à
Emen da nº 3, aco lhen do par ci al men te à
Emen da nº 2, con so li dan do a ma té ria num
único tex to, nos ter mos da Emen da nº 4-CCJ
(subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A dis cus são da ma té ria en cer rou-se na ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 31 de mar ço, quan do fo ram 
ofe re ci das as Emen das nºs 2 e 3, de Ple ná rio.

Em vo ta ção.
Con ce do a pa la vra ao no bre Sr. Re la tor, Se na -

dor Jef fer son Pé res. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.

Para um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em bo ra o as -
sun to es te ja pas san do qua se em si lên cio na mí dia, o
Se na do está vo tan do, hoje, uma das mais im por tan -
tes mu dan ças na Cons ti tu i ção Fe de ral. 

É impressionante, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, como a mídia, não apenas no Brasil, mas
em todos os lugares do mundo, talvez, se deixa
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pautar pelo que está no palco – que é mais visível, é
mais ruidoso; no caso, as comissões parlamentares
de inquérito – e deixa para segundo ou terceiro plano
matérias da mais alta importância que tramitam no
Congresso Nacional. 

Há dez anos está sem re gu la men ta ção, ou sem
re gu la ção, como que i ram, o sis te ma fi nan ce i ro na ci o -
nal. O art. 192 da Cons ti tu i ção é le tra mor ta. O sis te -
ma fi nan ce i ro está sen do re gu la do por leis an te ri o res
à Cons ti tu i ção. Por quê? Por que os cons ti tu in tes en -
ten de ram de exi gir, no art. 192, que todo o sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal se ria re gu la do por uma úni ca lei,
com ple men tar. Ocor re, Srs. Se na do res, que o sis te -
ma fi nan ce i ro é algo mu i to he te ro gê neo, mu i to com -
ple xo, abar ca co i sas mu i to di fe ren tes: Ban co Cen tral,
ban cos co mer ci a is, se gu ro, co o pe ra ti va de cré di to, si -
gi lo ban cá rio e ou tros.

Não é por aca so que, há dez anos, o Con gres so
ten ta fa zer a re gu la men ta ção. Digo o Con gres so por -
que já hou ve ten ta ti va nes ta Casa, sal vo en ga no
meu, de lei de au to ria do Se na dor José Fo ga ça.
Estou cor re to, Se na dor? V. Exª foi o re la tor ou o au -
tor?

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Fui Re la tor
na Câ ma ra. Mas há um pro je to de 8 anos, do
ex-Deputado, que foi Pre fe i to do Rio de Ja ne i ro, Cé -
sar Maia, que tem 9 anos já de vida.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Cre io que fo ram três ten ta ti vas ao todo e ne nhum
des ses pro je tos vin gou, exa ta men te por que é qua se
im pos sí vel co lo car num ba la io só co i sas tão di fe ren ci -
a das. 

Hoje, quan do leio na im pren sa que, como re sul -
ta do da CPI dos Ban cos, par la men ta res vão apre sen -
tar pro je tos – um es ta be le cen do a qua ren te na, ou tro
dan do au to no mia ao Ban co Cen tral, ou tro dis ci pli nan -
do a que bra do si gi lo ban cá rio –, acho mu i to cu ri o so,
por que sim ples men te isso não pode ser fe i to. E não
pode, por que a Cons ti tu i ção exi ge que tudo isso es te -
ja no bojo de uma úni ca lei. E não é ou tro o en ten di -
men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

As ten ta ti vas de le gis lar so bre par tes do sis te ma 
fi nan ce i ro pelo me nos duas ve zes já fo ram re cha ça -
das pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que exi ge, cor re -
ta men te, que a Cons ti tu i ção seja cum pri da, ou seja,
tudo isso tem que es tar no seio de uma úni ca lei.

Para romper esse impasse, o Senador José
Serra apresentou uma proposta de emenda à
Constituição drástica. Ela simplesmente suprimia o
art. 192. A proposta do Senador Serra tinha o
inconveniente de permitir, a partir daí, que o sistema

fosse regulado por leis ordinárias ou até por medidas
provisórias.

Fui de sig na do Re la tor. De tec tei o in con ve ni en -
te, que foi tam bém re cha ça do e cri ti ca do por ou tros
mem bros da CCJC e, con sen su al men te, ela bo rei um
subs ti tu ti vo que, na ver da de, é um ovo de Co lom bo:
man tém a re fe rên cia ao sis te ma fi nan ce i ro na Cons ti -
tu i ção, mas es ta be le ce o seu fa ti a men to. Na ver da de, 
digo que a so lu ção con sis te ape nas no “s”, ou seja,
em plu ra li zar. Em vez de ser por uma úni ca lei, como
está hoje, será por leis com ple men ta res. Ou seja, a
par tir de ago ra, se apro va do pelo Se na do, pela Câ -
ma ra, ob vi a men te, e pro mul ga do, se po de rá dis por
so bre o sis te ma fi nan ce i ro por duas, cin co, dez, cin -
qüen ta leis, como que i ram, e com o rit mo e a pri o ri da -
de que se qui ser im pri mir a esse pro ces so le gis la ti vo.

De for ma que a ou tra mo di fi ca ção, além des ta,
“sim plér ri ma”, mas de gran de al can ce, é que a emen -
da su pri me o fa mo so li mi te de 12% para as ta xas de
ju ros, o que, em pri me i ro lu gar, não é ma té ria cons ti -
tu ci o nal. Não exis te em ne nhu ma Cons ti tu i ção no
mun do, que eu sa i ba. Eu já ouvi di zer que exis ti ria na
fin lan de sa – con fes so que não con se gui a cons ti tu i -
ção da Fin lân dia –, mas, mes mo que exis ta lá, apa re -
ce em duas Cons ti tu i ções de dois pa í ses do mun do
ape nas.

Em se gun do lu gar, esse li mi te é im pra ti cá vel. V.
Exªs sa bem que se an tes já era im pra ti cá vel, hoje,
com o País su je i to a ata ques es pe cu la ti vos, se o Ban -
co Cen tral – ou ou tro ór gão que ve nha a ser cri a do –
não ti ver a fa cul da de de ele var brus ca men te as ta xas
de ju ros, o País não dis po rá de uma das ar mas mais
efi ci en te para, numa emer gên cia, con ter os ata ques.
Por tan to, meu subs ti tu ti vo tam bém su pri me o li mi te.

De for ma, Srs. Se na do res, que é isso que nós
es ta re mos vo tan do hoje.

Acre di to que a Co mis são Espe ci al cri a da e ins -
ta la da na Câ ma ra para re gu la men tar o sis te ma fi nan -
ce i ro não terá ne nhum pro ble ma com a apro va ção
des te subs ti tu ti vo hoje, por que ela, por essa Co mis -
são, a par tir da pro mul ga ção des ta emen da, po de rá
pro por, su ge rir “n” pro je tos de leis com ple men ta res a
res pe i to do sis te ma fi nan ce i ro.

Eram os es cla re ci men tos que jul guei do meu
de ver pres tar a esta Casa.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Lúcio Alcântara.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu, como tantos
que estão aqui, participei da elaboração da
Constituição e, naquela ocasião, esse capítulo do
sistema financeiro ficou incluído na Carta Magna,
inclusive com a fixação da taxa de juros, o que,
evidentemente, mostrou-se absolutamente
inadequado para a gestão de política econômica. E
trouxe mais um inconveniente: é que a interpretação
do Supremo Tribunal Federal, oferecida por mais de
uma vez, exigia que qualquer lei, para regulamentar,
teria que ser abrangente, quer dizer, teria que
considerar os diferentes aspectos, como já nos
explicou o nobre Senador Jefferson Péres. Daí o
nobre Senador José Serra ter liderado uma proposta
de emenda constitucional que visa, justamente,
suprimir esse dispositivo para permitir que leis
específicas tratem de diferentes assuntos de
diferentes ângulos do sistema financeiro. Eu,
inclusive, tive a oportunidade de apresentar uma
emenda, acolhida pelo nobre Senador Jefferson
Péres, para que as cooperativas de crédito ficassem
claramente como integrantes do sistema financeiro.

Então, um as pec to im por tan te do dis cur so de S.
Exª, ago ra, é este: de que a su pres são des ses dis po -
si ti vos vai per mi tir que se ela bo rem leis es pe cí fi cas
para aten der si tu a ções que de man dam, às ve zes,
uma re gu la men ta ção ou a apro va ção de um pro je to
de lei ur gen te men te, e as sim não po de mos fa zer. Por
exem plo: há toda uma dis cus são ago ra a res pe i to do
Ban co Cen tral, so bre a sua au to no mia; so bre mo di fi -
car as suas atri bu i ções; so bre se pa rá-lo em duas
agên ci as, uma para fis ca li zar, su per vi si o nar o sis te -
ma ban cá rio, ou tra para a de fe sa da mo e da. 

O Se na dor Jef fer son Pé res tem ra zão. Fa la-se
nis so, mas não se aten tou ain da para essa in ter pre ta -
ção, já, por mais de uma vez, dada pelo Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. Des sa for ma, por mais que que i ra mos
ela bo rar al gum dis po si ti vo, seja para aten der à ques -
tão do Ban co Cen tral, que jul go ur gen te, seja para en -
ca rar ou tras si tu a ções que re que rem uma lei para dis -
ci pli nar, va mos ter que dar esse pri me i ro pas so, que é 
essa mu dan ça cons ti tu ci o nal com a su pres são des -
ses dis po si ti vos. 

Em re la ção ao Ban co Cen tral, por exem plo, to -
dos es ta mos de acor do que algo deve mu dar, al gu ma
co i sa deve ser fe i ta para dar mais agi li da de, para fa -
zer com que ele seja mais ex pe di to na área de fis ca li -
za ção, da de fe sa da mo e da, da guar da e da de fe sa
das re ser vas do País. Enfim, no mo men to, há uma
dis cus são, em todo o Bra sil, so bre as fun ções e o de -
sem pe nho do Ban co Cen tral. 

Sr. Pre si den te, dei-me ao tra ba lho de fa zer um
le van ta men to dos pre si den tes e di re to res que já pas -
sa ram pelo Ban co Cen tral des de a sua fun da ção em
1965. O pri me i ro Pre si den te foi o Dr. Dê nio No gue i ra.
De lá para cá, ti ve mos vin te e qua tro pre si den tes, e a
mé dia de per ma nên cia des ses pre si den tes é de quin -
ze me ses – uma per ma nên cia de um ano e três me -
ses. Evi den te men te que, em ter mos de ges tão de
uma ins ti tu i ção como o Ban co Cen tral, em que se fala
até em man da to, em au to no mia, um tem po mé dio de
quin ze me ses para um pre si den te – pou cos pas sa -
ram qua tro, cin co anos; há mu i tos ca sos de dias – é
to tal men te in con ve ni en te. Além dis so, des ses vin te e
qua tro pre si den tes, nove já ti nham sido di re to res an -
te ri or men te e três fo ram pre si den te por mais de uma
vez. O que mos tra que o uni ver so de es co lha des sas
pes so as é mu i to li mi ta do, por que, na ver da de, mu i tos
no mes têm-se re pe ti do e se re ve za do, ora na pre si -
dên cia, ora na di re to ria.

Ti ve mos, des de a fun da ção do Ban co Cen tral,
oi ten ta e seis di re to res. Qu a tro fo ram di re to res mais
de uma vez, e a mé dia de per ma nên cia foi de vin te e
cin co me ses – dois anos e um mês. É tam bém uma
mé dia ba i xa se con si de rar mos que é uma ins ti tu i ção
que re quer uma gran de es ta bi li da de, pes so al al ta -
men te pre pa ra do e, so bre tu do, uma se gu ran ça na
con du ção des ses tra ba lhos. Fica cla ro, aqui, que há
uma gran de ro ta ti vi da de de di ri gen tes do Ban co Cen -
tral, tan to de pre si den tes, quan to de di re to res, e – o
que é mais sé rio – den tro de um uni ver so mu i to li mi ta -
do. Va mos ver que mu i tos fo ram di re to res, fo ram pre -
si den tes, sa í ram, vol ta ram, fo ram di re to res no va men -
te. Isso de man da, sem dú vi da ne nhu ma – e tal vez
seja um dos prin ci pa is pro du tos des se tra ba lho que a
CPI dos Ban cos está fa zen do –, uma nova re gu la -
men ta ção do Ban co Cen tral, a idéia da qua ren te na e
ou tras tan tas que es tão por aí. 

Mas o pri me i ro pas so só po de rá ser dado se
mo di fi car mos a Cons ti tu i ção, su pri min do esse dis po -
si ti vo que re quer uma úni ca lei para tra tar de to dos os
as pec tos do sis te ma fi nan ce i ro. Alguns ten ta ram fa -
zer, mas não con se gui ram; não foi pos sí vel pros pe rar 
ini ci a ti vas tan to aqui no Se na do como na Câ ma ra dos 
De pu ta dos. O sa u do so Se na dor Vil son Kle i nü bing,
jun ta men te com o Se na dor José Fo ga ça, co or de nou
uma sub co mis são nes se sen ti do; mas, pela abran -
gên cia da ma té ria, de mons trou-se, na prá ti ca, que
era in viá vel uma úni ca lei para con tem plar to das as
exi gên ci as da re gu la men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro.

Assim, Sr. Pre si den te, en ten do que esse é o
pri me i ro e o mais im por tan te pas so que po de mos

Maio de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    308 



dar para ob ter mos o re sul ta do que que re mos na me -
lho ria da qua li da de, da trans pa rên cia e da efi ciên cia
do nos so sis te ma fi nan ce i ro.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMBB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMBB – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, inicialmente, quero 
cumprimentar o Senador Jefferson Péres pela forma
coerente, íntegra e correta como S. Exª resolveu a
equação do art. 192 da Constituição.

O art. 192 é um tema extremamente polêmico,
que vem sendo, há muito tempo, objeto de debate, de 
discussão e de grandes desencontros no Congresso
Nacional, porque, na verdade, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, esse assunto recebeu um tratamento
inadequado. Primeiro, a Constituição estabelece que
ele só pode ser regulamentado mediante leis
complementares, ou melhor, mediante uma lei
complementar. E, no bojo dessa lei complementar, os
Constituintes introduziram toda a complexidade do
sistema financeiro, desde a organização do Banco
Central, as suas atribuições, a sua competência,
passando pelas instituições financeiras públicas, as
instituições financeiras privadas, a lei do sigilo
bancário, a regulamentação do sistema de
fiscalização das instituições financeiras, as regras
para a nomeação de diretores de bancos estatais, a
questão relativa ao papel da Comissão de Valores
Mobiliários, qual é o limite das instituições de seguro
e como elas são reguladas, através de que órgão, o
tema relativo à capitalização, a chamada previdência
privada, como um regime também de captação de
poupança, o tratamento que se deve dar às chamadas
instituições financeiras de origem externa, instituições
estrangeiras; todo esse mundo complexo, vasto,
imenso, e, mais ainda, o tema candente, delicado,
explosivo da regulamentação da taxa de juros, para
fechar todo esse quadro. Todo esse conjunto de
temas, de propostas, de idéias, de questões, foi
colocado dentro de uma só cesta: uma lei
complementar única. 

No iní cio da Le gis la tu ra pas sa da – por tan to, há
qua tro anos –, o Se na do apro vou – aliás, con tra o
meu voto –, uma lei que re gu la men ta va a taxa de ju -
ros fi xan do o teto cons ti tu ci o nal. Aqui se dis cu tiu o
mé ri to. Mas, so bre tu do, o ar gu men to era o de que
não po dia ha ver uma lei com ple men tar tra tan do iso la -
da men te des se tema. De fato, a área eco nô mi ca do
Go ver no re cor reu ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que,

por sua vez, de cla rou que, se gun do o que cons ta da
Cons ti tu i ção, o art. 192 só pode ser re gu la men ta do
atra vés de uma úni ca lei com ple men tar que abran ja
to dos os te mas aos qua is me re fe ri. Re sul ta do: a lei
com ple men tar, com tal com ple xi da de, com tal di men -
são, abar can do tan tos e tão dis tin tos as sun tos, tor -
na-se qua se in viá vel.

O Se na dor Jef fer son Pé res re gis trou na sua fala 
que eu mes mo ve nho ten tan do na dar con tra a cor ren -
te há mais de três anos, com um pa re cer que dei a um 
pro je to do Se na dor Ney Su as su na, vi san do à re gu la -
men ta ção am pla, abran gen te de to dos es ses se to res. 
Mas, são tan tas as fren tes de de ba te, de dis cus são,
são tão pul ve ri za dos e dis tin tos os pro ble mas a se -
rem ata ca dos que é ab so lu ta men te im pos sí vel tra tar
em uma só lei de um mo sa i co tão com ple xo.

Che gou-se, ine vi ta vel men te, à con clu são de
que só há uma ma ne i ra de re al men te vir a re gu la men -
tar o art. 192: atra vés da sub di vi são, da
sub-repartição dos te mas em vá ri as leis com ple men -
ta res dis tin tas e in de pen den tes. 

Pois bem: o Mi nis tro José Ser ra, quan do Se na -
dor, apre sen tou uma emen da cons ti tu ci o nal para su -
pri mir o art. 192. Pen so que, de for ma mu i to com pe -
ten te, mu i to equi li bra da, o Se na dor Jef fer son Pé res
pro du ziu o tex to ide al. S. Exª diz que o as sun to será
tra ta do por di ver sas leis com ple men ta res e in clui aí
algo que não es ta va pre vis to, as co o pe ra ti vas de cré -
di to, e res guar da, por ca u te la, a ne ces si da de de que
uma des sas leis, a que tra te das ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras, ve nha tam bém a tra tar das ins ti tu i ções es tran ge i -
ras.

O re sul ta do é que um pro je to do ex-Deputado
Cé sar Maia tra mi ta há nove anos na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. E o pa re cer que dei ao pro je to do Se na dor
Ney Su as su na tam bém está há três anos em nos sa
Casa, o Se na do.

Por isso, re i te ro que so men te apro van do a
emen da cons ti tu ci o nal na for ma do subs ti tu ti vo do
Se na dor Jef fer son Pé res é que po de re mos avan çar.

A CPI está tra zen do à tona mu i tas ques tões,
mu i tas vul ne ra bi li da des do sis te ma fi nan ce i ro. O Se -
na do es ta rá de mãos amar ra das, o Con gres so es ta rá
de mãos amar ra das, não po de rá fa zer nada, inovar
em ab so lu ta men te nada a le gis la ção fi nan ce i ra se não
apro var a emen da do Se na dor Jef fer son Pé res.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor José Ro ber to Arru -
da.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, de se jo,
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num co men tá rio bre ve, em pri me i ro lu gar, fa zer um
res ga te his tó ri co. 

É lugar comum a idéia de que o povo que não
conhece a sua história tende a repeti-la sempre pelo
pior caminho. Quero aqui lembrar que, na
promulgação da Constituição de 1988, o então
Presidente José Sarney teve a coragem de dizer que,
nos termos em que se promulgava aquela Carta
Constitucional, ficava muito difícil administrar o País.
O Senador José Sarney, que está aqui no Senado
neste momento, antevia naquele instante, com a
responsabilidade de Presidente da República, que a
Constituição de 1988, redigida e formatada em um
momento de volta à vida democrática, procurava, no
seu texto, ter tantas garantias, procurava, nos seus
limites, ter tantas certezas, que, na verdade, trazia
para o Texto Constitucional matérias que
reconhecidamente deveriam ser tratadas em leis
ordinárias e em leis complementares. E o art. 192 da
Constituição acabou passando para a História como
um exemplo típico desse excesso de cuidado, que fez 
com que a Constituição de 1988, de qualquer forma
um marco importante da volta ao regime democrático, 
passasse, pelo excesso, a gerar pontos de
ingovernabilidade.

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que
fomos o único país do mundo a tentar tabelar juros
em um artigo da Constituição. Mais do que um
equívoco, era, na verdade, uma primariedade, um
desejo de regular a vida brasileira, a vida de um país
de economia de mercado, por um frágil Texto
Constitucional.

A par das virtudes da Constituinte e daqueles
que escreveram a Constituição – muitos dos quais
estão ainda no Congresso Nacional, inclusive o seu
ilustre Relator, Senador Bernardo Cabral –, há que se
resgatar a palavra que, naquele instante, estava na
contramão dos que redemocratizavam o País. O
então Presidente José Sarney alertou, sozinho, com
as responsabilidades que tinha de Chefe do Poder
Executivo, de Chefe da Nação, que a Constituição, da 
forma como estava posta, nos traria muitos
problemas.

O projeto do Senador José Serra tem o mérito
de mudar o art. 192 antes que se busquem os textos
legais da sua regulamentação. E o substitutivo do
Senador Jefferson Péres – estudioso que é –,
conseguiu aprimorar a idéia que trazia o Senador
José Serra – ele mesmo, diga-se de passagem, um
dos sub-relatores do Texto Constitucional.

O tex to do art. 192, que nos é apre sen ta do hoje
para a vo ta ção, Sr. Pre si den te – e de cla ro aqui que

vo ta rei em acor do com o subs ti tu ti vo do Se na dor Jef -
fer son Pé res, – tem al guns mé ri tos. Pri me i ro, tira da
Cons ti tu i ção essa idéia in gê nua, pri má ria, de se ten -
tar ta be lar ju ros. Se gun do, re me te para a lei com ple -
men tar a re gu la men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro, mas
não exi ge mais, como fri sou aqui o Se na dor José Fo -
ga ça, que ape nas uma lei re gu la men te todo o sis te -
ma fi nan ce i ro bra si le i ro. É pre ci so uma sé rie de pro je -
tos de lei, cada um no seu tem po e com a sua di men -
são, para, em con jun to, es ta be le cer a re gu la men ta -
ção apro pri a da do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Por es ses dois mé ri tos ape nas, Sr. Pre si den te,
esse pro je to subs ti tu ti vo do Se na dor Jef fer son Pé res
já me re cia a sua apro va ção.

Lem bro ao Ple ná rio, Sr. Pre si den te, que o prin -
ci pal ob je ti vo e o prin ci pal de sa fio da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to que in ves ti ga o sis te ma fi nan ce i -
ro na ci o nal é jus ta men te esta pro pos ta. 

Apro va do este tex to, hoje, a obri ga ção, a mis -
são e o de sa fio da CPI do sis te ma fi nan ce i ro são exa -
ta men te pro du zir os an te pro je tos de lei que re gu la -
men ta rão o sis te ma fi nan ce i ro. Se este tem des vi os,
im pro pri e da des, im per fe i ções, Sr. Pre si den te, é exa -
ta men te pe las bre chas da lei, pela fal ta de uma re gu -
la men ta ção com pe ten te.

As leis que ain da re gem o sis te ma fi nan ce i ro na -
ci o nal vêm da dé ca da de 60, quan do os con ta do res
tra ba lha vam com li vros de es cri ta, com co lu na de
“deve” e “ha ver”, quan do os ca i xas de ban co tra ba -
lha vam com re gis tra do ras de ma ni ve la.

Ora, o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal está in clu í do
em um pro ces so de flu xo de di nhe i ro, em que este, na 
ver da de, não é de pa pel, vi a ja em tem po real, é apli -
ca do em mo men tos sub se qüen tes, em vá ri as par tes
do mun do. Com esse sis te ma fi nan ce i ro mo der no e
au to ma ti za do, não po de mos ter uma le gis la ção atra -
sa da e an ti qua da.

O pri me i ro pas so para que a CPI pro du za os
seus efe i tos, a par de di ag nos ti car im per fe i ções, im -
pro pri e da des ou er ros, de in di car para o Mi nis té rio
Pú bli co e para o Po der Ju di ciá rio os seus res pon sá -
ve is, será o de pro du zir es ses pro je tos de lei, para os
qua is o an te pro je to, o subs ti tu ti vo do Se na dor Jef fer -
son Pé res hoje nos re me te.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel -
men te ao pro je to do Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, este subs ti -
tu ti vo que está sen do sub me ti do ao voto do Ple ná rio
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do Se na do hoje, a meu ver, é o exem plo mais cla ro
e cris ta li no da ca pa ci da de de o Se na do Fe de ral – e, 
par ti cu lar men te, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da dania des ta Casa –, pro du zir, quan do se
dis põe a de ba ter um as sun to com a con tri bu i ção
das di ver sas cor ren tes, re sul ta dos tão elo giá ve is,
quan to este subs ti tu tivo do Se na dor Jef fer son Pé -
res.

Se ria bom que o exem plo des ta ma té ria fos se
apli ca do em di ver sas ou tras que es tão sob de ba te na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, es -
pe ci al men te na que las que são de in te res se do Go -
ver no. 

A pro pos ta ori gi nal do Se na dor José Ser ra sim -
ples men te re vo ga va os arts. 192 e 163, bem como o
art. 52 das Dis po si ções Tran si tó ri as. Em uma op ção,
a meu ver, cô mo da, em ba sa da no ar gu men to “já que
é tão di fí cil re gu la men tar um ar ti go da Cons ti tu i ção,
va mos op tar por re vo gá-lo”, a ma té ria foi à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. O Se na dor Jef -
fer son Pé res apre sen tou um pri me i ro pa re cer, man -
ten do, ao con trá rio do que pre via a pro pos ta ori gi nal,
o art. 192 e es ta be le cen do que leis or di ná ri as o re gu -
la ri am.

A par tir des se pri me i ro pa re cer do Se na dor Jef -
fer son Pé res, apre sen tei um voto em se pa ra do, con -
clu in do pela sua re je i ção, ale gan do que um as sun to
des sa na tu re za, des sa im por tân cia, não po de ria fi car
su bor di na do à de li be ra ção do Con gres so por ma i o ria
sim ples, por in ter mé dio de leis or di ná ri as ou me di das
pro vi só ri as, in sis tin do na ne ces si da de de leis com ple -
men ta res para re gu lar esse ar ti go.

Com o de ba te que se pro du ziu, o Se na dor Jef -
fer son Pé res apre sen tou um subs ti tu ti vo que con tem -
pla va a pre o cu pa ção de to dos os mem bros da Co mis -
são. S. Exª re in tro du ziu a ne ces si da de de lei com ple -
men tar; con tor nou a di fi cul da de, real a par tir da de li -
be ra ção do Su pre mo – e já as si na la da pelo Se na dor
José Fo ga ça e ou tros Srs. Se na do res –, de que era
pre ci so uma úni ca lei com ple men tar para re gu lar ma -
té ria de tal com ple xi da de; re ti rou o in ci so que tra ta va
do teto de ju ros de 12%. 

Qu e ro de di car-me, es pe ci al men te, a este úl ti mo 
as pec to. Esse in ci so que tra ta dos ju ros de 12% foi o
re sul ta do, pos si vel men te, de uma pro pos ta re ves ti da
de boas in ten ções, po rém equi vo ca da, que não sur tiu 
re sul ta do prá ti co ne nhum. É até pos sí vel que a for ma
em que ve nha a ser di vul ga da a apro va ção des se
pro je to se res trin ja aos di ze res: “A par tir de ago ra,
não há mais os 12% na Cons ti tu i ção”, o que é ver da -
de. No en tan to, a im por tân cia des se pro je to não se
re su me a isso.

Re gis tro tam bém que o fato de o Con gres so Na -
ci o nal re ti rar os 12% da Cons ti tu i ção de for ma al gu ma 
sig ni fi ca que não es te ja pre o cu pa do com a po lí ti ca de
ju ros em nos so País. Ao con trá rio, tra ta-se do en ten -
di men to ape nas de que essa ques tão não deve ser
tra ta da na Cons ti tu i ção. Além dis so, mes mo aque les
que en ten dem que ta xas de ju ros de vem ser re gu la -
das por lei não es tão im pe di dos de lu tar por isso no
Con gres so Na ci o nal; a ma té ria po de rá ser tema de
pro je to de lei com ple men tar. Está-se re vo gan do na
Cons ti tu i ção, mas não se está pro i bin do a re gu la ção
por lei. Eu, par ti cu lar men te, con si de ro que essa ques -
tão não pode ser re gu la da por lei, mas os que dis cor -
dam des sa idéia tam bém es ta rão con tem pla dos no
pro je to, na for ma como está apre sen ta do.

Com a apro va ção des sa emen da no Se na do e,
em se gui da, na Câ ma ra, es ta rá en cer ra da a fase de
pos sí vel apre sen ta ção de des cul pa do Con gres so
Na ci o nal por seu com por ta men to de si di o so em não
re gu lar um ar ti go da Cons ti tu i ção. O prin ci pal em pe ci -
lho, que era a ne ces si da de de uma úni ca lei com ple -
men tar para re gu lar ma té ria des sa na tu re za e gra vi -
da de, es ta rá re vo ga do a par tir des sa emen da.

Des sa for ma, ca be rá ao Con gres so Na ci o nal re -
gu lar o art. 192 por meio de leis com ple men ta res,
como está pre vis to. Enfa ti zo a im por tân cia de o Con -
gres so vir a fa zê-lo, por que a emen da man tém o art.
52 das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ape -
nas com uma mo di fi ca ção, es ta be le cen do que, até
que se jam fi xa das as con di ções a que se re fe re o art.
192, são ve da dos:

“I – a ins ta la ção, no País, de no vas agên ci as de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras do mi ci li a das no ex te ri or;

II – o au men to do per cen tu al de par ti ci pa ção, no
ca pi tal de ins ti tu i ções fi nan ce i ras com sede no País,
de pes so as fí si cas ou ju rí di cas re si den tes ou do mi ci li -
a das no ex te ri or."

Vem em se gui da o pa rá gra fo úni co: 
“Pa rá gra fo úni co. A ve da ção a que se re fe re

esse ar ti go não se apli ca às au to ri za ções re sul tan tes
de acor dos in ter na ci o na is, de re ci pro ci da de, ou de in -
te res se do Go ver no bra si le i ro.”

Este aler ta tem que fi car para o Con gres so Na -
ci o nal: en quan to não se re gu lar o art. 192, por meio
de leis com ple men ta res, per ma ne ce o po der dis cri ci -
o ná rio do Go ver no bra si le i ro em re la ção, par ti cu lar -
men te, à ques tão da par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge -
i ro.

Lem bro que a ques tão da com pra do Ba me rin -
dus pelo HSBC está in clu í da na Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to. Pos si vel men te, se o Con gresso 
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já ti ves se re gu la do essa ma té ria, esse as sun to não
pre ci sa ria ser ob je to de in ves ti ga ção pela CPI.

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de
parabenizar o Senador Jefferson Péres pelo seu
relatório, parabenizar a Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania e o Senado pelo resultado desse
debate.

Insisto que gostaria imensamente que a prática
e o comportamento dos Senadores das Lideranças,
adotados nesta matéria, fossem adotados em todas
as outras matérias. 

A orientação do Bloco é pelo voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Eduardo
Suplicy. V. Exª dispõe de 5 minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, Sras e Srs. Se na do res, con si de ro, como
tam bém o fez o Se na dor José Edu ar do Du tra, que
te mos aqui um avan ço do Se na do e um exem plo de 
como esta Casa pode tra ba lhar bem.

Acre di to ser im por tan te a re fle xão fe i ta pelo Se -
na dor Jef fer son Pé res, ao lon go da dis cus são dessa
ma té ria ten do em vis ta a com ple xi da de do art. 192
da Cons ti tu i ção, se gun do o qual “o sis te ma fi nan ce i ro 
na ci o nal, es tru tu ra do de for ma a pro mo ver o de -
senvol vi men to equi li bra do do País e a ser vir aos in -
te res ses da co le ti vi da de, será re gu la do em lei com -
ple men tar, que dis po rá, in clu si ve, so bre” uma sé rie
de ques tões, re gis tra das em oito di fe ren tes ar ti gos,
que vão des de a au to ri za ção para o fun ci o na men to
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, a ques tão do es ta be le ci -
men to de se gu ro, par ti ci pa ção no ca pi tal es tran ge i ro,
or ga ni za ção do Ban co Cen tral, re qui si tos para a de -
sig na ção dos mem bros da di re to ria, a cri a ção de fun -
do ou se gu ro para pro te ger a eco no mia po pu lar, cri té -
ri os res tri ti vos da trans fe rên cia de pou pan ça, fun ci o -
na men to das co o pe ra ti vas de cré di tos e ou tros in ci -
sos, in clu si ve re fe ren tes às ta xas de ju ros.

Na ver da de, o Se na dor Jef fer son Pé res pon de -
rou, de acor do com a ex pe riên cia ha vi da des de 1988,
que não se tem con se gui do na prá ti ca, ao mes mo
tem po, re gu la men tar o art. 192, uma vez que são mu i -
tos os as sun tos a se rem com pre en di dos nes sa lei
com ple men tar. Então, o pro pó si to é o de per mi tir que
haja di fe ren tes leis para re gu la men tar o art. 192, não
per mi tin do que o seja por me di da pro vi só ria ou pro je -
to de lei or di ná ria, mas sim, por lei com ple men tar.

Que cuidados, Sr. Presidente, avalio sejam
importantes assumirmos no Senado Federal? Em
especial, que não permitamos que haja a tramitação
e a aprovação de lei complementar que
eventualmente seja do interesse, do empenho de
instituições financeiras privadas, deixando de lado as
leis de defesa do interesse público, de fortalecimento
do funcionamento do Banco Central e das formas de
fiscalização do sistema financeiro nacional.

Assim, proponho até mesmo ao Senador
Jefferson Péres, como relator desta matéria que
venhamos a assumir no Senado o compromisso de
jamais votarmos aqui alguma lei que, sobretudo,
seja caracterizada pelo empenho de bancos
privados, de instituições financeiras privadas e que
não levem, na devida conta, a defesa do interesse
público, o fortalecimento, a transparência das
instituições, sobretudo das instituições oficiais no
seu comportamento.

É este o apelo que faço ao Senador Jefferson
Péres, aos Líderes de todos os partidos: o
compromisso para que avancemos na direção de
bem regulamentar a forma de funcionamento do
sistema financeiro brasileiro. 

Acredito que a Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre o sistema financeiro está
avançando no diagnóstico de erros que têm sido
cometidos e janelas têm sido abertas. Daí a
importância dos trabalhos da CPI, inclusive na sua
fase posterior de recomendações a respeito do que
devemos ponderar.

Sr. Presidente, quero, na conclusão, aqui dizer
mais uma vez da importância de conferirmos
responsabilidade ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, ao Ministro da Fazenda no tocante aos
fatos que ocorrem no funcionamento dos sistema
financeiro. Cuidado, Presidente Fernando Henrique,
ao dizer lá de Washington o seguinte: “I’m not Pedro
Malan” Eu não sou Pedro Malan! 

É preciso que Sua Excelência esteja sempre
respondendo por aquilo que é, sim, da sua
responsabilidade, assim como do próprio Ministro. Os 
fatos que estão sendo examinados na CPI dos
Bancos são, sim, de responsabilidade e não pode ser
transferida do chefe do Poder Público, do Presidente
e do Ministro da Fazenda.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao eminente
Senador Hugo Napoleão.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Senadores, penso que o Senador Jefferson Péres
conseguiu, a um só tempo, agradar a gregos,
troianos, guelfos e gibelinos. Transpostos esses
elementos para a atualidade, seria como reunir
kosovares, iugoslavos, sérvios, albaneses e
macedônios, ou seja, S. Exª conseguiu agradar a
todas as facções políticas, a todas as correntes de
pensamento, eu não diria para usar a expressão
usual de uma tacada, mas conseguiu fazê-lo numa
segunda oportunidade em desdobramento.

Aliás, uma das características do Senador
Jefferson Péres é a lhaneza e, a outra, a correção
que tem para com os dados da atualidade. S. Exª, em
parecer anterior, admitiu, inclusive a regulamentação
da matéria sobre a qual aqui estamos falando através
de leis ordinárias. Agora, evolui para uma situação
que vai permitir que haja regulamentação, sobretudo
do art. 163, por meio de leis complementares e não
apenas de uma. Não precisamos mais ficar
manietados, porque, na realidade, a Constituinte
manietou também o Supremo Tribunal Federal, que
considerou que bastava apenas uma lei ordinária
para reunir todo um espectro de atividades
mencionadas no artigo para, então, terminar, hoje,
com a possibilidade de atualizarmos a legislação,
cada vez que o progresso, que a tecnologia, que os
novos meios de comunicação, de informação
trouxerem à baila novos elementos; poderemos
atualizar, revogar, modificar, derrogar, enfim, leis
ordinárias anteriores. Essa é uma grande vantagem.

Outra grande vantagem histórica é a de – no
bojo da redação da emenda substitutiva que
apresenta – ter permitido a supressão do § 3º do
inciso VIII do art. 192 da Constituição Federal, a
questão dos juros de 12%, artigo surrealista, como
surrealista foi aquele outro artigo das Disposições
Transitórias que estabeleceu que, em 10 anos,
haveríamos de erradicar o analfabetismo no Brasil.
Ora, os 10 anos se passaram e isso não aconteceu.
Esses fatos não podem estar no corpo constitucional.
É por isso que a nossa Constituição, promulgada em
1988, dois meses depois, já havia-se tornado letra
morta em função da queda do Muro de Berlim,
quando a concepção da atualidade internacional
mudou de maneira total, completa e absoluta.

Aliás, por fa lar em er ra di ca ção do anal fa be tis -
mo, a Cons ti tu i ção tra ta, no cor po cons ti tu ci o nal, de
eli mi na ção o que con si de ro mais cor re to e tra ta de er -
ra di ca ção nas Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as; en tre tan to, o que se de vem er ra di car são as do en -

ças en dê mi cas, en fim, as en de mi as ru ra is e do en ças
da sa ú de.

Então, são dois dis po si ti vos sur re a lis tas. E o
Se na dor Jef fer son Pé res con se gue, re al men te, tra -
zer atu a li za ção e re a li da de ao tex to cons ti tu ci o nal
ao su pri mir esse dis po si ti vo no bojo da nova re da -
ção do subs ti tu ti vo da CCJ, con subs tan ci a do na
Emenda nº 4.

Por fim, gos ta ria de di zer que tudo isso não in va -
li da, de ma ne i ra al gu ma, o mé ri to do Se na dor, hoje
Mi nis tro, José Ser ra. Pen so que a in ten ção de S. Exª
foi a me lhor pos sí vel ao ten tar fa zer com que am bos
os dis po si ti vos e, tam bém, o art. 52 das Dis po si ções
Tran si tó ri as, que em per ra vam a Cons ti tu i ção, fos -
sem, ago ra, atu a li za dos, li be ran do a pró pria Cons ti tu -
i ção des se ônus ou, para usar aqui a ex pres são do
Se na dor José Fo ga ça, “de uma re da ção in te i ra men te
ina de qua da”. De modo que, por oca sião da vo ta ção,
su ge ri rei e re co men da rei aos meus pa res, aos emi -
nen tes Se na do res do Par ti do da Fren te Li be ral, a
apro va ção do subs ti tu ti vo nos ter mos em que se en -
con tra re di gi do.

Era o que eu ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém vo ta rei fa vo -
ra vel men te a esse pro je to. E que ro enal te cer a fi gu -
ra do emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res, que deu
uma de mons tra ção de que lá no Nor te, no Ama zo -
nas, na ter ra do Se na dor Gil ber to Mes tri nho, tam -
bém há gen te com pe ten te e que pode par ti ci par de
de ba te tão im por tan te, que pode co o pe rar com o
povo bra si le i ro e, numa hora como esta, dar a de -
mons tra ção da sua ca pa ci da de e do seu co nhe ci -
men to.

Po rém, ra pi da men te, que ro de i xar aqui o meu aler -
ta no que se re fe re àque las ins ti tu i ções, àque les agi o tas
que se apro ve i tam da si tu a ção das pes so as me nos fa vo -
re ci das, me nos es cla re ci das para que não se trans for me
o sis te ma fi nan ce i ro em um sis te ma de agi o ta gem ofi ci al, 
ten do em vis ta que a Cons ti tu i ção, ago ra al te ra da, pas -
sa rá re al men te a ter um di re ci o na men to cor re to e con -
cre to para as pes so as sé ri as. Não se pode per mi tir que
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, com aque les cál cu los mi ra bo lan -
tes – que nós vi mos com mu i ta aten ção e com mu i ta pro -
pri e da de duran te as re u niões das CPIs, prin ci pal men -
te das CPIs do Ju di ciá rio e do sis te ma ban cá rio –, ca -
mu flem as ta xas de ju ros e im bu tam nes sas ta xas a ina -
dimplên cia; aque les cál cu los mi ra bo lan tes que ape -
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nas pro te gem o de ten tor do ca pi tal do sis te ma fi nan -
ce i ro em de tri men to dos me nos es cla re ci dos. Como o 
Se na dor Edu ar do Du tra, que apre sen tou no seu pro -
nun ci a men to a con di ção de se es ta be le cer em lei
com ple men tar as nor mas, as re gras para que es sas
pes so as não se apro ve i tem dos me nos es cla re ci dos,
tam bém de i xo este aler ta no sen ti do de que es sas
pes so as não usem es ses ar ti fí ci os para ofi ci a li zar a
agi o ta gem no Bra sil. Esse é o meu es cla re ci men to, o
meu pro nun ci a men to e a mi nha ma ni fes ta ção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Com a palavra o Senador Jader
Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ao en ca mi nhar
esta ques tão, de se jo fes te jar que o Se na do Fe de ral
es te ja a tra tar des se tema. Face à re per cus são das
duas Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to que
apre ci am pro ble mas na área do Ju di ciá rio e na área
do sis te ma fi nan ce i ro, hou ve quem pas sas se a ad vo -
gar que ha ve ria uma pa ra li sia no Con gres so Na ci o -
nal, por que esta Casa es ta ria vol ta da, úni ca e ex clu si -
va men te, para a dis cus são no in te ri or das duas Co -
mis sões Par la men ta res de Inqué ri to. Na tar de de
hoje, o Se na do Fe de ral de mons tra a sua pre o cu pa -
ção com um as sun to do qual, há mu i to, a Cons ti tu i ção 
bra si le i ra e a so ci e da de re qui si tam a sua com ple men -
ta ção com uma dis cus são sé ria. De se jo, por tan to, re -
gis trar, Sr. Pre si den te, para aque les que ten ta ram, se -
gu ra men te, co lo car dú vi das na opi nião pú bli ca de um
pos sí vel pre ju í zo ca u sa do pe las Co mis sões Par la men -
ta res de Inqué ri to, que hoje te nho uma res pos ta efe ti va:
na Câ ma ra dos De pu ta dos, es ta mos a vo tar me di das
da ma i or im por tân cia, como a ques tão re la ti va às me di -
das pro vi só ri as; e nes ta Casa vo ta mos a re gulamen ta -
ção do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, ex ter nar os
meus cum pri men tos ao Se na dor José Ser ra, atu al Mi -
nis tro da Sa ú de, que se pre o cu pou com o tema e bus -
cou um ca mi nho que de sobs tru ís se a ques tão re la ti va 
ao tra ta men to do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal. Re gis -
tro a jus ti fi ca ti va de S. Exª há pou co, in clu si ve, re fe ri -
do pelo ilus tre Lí der do PFL nes ta Casa, Se na dor
Hugo Na po leão. S. Exª cita uma de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral que diz:

Só o tra ta men to glo bal do sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal, na fu tu ra lei com ple men -
tar, com a ob ser vân cia de to das as nor mas
do ca put, dos in ci sos e pa rá gra fos do art.
192, per mi ti rá a in ci dên cia da re fe ri da nor -
ma.

Por tan to, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral fala em
acór dão que ha ve ria ne ces si da de de uma re gu la -
men ta ção úni ca, e o au tor, Se na dor José Ser ra, diz: 

Assim, a ta re fa de re gu la men ta ção do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, que era ex tre -
ma men te com ple xa, aca bou se trans for -
man do em obra qua se im pos sí vel.

Sr. Pre si den te, faço esse re gis tro, por que cre io
que o Se na dor au tor des ta emen da bus ca va a fór mu -
la de re ti rar o dis po si ti vo do bojo da Cons ti tu i ção, para 
que, por meio de leis or di ná ri as, fos se pos sí vel dis ci -
pli nar o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal. 

Fes te jo mais uma vez o pro ces so de cons tru ção 
le gis la ti va, que, di fe ren te men te de me di das au to ri tá ri -
as, como é o caso da me di da pro vi só ria como era
tam bém o caso do de cre to-lei no re gi me mi li tar per mi -
te que não só nós par ti ci pe mos, mas até a pró pria so -
ci e da de par ti ci pe e co la bo re. O Se na dor Jef fer son
Pé res, com pre en den do a ne ces si da de de com ple -
men tar a re gu la men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro no
Bra sil, tri lhou um ca mi nho al ter na ti vo – não no sen ti do 
de re ti rar o ar ti go de fi ni ti va men te, como que ria o Se -
na dor José Ser ra, mas de man tê-lo de modo mais fle -
xí vel –, con ser van do a lei com ple men tar, que exi ge
quo rum qua li fi ca do para apro va ção pelo Po der Le -
gis la ti vo.

Cum pri men to o Se na dor Jef fer son Pé res pela
for ma do seu subs ti tu ti vo, que nos per mi ti rá con ti nu ar
sus ten tan do no tex to da Cons ti tu i ção esse as sun to,
re gu la do em gran de par te por lei com ple men tar e, ao
mes mo tem po, dan do fle xi bi li da de e pos si bi li tan do
que os di ver sos ân gu los do sis te ma fi nan ce i ro na ci o -
nal pos sam ser apre ci a dos por meio de di ver sas leis.

Apre sen to mi nhas sa u da ções ao Re la tor, Sr.
Pre si den te, re co men dan do à Ban ca da do PMDB a
apro va ção do subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção a Emen da nº
4-CCJ-Substitutivo, que tem pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, fiz um si nal para 
V. Exª, que, com aque la li be ra li da de mar can te, ace -
nou que eu po de ria fa lar, en ca mi nhan do a ma té ria.
E eu es ta va des pre o cu pa do.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) - Confesso que não me lembro, mas V.
Exª pode falar enquanto os Senadores votam.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª não se inscreveu? 

Há dissidência no Bloco.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) – Não há dissidência, Sr.
Presidente. Todos juntos votaremos favoravelmente
à matéria.

A aprovação dessa proposição significa, sem
dúvida alguma, um largo passo para a regularidade
das atribuições do Banco Central e do sistema
financeiro nacional. 

Sabemos que muitas mazelas, de uns tempos
para cá, têm acontecido no sistema financeiro
notadamente porque falta regulamentação, falta
uma lei que disponha sobre as verdadeiras
atribuições do Banco Central, que trace esses
limites, que acabe com esse conluio entre bancos e
ex-diretores do Banco Central, uma lei que
promova, acima de tudo, a transparência das ações 
do Banco Central, que acabe com esses privilégios
de salvar bancos, enquanto o povo brasileiro morre
na miséria.

Sr. Presidente, essa abertura que nos é
proporcionada pelo substitutivo do Senador
Jefferson Péres possibilitará a aprovação de
medidas justas e equânimes que venham corrigir as 
injustiças do sistema financeiro inclusive com a
aprovação, o mais breve possível, daquela taxa que 
já é conhecida internacionalmente como a Taxa
Tobin, criada na imaginação, por enquanto, do
grande economista James Tobin – Prêmio Nobel
em 1978 – que pela primeira vez, propôs a idéia de
uma taxação sobre transações financeiras
internacionais, que poderia ser aplicada
uniformemente pela maioria dos países. Consoante
sua proposta, uma pequena taxação de menos de
0,5% sobre capitais internacionais deteria a
especulação e as flutuações cambiais. Hoje, com uma
alíquota menor, de 0,1%, a Taxa Tobin arrecadaria
anualmente cerca de US$166 bilhões, duas vezes
mais que a soma anual necessária para erradicar a
pobreza extrema até o início do próximo século.

Sr. Presidente, como não posso me alongar,
dada a escassez do tempo, gostaria de dizer que a
idéia da Taxa Tobin conquista espaço. Ela conquista
espaço na França, onde o cidadão francês já
conhece todos os seus pormenores. O Governo da

França e o Governo da Austrália, entre os países
desenvolvidos, já se declararam favoráveis à Taxa
Tobin. Recentemente, Sr. Presidente, para ilustrar o
que estou dizendo, no dia 23 de março, a Casa dos
Comuns do Canadá aprovou, com 164 votos a favor e 
83 contra, a seguinte moção: 

Que na opi nião des ta Casa, o Go ver no 
deve de cre tar uma taxa so bre tran sa ções fi -
nan ce i ras, em en ten di men to com a co mu ni -
da de in ter na ci o nal.

O jor nal Le Mon de ide a li zou, e já está cri a da,
uma en ti da de a ATAC e Ação pela Taxa To bin de aju -
da aos ci da dãos, que já exis te no Bra sil. Acon te ce rá
um pré-encontro na ci o nal, ain da este ano, com a re a -
li za ção do Tri bu nal da Dí vi da Exter na no Rio de Ja ne i -
ro.

Sr. Pre si den te, apro ve i to esse pe que no es pa ço
que V. Exª me con ce deu para di zer que a Taxa To bin é 
um dos prin cí pi os bá si cos que o PSB de fen de na cor -
re ção das in jus ti ças so ci a is na re par ti ção da dis tri bu i -
ção da ren da, não só na ci o nal, como in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, di an te dos bi lhões e bi lhões que
os ca pi ta is vo lá te is ga nha ram na es pe cu la ção fi nan -
ce i ra, se hou ves se a Taxa To bin, na tu ral men te que a
po bre za, hoje, es ta ria sen do mais aten di da no mun -
do, prin ci pal men te no Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Peço aos Srs. Se na do res que ain da não vo ta -
ram que o fa çam e aos que es tão em ou tras de pen -
dên ci as da Casa que ve nham ao ple ná rio.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) - A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto “sim”.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – O PSDB
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Qu e ro co mu ni car aos Srs. Se na do res que
ain da ha ve rá três vo ta ções no mi na is, para as qua is
a pre sen ça é in dis pen sá vel. 

Co mu ni co tam bém que a ses são de ama nhã
será não de li be ra ti va, ten do em vis ta que as CPIs
se re u ni rão para de po i men tos im por tan tes, e os Se -
na do res de vem dela que rer par ti ci par, pas san do
para se gunda-feira a ses são de li be ra ti va, às
14h30min.

Ama nhã, a ses são será não de li be ra ti va, às 10
ho ras.

(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Está encerrada a votação. Votaram
“Sim” 67 Srs. Senadores, e “Não” 2.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 70 vo tos.
Apro va da a Emen da nº 4, da CCJ-Substitutivo,

fi cam pre ju di ca das a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu -
i ção nº 21, a Emen da nº 1, da CCJ, e as Emen das nºs
2 e 3, de Ple ná rio.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia ofe re cen do a re da ção
para o se gun do tur no, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 214, DE 1999

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de 
1997.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de 1997,
que re vo ga o in ci so V do art. 163 e o art. 192 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral bem como o art. 52 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, na for ma do
subs ti tu ti vo apro va do no pri me i ro tur no.

Sala de Re u niões da Co mis são, 12 de maio de
1999. –

ANEXO AO PARECER Nº 214, DE 1999

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de 
1997.

EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº  , DE 1999

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Alte ra o in ci so V do art. 163 e o art.
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e o ca put do
art. 52 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as.

Art. 1º O in ci so V do art. 163 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 163 ..............................................”
“V – fis ca li za ção fi nan ce i ra da ad mi nis -

tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta;”(NR)

Art. 2º O art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 192. O sis te ma fi nan ce i ro na ci o -
nal, em to das as par tes que o com põem,
abran gen do as co o pe ra ti vas de cré di to, será 
re gu la do por leis com ple men ta res, que dis -
po rão so bre a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran -
ge i ro nas ins ti tu i ções que o in te gram.” (NR)

I – Re vo ga do.
II – Re vo ga do.
III – Re vo ga do.
a) Re vo ga do.
b) Re vo ga do.
IV – Re vo ga do.
V – Re vo ga do.
VI – Re vo ga do.
VII – Re vo ga do.
VIII – Re vo ga do.
§ 1º Re vo ga do.
§ 2º Re vo ga do.
§ 3º Re vo ga do.

Art. 3º O ca put do art. 52 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a ter a se -
guin te re da ção:

“Art. 52. Até que se jam fi xa das as con -
di ções do art. 192, são ve da dos:”(NR)

“I – ........................................................
II – ........................................................
Parágrafo

único...................................."

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – A matéria constará da Ordem do Dia
do próximo dia 20 de maio, para discussão, em
segundo turno.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr.
Pre si den te, peço a V. Exª que faça cons tar o meu voto 
fa vo rá vel na vo ta ção an te ri or.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – Sr. 
Pre si den te, gos ta ria de re gis trar meu voto fa vo rá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Ata vai re gis trar, já que o pa i nel não re gis -
trou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pela or dem, tem V. Exª a pa la vra. É so bre a
vo ta ção ago ra?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, há mo men tos em que o Se na do Fe de -
ral pre ci sa sa ber de fa tos de gran de re le vân cia que
es te jam ocor ren do no País.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Ape nas um mo men to. V. Exª fa la rá logo após 
es sas vo ta ções. A pri o ri da de será de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É uma in for ma ção de um mi nu to, se V. Exª me per mi -
tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pro va vel men te, será im por tan te para a vo -
ta ção. V. Exª está com a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pos so fa lar já?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pode. Deve ser im por tan te para a vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
que ro in for mar que a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Pa u -
lo, por 4 vo tos a 2 e uma abs ten ção, de ci diu pela
aber tu ra do pro ces so de im pe ach ment  do Pre fe i to
Cel so Pit ta. Isso de cor reu, em gran de par te, da ex po -
si ção on tem fe i ta pelo Se na dor Ro ber to Re quião a
res pe i to do Re la tó rio da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to que exa mi nou a ques tão re la ti va aos pre ca -
tó ri os ju di ci a is. Foi, em gran de par te – pelo que in for -
ma ram os Ve re a do res da Câ ma ra Mu ni ci pal –, pela
con vic ção que ti ve ram di an te da ex po si ção do Se na -
dor Ro ber to Re quião, re la ti va men te a to dos aque les
epi só di os, que a Câ ma ra Mu ni ci pal re sol veu ado tar
esse pro ce di men to. Obvi a men te, dan do-se todo o di -
re i to de de fe sa ao Pre fe i to, isso im pli ca rá um pro ces -
so que du ra rá 90 dias. Esse é um fato po lí ti co im por -
tan te para a Na ção. Por isso pedi o di re i to da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se o Emba i xa dor for apro va do, ele le va rá
essa no tí cia para a Re pú bli ca do Ga bão.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

MENSAGEM Nº 246, DE 1998
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta – no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re -
cer da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ber -
nar do Ca bral, so bre a Men sa gem nº 246,
de 1998 (nº 1.346/98, na ori gem), pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
à de li be ra ção do Se na do a es co lha do
se nhor Sér gio Se a bra de No ro nha, Mi nis -
tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Espe ci -
al da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer
o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Ga bo ne sa.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
se guin te pa re cer.) – Sr. Pre si den te, a in di ca ção do Sr. 
Sér gio Se a bra de No ro nha foi apro va da na Co mis são 
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal por 13 vo -
tos fa vo rá ve is e ne nhum con tra, por tan to, por una ni -
mi da de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pa re cer.
Os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 
(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta) 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Vo ta ram SIM 63 Srs. Se na do res; e NÃO, 02. 
Hou ve 03 abs ten ções.
To tal: 68 vo tos.
Foi apro va do o nome e será fe i ta a de vi da co -

mu ni ca ção ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 3:
 MENSAGEM Nº 58, DE 1999

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta – no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do
Pa re cer da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e Defesa Na ci o nal, Re la tor:
Se na dor Lú dio Co e lho, so bre a Men sa -
gem nº 58, de 1999 (nº 118/99, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli -
ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a
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es co lha do se nhor Car los Alfre do Pin to da
Sil va, Mi nis tro de Se gun da Clas se do Qu a -
dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ni gé ria, e,
cumu la ti va men te, jun to à Re pú bli ca do Be nin, 
Re pú bli ca do Ní ger e Re pú bli ca To go le sa.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
se guin te pa re cer.) – O nome do Sr. Car los Alfre do
Pin to da Sil va re ce beu a apro va ção, na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, de 14 Srs.
Se na do res, por tan to, a una ni mi da de dos pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pa re cer.
A Mesa so li ci ta aos Srs. Se na do res que ocu pem 

os seus lu ga res.
As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
So li ci to às Sras e aos Srs. Se na do res que não

vo ta ram para fa zê-lo e aos que se en con tram em ou -
tras de pen dên ci as da Casa para vi rem ao ple ná rio
para a vo ta ção no mi nal.

Ain da há uma vo ta ção no mi nal.
(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 62 Srs. Se na do res; e NÃO,
03.

Hou ve 05 abs ten ções.
To tal: 70 vo tos.
Foi apro va do o nome do Emba i xa dor Car los

Alfre do Pin to da Sil va.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 4:
MENSAGEM Nº 102, DE 1999

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta – no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re -
cer da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e Defesa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Artur
da Tá vo la, so bre a Men sa gem nº 102, de
1999 (nº 420/99, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra
Vera Lú cia Bar rou in Cri va no Ma cha do, Mi -
nis tra de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma -

nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer -
cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to
à Re pú bli ca da Índia e, cu mu la ti va men te,
jun to à Re pública So ci a lis ta De mo crá ti ca do
Sri Lan ka, à Re pú bli ca das Mal di vas e ao Re i -
no do Ne pal.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
se guin te pa re cer.) – O nome da Srª Vera Lú cia Bar -
rou in Cri va no Ma cha do re ce beu 10 vo tos fa vo rá ve is
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal; ne nhum voto con tra; por tan to, a una ni mi da de dos 
pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pa re cer.
A Mesa so li ci ta às Srªs e aos Srs. Se na do res

que ocu pem os seus lu ga res.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta.)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Vo ta ram SIM 62 Srs. Se na do res; e NÃO, 04.
Hou ve 3 abs ten ções.
To tal: 69 vo tos.
Foi apro va do o nome da Srª Vera Lú cia Bar rou in 

Cri va no Ma cha do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 5:
REQUERIMENTO Nº 184, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 184, de 1999, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, 
do Pro je to de Lei do Se na do nº 231, de
1999 – Com ple men tar, de sua au to ria, que
dis põe so bre re a jus te do sal do de ve dor dos
con tra tos ha bi ta ci o na is do Sis te ma Fi nan ce i ro 
de Ha bi ta ção – SFH e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao au tor do re que ri men to.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE. Para um es cla re ci men to. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, em
subs ti tu i ção a este pro je to, dei an da men to a um ou tro
que en tra pro fun da men te na ma té ria e já está na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Este pro je to, en tão, 
já foi subs ti tu í do por ou tro. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
O Pro je to do Se na do nº 231, de 1999 – Com ple -

men tar, vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 6:
REQUERIMENTO Nº 186, DE 1999

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que -
ri men to nº 186, de 1999, do Se na dor
Osmar Dias, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, a tra mi ta ção con jun ta dos Pro -
je tos de Lei do Se na do nºs 122 e 198, de
1999, por ver sa rem so bre a uti li za ção do
FGTS para o pa ga men to de anu i da des do 
en si no mé dio e cur so uni ver si tá rio de
gra du a ção. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 238, DE 1999

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 258 do Re -
gi men to Inter no do Se na do, re que i ro Tra mi ta ção
em Con jun to do Pro je to de Lei do Se na do nº 23/99, 
que “Au to ri za a uti li za ção do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço no pa ga men to do Cré di to Edu ca -
ti vo, e dá ou tras pro vi dên ci as” aos Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 122/99, que “Alte ra a Lei nº 8.036, de
1990, per mi tin do a uti li za ção do FGTS para pa ga -
men to de anu i da des do en si no mé dio e de cur so su -
pe ri or” e 198/99, que “Alte ra o art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, que dis põe so bre o
FGTS, de for ma a in clu ir, en tre as hi pó te ses para
mo vi men ta ção da con ta vin cu la da do tra ba lha dor, o 
pa ga men to de en car gos edu ca ci o na is de cor ren tes
de cur so uni ver si tá rio de gra du a ção e dá ou tras pro -
vi dên ci as”, por ver sa rem so bre ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. –
Se na dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) Em vo ta ção o Re que ri men to nº 238, de 1999, 
que aca ba de ser lido.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, em se tratando de

requerimento que versa sobre a utilização do FGTS 
para pagamento de anuidades do ensino médio e
cursos universitários de graduação, quero
aproveitar esta oportunidade e alertar o Senado
Federal sobre uma questão que, inclusive, foi
matéria hoje da Folha de S.Paulo  que se refere à
possibilidade de o crédito educativo perder verba de
loterias no ano 2000. 

Está aqui dito que, pelo art. 66 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o ano 2000,
encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional, 
fica proibido qualquer tipo de vinculação de recursos
da União no ano que vem, à exceção do que tenha
sido aprovado em emenda constitucional ou lei
complementar. Atualmente, dos recursos oriundos
das loterias federais, 30% do prêmio líquido é
destinado ao crédito educativo, quer dizer, ao fundo
que estabelece o crédito, para o qual é encaminhado
o retorno feito pelos alunos e os recursos do próprio
orçamento do MEC. 

A questão da destinação da verba de loterias foi
tratada pela Lei nº 9.288/96 – uma lei ordinária –, que
estabeleceu que 30% do prêmio das loterias fosse
para o financiamento do CREDUC. Portanto, se
permanecer o que está no art. 66 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, vão ser cortados nada mais nada
menos do que 150 a 200 milhões de reais. 

Então, estamos deixando um alerta aos Srs.
Parlamentares. Sabemos que há emendas de alguns
Deputados neste sentido, mas é importante que esta
Casa se some a essa iniciativa, porque é impossível
reduzirem ainda mais recursos para crédito
educativo, o que é profundamente preocupante para
o nosso País.

É o alerta que quero deixar, pedindo aos Srs.
Parlamentares que se mobilizem em relação a isso. 
Nada mais justo do que um dinheiro das loterias
federais seja revertido em benefício da educação.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

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

Aprovado.
Sendo assim, os Projetos de Lei do Senado nºs

122, 198 e 223, de 1999, passam a tramitar em
conjunto e retornam ao exame da Comissão de
Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

O Requerimento nº 186, de 1999, fica, assim,
prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 7:
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REQUERIMENTO Nº 190, DE 1999

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 190, de 1999, do
Senador Sergio Machado, solicitando,
nos termos regimentais, a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado nº 83, de 1999, de sua autoria,
que altera o art. 18 da Lei nº 9.096,  de
19 de setembro de 1995, fixando em quatro
anos o prazo mínimo de filiação partidária
para o registro de candidatura às eleições
de eleitor que mudar de partido.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram

per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 83, de 1999,

vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) - Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 239, DE 1999

Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V. Exª a re ti -
ra da do Re cur so nº 12, de 1999.

Sala das Ses sões, 12 de maio de 1999. – Se -
na dor Ge ral do Althoff.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia de fe re o re que ri men to nos
ter mos do Re gi men to Inter no.

Com a pa la vra, o Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res. V. Exª fa la rá como Lí der do Blo co.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do
Fe de ral, em re u nião re a li za da no dia de hoje, de ci diu
aca bar com a co li ga ção pro por ci o nal para as pró xi -
mas ele i ções. Foi uma de ci são com ba ti da pelo nos so
Par ti do, pelo Par ti do dos Tra ba lha do res e pelo PPS;
por que visa, so bre tu do, a co lo car em di fi cul da des os
Par ti dos de Opo si ção. Foi uma de ci são an ti de mo crá -
ti ca. Fi ze mos um voto em se pa ra do e a sua le i tu ra
mos trou, por di ver sos mo ti vos, a in cons ti tu ci o na li da -
de da pro pos ta do Se na dor, Lí der do PSDB, Sér gio
Ma cha do, uma in cons ti tu ci o na li da de que atin ge fron -
tal men te a li ber da de do ci da dão em se re u nir e fun dar 

par ti dos que es te jam de acor do com o seu pen sa -
men to, com o seu ideá rio. É a li ber da de da ci da da nia
que está sen do atin gi da por essa de ci são da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do
Fe de ral. Ten do sido apro va da, na tu ral men te a ma té -
ria virá para dis cus são no âm bi to do Ple ná rio do Se -
na do Fe de ral.

Des de já, sa be mos que, se a CCJ foi ca paz de
apro var de for ma tão cé le re, tão rá pi da e tão es ma ga -
do ra essa ma té ria, aqui ha ve rá dis cus são, cer ta men -
te será apro va da, e irá para a Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Por ma i or que seja a boa von ta de da Câ ma ra em 
cor ri gir as dis tor ções, ela vol ta rá à de li be ra ção do Se -
na do, para que se faça a von ta de da ma i o ria. Des sa
for ma, de uma vez por to das, se gun do a von ta de do
Go ver no, es ta rá fi na li za da a his tó ria da co li ga ção pro -
por ci o nal no Bra sil.

Como dis se, sou con tra o tér mi no des sas co li -
ga ções. No en tan to, se por ven tu ra o Go ver no man ti -
ves se pelo me nos as duas co li ga ções ao mes mo tem -
po co li ga ção ma jo ri tá ria e co li ga ção pro por ci o nal , es ta -
ria agin do com co e rên cia, pois a base go ver na men tal
nes ta Casa per mi tia as duas co li ga ções. Como can di -
da tos a de pu ta do de le gen das di fe ren tes, numa mes ma 
ele i ção, com por tam-se como ad ver sá ri os e vo tam no
mes mo can di da to a go ver na dor, a pre si den te da re pú -
bli ca e a pre fe i to, no caso dos ve re a do res? É uma in co -
e rên cia to tal, que tra duz, de for ma mu i to cla ra, a in ten -
ção do Go ver no de sub tra ir o cres ci men to da Opo si ção, 
tan to na Câ ma ra quan to no Senado, cri an do obs tá cu -
los para que haja me nos de pu ta dos nos qua dros da
Opo si ção.

Há uma ou tra pro po si ção a ser dis cu ti da na pró -
xi ma se ma na na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, que tra ta de ve dar aos Par ti dos po lí ti cos
que não atin jam a cláu su la de bar re i ra ou de de sem -
pe nho de 5% o aces so aos re cur sos do fun do par ti dá -
rio e ao tem po de rá dio e te le vi são. Tra ta-se de Par ti -
dos sem ca rá ter na ci o nal.

Pelo que se pode no tar, já an te ci pa mos que
essa ma té ria será mais uma vez apro va da. Entre tan -
to, vi san do a con tor nar esse pro ble ma e a mos trar
aos Par ti dos ma i o res que a Opo si ção tem pro pos tas,
apre sen ta re mos na Co mis são – como de fato já apre -
sen ta mos – uma al ter na ti va que dê sus ten ta ção le gal
aos Par ti dos que se man têm na Opo si ção, prin ci pal -
men te aque les con si de rados his tó ri cos, que têm um
pas sa do e uma his tó ria em fa vor da de mo cra cia, das 
li ber da des, do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co e
da cor re ção das in jus ti ças so ci a is. Para pre ve nir que 
al gum Par ti do des se jaez pos sa ser des tru í do por
meio de uma le gis la ção que a meu ver nem o re gi me
dis cri ci o ná rio ten tou, mas que na de mo cra cia se
está ten tan do apre sen ta mos uma op ção que está
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sen do es tu da da por to dos os Par ti dos gran des, como
o PMDB, o PFL e o PSDB, base de sus ten ta ção go -
ver na men tal nes ta Casa.

É premente que alguma solução seja tomada
porque, do contrário, a reforma político-partidária
passará a imagem à opinião pública de que seu
objetivo é manter o status quo, é manter a situação
como está, ou seja, manter os Partidos grandes
dominando nos Estados e na União e os Partidos de
Oposição sofrendo as agruras de não se poderem
coligar, ainda mais sem os recursos financeiros que
poderiam ser direcionados a eles com a aprovação da 
proposta do financiamento público de campanha.

Milhares de reformas podem ser feitas no Brasil, 
mas, se não encontrarem o caminho que resolva o
problema do financiamento, dando maior
transparência às campanhas políticas, nenhuma
reforma política prestará, nenhuma terá significado,
nenhuma terá alcançado o objetivo a que se tenha
proposto.

Portanto, ao lado dessa proposta alternativa
que estamos apresentando ao Senado Federal,
reclamamos que a base governamental – PSDB,
PMDB e PFL principalmente – se recorde de que,
tratar apenas da exclusão no processo eleitoral da
coligação entre Partidos, tratar da fidelidade
partidária tão-somente para aprovação dos atos do
Governo, tratar da cláusula de barreira para impedir o
funcionamento de Partidos menores e não dar
importância à transparência de recursos públicos nas
campanhas eleitorais, em resumo, é “história de
Trancoso”, é reforma “para inglês ver”.

Em várias ocasiões neste País, inclusive
recentemente, tivemos CPIs demonstrando que, por
trás da corrupção havida nos escalões dos Governos
federal, estadual e municipal, existe o problema do
financiamento de campanha. É o dinheiro que corre
por fora. É o “caixa 2" formado para o financiamento
dos candidatos. Enquanto isso, a Oposição reclama
seu direito legítimo de ter pelo menos o mínimo para
assegurar a propaganda política dos seus
candidatos, mas nenhum direito lhe é dado, porque
os empresários correm da Oposição na época das
eleições como o diabo foge da cruz.

Além do fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha,
Sr. Pre si den te e já exis te uma emen da de nos sa au to -
ria para ga ran tir ma i or equi lí brio, ma i or eqüi da de no
pro ces so ele i to ral , es ta mos su ge rin do aos Srs. Se -
na do res essa emen da ao Pro je to de Lei do Se na do nº 
180, que al te ra as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97, e
que, en tre ou tros as sun tos, veda aos Par ti dos que
não te nham ca rá ter na ci o nal o aces so aos re cur sos

do Fun do Par ti dá rio, que já exis te no Bra sil, e ao tem -
po de rá dio e te le vi são. A sa í da que ima gi na mos será
a al te ra ção do art. 13 da Lei nº 9.096, de 16 de se tem -
bro de 1995, acres cen tan do-se os se guin tes pa rá gra -
fos ao art. 13:

O pri me i ro pa rá gra fo cria a Fe de ra ção de Par ti -
dos Po lí ti cos. Os par ti dos po lí ti cos po de rão re u nir-se
em fe de ra ção, a qual, após a sua cons ti tu i ção e o res -
pec ti vo re gis tro no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, atu a rá
na ci o nal men te, in clu si ve na ati vi da de par la men tar,
como se fos se uma úni ca agre mi a ção par ti dá ria, com
a ga ran tia da pre ser va ção da iden ti da de e da au to no -
mia dos par ti dos que a in te gra rem.

Na prá ti ca, dois ou mais par ti dos po de rão cons -
ti tu ir uma fe de ra ção e, após as ele i ções, con ti nu ar
com a sua iden ti da de par ti dá ria, a sua au to no mia, po -
den do agir no Con gres so Na ci o nal. Mas a fe de ra ção
pre ci sa ul tra pas sar a cláu su la de bar re i ra. Exi ge-se,
como úni co re qui si to, que não o par ti do, mas a fe de -
ra ção ul tra pas se a cláu su la de bar re i ra ou 5% do ele i -
to ra do na ci o nal.

Sem o aten di men to a esse re qui si to, os par ti dos 
não te ri am con di ções de fun ci o nar no Con gres so Na -
ci o nal, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PT – SE) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB-SC) – Se na dor 
Anto nio Car los Va la da res, a ques tão da re for ma po lí -
ti ca e par ti dá ria no Bra sil é mu i to dis cu ti da. Há uma
tese ge ne ra li za da de que, no Bra sil, há ne ces si da de
de se for ta le cer os par ti dos po lí ti cos. Ao mes mo tem -
po, há tam bém a tese de que a po pu la ção tem o di re i to
de se ma ni fes tar li vre men te em re la ção aos par ti dos
em que que i ra vo tar. Os par ti dos po dem, en tão, re pre -
sen tar os di ver sos seg men tos da so ci e da de bra si le i ra.
Mas como for ta le cer os par ti dos? Ha ve rá ou não fi de li -
da de par ti dá ria na le gis la ção bra si le i ra, a fim de que os 
par ti dos te nham mais so be ra nia? Gos ta ria de co nhe -
cer o pen sa men to de V. Exª. Como va lo ri za re mos o
par ti do e não a pes soa? Cos tu ma-se di zer a todo ins -
tan te que mu i tos, com man da to ele ti vo, de i xam o par ti -
do, pas sam a in te grar ou tros ou vão ao “bal cão de ne -
go ci a ções”. Não dão sa tis fa ção ne nhu ma, vi ram as
cos tas ao par ti do pelo qual se ele geu, pelo qual os
com pa nhe i ros mi li tan tes es for ça ram-se na cam pa nha. 
Vão mu i tas ve zes para um par ti do da base do Go ver -
no, em tro ca de apo i os po lí ti cos ou de fun ções pú bli -
cas. Qual é o pen sa men to de V. Exª? Como po de mos
cor ri gir isso? Qual é a pena que se apli ca? De ve-se
dei xar o man da to, a fim de que o pri me i ro su plente
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as su ma? Quem qui ser de i xar o par ti do terá de deixar
o man da to? Gos ta ria de ou vir a opi nião de V. Exª sobre
a ques tão. Con cor do com V. Exª no que diz res pe i to
ao fun do de cam pa nha. De fen do a tese acer ca da
exis tên cia de um fun do de cam pa nha pro por ci o nal,
para que os par ti dos po lí ti cos te nham igual da de de
con di ções de de ba ter, por que sei dos pri vi le gi a dos e
da ten dên cia de as em pre sas aju da rem aque les que
es tão che gan do. Du ran te as pes qui sas, há tam bém
fa ci li da de de re ce ber re cur sos. Te mos de en con trar
um me ca nis mo para re gu la ri zar o pro ces so ele i to ral,
e nada me lhor que o fun do de cam panha, para que
haja igual da de de con di ções para o de ba te. Como en -
con tra re mos um meio de for ta le cer os par ti dos, de ha -
ver uma pe na li da de, para que os par ti dos não fi quem à
mer cê de ele ger uma pes soa, um com pa nhe i ro que, em 
pou co tem po, pode sair do par ti do mas le van do o
man da to? Cum pri men to-o, Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, por tra zer esse atu al e im por tan te tema
para dis cus são.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – V. Exª toca num ponto da maior
importância. A fidelidade partidária deveria existir não 
apenas na lei, mas na cabeça de cada um de nós. Se
nos elegemos por um partido, temos obrigação não
só com os eleitores que confiaram na nossa proposta, 
como com o partido que confiou na nossa filiação. No
ato da filiação partidária, confiamos nas idéias que o
partido pregou e confirmamos a certeza, a lisura e a
propriedade dessas idéias. A fidelidade partidária,
portanto, é mais um ato ético do cidadão que um ato
legal. Se colocarmos a fidelidade como um ato
forçado em lei, quem estiver no poder pode utilizar a
fidelidade partidária como instrumento para impor a
sua vontade, e não para impor a vontade do partido
ou da sociedade. Temos de balizar essa questão e
dar um certo equilíbrio.

Os par ti dos po lí ti cos hoje não são mais en ti da -
des pú bli cas como eram an ti ga men te. De po is da
Cons ti tu i ção de 1988, os par ti dos po lí ti cos pas sa ram
a ser en ti da des de na tu re za pri va da, ou seja, não há
uma re gu la men ta ção es ta tal que pos sa cri ar obs tá cu -
lo no seu ca mi nho. Por tan to, se o Go ver no de se ja fi -
de li da de dos seus com pa nhe i ros, não se deve co lo -
car na lei es ta tal fre i os con tra a in fi de li da de, mas deve 
es ta be le cer, em cada par ti do que o apóia, nor mas
bem cla ras no es ta tu to par ti dá rio – cada par ti do tem
seu es ta tu to –, a lei que rege os fi li a dos. Ora, se há
uma lei que de ter mi na a fi de li da de para to dos os par -
ti dos, em face de de ci sões de cú pu la, não se tra ta de
uma lei de mo crá ti ca, mas de uma lei que tira a li ber -
da de dos par ti dos, li ber da de esta que está pre vis ta

na nos sa Cons ti tu i ção e que é uma ga ran tia pre vis ta
tam bém nos es ta tu tos.

A fi de li da de que o Go ver no pre ga não é a fi de li -
da de es ta tu tá ria. Na ver da de, a fi de li da de par ti dá ria é 
um tema de suma im por tân cia. O Go ver no, por exem -
plo, re ti rou di re i tos dos apo sen ta dos e pen si o nis tas,
co bran do uma taxa de con tri bu i ção à Pre vi dên cia que 
não exis tia an te ri or men te. Se o Go ver no de se jas se
que essa ma té ria fos se apro va da, isso iria de en con -
tro a to dos os es ta tu tos dos par ti dos que apói am o
Go ver no. Como, en tão, o Go ver no po de ria exi gir fi de -
li da de par ti dá ria de um Se na dor da Re pú bli ca ou de
um De pu ta do Fe de ral cuja ati tu de es ti ves se em acor -
do com o es ta tu to, mas em de sa cor do com o Go ver -
no? Des con fio que o Go ver no quer im por não a fi de li -
da de ao es ta tu to, mas a fi de li da de às suas im po si -
ções.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Se o Sr. Pre si den te per mi tir, eu da rei
o apar te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Peço
ao apar te an te que seja rá pi do, por que o tem po do
ora dor já se es go tou em 4 mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor, gos ta ria ape nas de di zer que V. Exª aca ba
de re for çar a ne ces si da de da fi de li da de par ti dá ria,
mas não do je i to que V. Exª afir ma que o Go ver no
quer. Se o Go ver no quer e o es ta tu to pro í be, qual quer 
fi li a do do Par ti do po de ria to mar uma de li be ra ção con -
trá ria – como, por exem plo, no caso dos apo sen ta dos
– em con ven ção na ci o nal, e, com isso, o fi li a do se ria
obri ga do a vo tar de acor do com o es ta tu to do Par ti do.
A fi de li da de que se pre ten de dis cu tir – a que apro vo e
en ten do ne ces sá ria para o for ta le ci men to das agre -
mi a ções po lí ti cas bra si le i ras, para os par ti dos po lí ti -
cos bra si le i ros – é a fi de li da de às de li be ra ções das
con ven ções, e não a fi de li da de ao in te res se con jun tu -
ral de quem está no po der.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Então, es ta mos de acor do.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Esta mos de acor do com re la ção à ne ces si da de da fi -
de li da de par ti dá ria, e não vejo ne nhum ris co de que
seja uma fi de li da de ao “man do nis mo”, ou da cú pu la
par ti dá ria ou de quem está no po der. A fi de li da de tem
de ser ao pro gra ma, ao es ta tu to e às de li be ra ções das
con ven ções.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Meu caro Senador, o seguro
morreu de velho.

Já estou acostumado, no Senado Federal, a
ouvir Senadores, que tanto respeito, afirmarem que
votaram a favor da proposta do Governo, mesmo
reconhecendo que ela não estava de acordo com o
estatuto de seu Partido e com o que a consciência
apontava como certo. Considero isso errado. 

Ten do o es ta tu to do Par ti do uma nor ma ge ral
que de fen de o di re i to do tra ba lha dor, não es ta rá co -
me ten do in fi de li da de par ti dá ria o Se na dor ou De pu ta -
do que vo tar em de sa cor do com a von ta de do Go ver -
no.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Exa to. Então, V. Exª está con fir man do que a ca u sa
para o que acon te ce atu al men te é a fal ta de fi de li da de 
par ti dá ria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Exa ta men te, Se na dor. Pen so que 
a fi de li da de par ti dá ria não deve exis tir ape nas na lei,
mas, prin ci pal men te, na ca be ça de cada um de nós.
Os com pro mis sos de vem ser man ti dos.

Obri ga do a V. Exª e a to dos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, o Sr. Antô nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir
Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) A Pre si -
dên cia gos ta ria de re gis trar a pre sen ça de vá ri os
vere a do res na ga le ria des ta Casa e de di zer que o Se -
na do se sen te hon ra do com a pre sen ça de V. Exas.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL – TO. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a exem -
plo do que fez a Mesa, sa ú do os mi lha res de pre fe i -
tos, vi ce-prefeitos, ve re a do res, se cre tá ri os das ad mi -
nis tra ções mu ni ci pa is, pri me i ras-damas e in te res sa -
dos no de ba te da re for ma tri bu tá ria e da ques tão mu -
ni ci pa lis ta nes te País que se en con tram não só nas
ga le ri as, mas em to das as de pen dên ci as des ta Casa
e do Con gres so Na ci o nal.

A Ban ca da fe de ral do Esta do de To can tins –
três Se na do res e cin co dos oito De pu ta dos Fe de ra is
– teve, hoje, um en con tro com mais de 100 pre fe i tos
do nos so Esta do.

Encaminhei à Executiva do meu Partido e
também à Presidência da República a sugestão de

que o Senhor Presidente da República recebesse
uma comissão não apenas com alguns integrantes
das entidades representativas, mas com número
suficiente para que todos os Estados tivessem um
representante – isso não chegaria a mais de 30 –, a
fim de que pudesse dirigir sua palavra aos prefeitos,
dar seu enfoque e respostas. 

Des sa for ma, os pre fe i tos vi ri am a Bra sí lia, vi si -
ta ri am to dos os par la men ta res, de ba te ri am exa us ti -
va men te e não re tor na ri am a seus Esta dos de ori gem
sem ou vir o Po der Exe cu ti vo so bre as mu dan ças que
pre ci sam ser fe i tas nes te País, para que o Presi den te
da Re pú bli ca seja o gran de ges tor das de ci sões na ci o -
na is, pro ce da à vi são es tra té gi ca de con jun to, ao de ba te
in ter na ci o nal, mas não ve nha a exer cer o pa pel de um
gran de pre fe i to na dis tri bu i ção de ces tas bá si cas, na
con du ção de po lí ti cas que es tão mu i to mais afe i tas à
ad mi nis tra ção pú bli ca mu ni ci pal.

Digo isso, Sr. Pre si den te, no bres pa res, ba se an -
do-me na mi nha ex pe riên cia na vida pú bli ca. Fui De pu -
ta do Fe de ral duas ve zes, re pre sen tan do To can tins, e
tam bém Pre fe i to de Pal mas, a ca pi tal do Esta do. Fo ram 
qua tro anos que con si de ro os mais en ri que ce do res
da mi nha ati vi da de pú bli ca, que me trou xe ram um
con jun to de no ções bá si cas a res pe i to da ad mi nis tra -
ção pú bli ca, dos pro ble mas des te País. 

To da via, ve ri fi co que os po de res con cor rem en -
tre si. Vejo o Go ver no Fe de ral des per di çar ações, re -
cur sos e es for ços, de uma for ma al ta men te in jus ta
para com os Mu ni cí pi os. A União está, cada vez mais, 
des pre zan do os im pos tos com par ti lha dos com os
Mu ni cí pi os e cri an do im pos tos no vos
não-compartilhados, o que al te ra pro fun da men te a
re la ção das re ce i tas e a des ti na ção dos re cur sos para 
a so lu ção dos pro ble mas.

Tem ha vi do uma ten dên cia mu ni ci pa lis ta al ta -
men te po si ti va. A des cen tra li za ção das ações, po -
rém, deve vir acom pa nha da dos re cur sos, se não o
que te re mos, ao in vés de pre fe i tos, se rão ges to res da 
co i sa pú bli ca fa li da, in ca pa zes de so lu ci o nar os pro -
ble mas e, ain da, com a res pon sa bi li da de que lhes é
ine ren te. Por isso, faço sem pre uma com pa ra ção en -
tre os anos de 1993 até fi nal de 1996, quan do es ti ve
na pre fe i tu ra. Vejo que as re ce i tas es tão ca in do, os
pro ble mas au men tan do, os mu ni cí pi os pas san do por
um pro ces so de es va zi a men to, e as gran des ci da des
acu mu lan do os seus pro ble mas, en tre eles a vi o lên -
cia. Con tu do, es ta mos na ex pec ta ti va de pro mo ver -
mos a re for ma tri bu tá ria que dê, no va men te, o equi lí -
brio en tre as res pon sa bi li da des e a dis tri bu i ção de re -
cur sos.

Então, nesta parte de meu pronunciamento,
gostaria de deixar uma palavra de incentivo e de
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apoio. Todavia, que ela não fique registrada apenas
na presença dos prefeitos. Hoje, pude dizer aos meus 
prefeitos do Estado de Tocantins essa minha
apreensão. Rapidamente, citarei alguns: Prefeito
Gildo Benício de Oliveira, de Monte Santo; José
Rubens Cabral, de Arquianópolis; Dedé, de
Abreulândia; Prefeito Suair Mariano de Melo, de
Caseara; Prefeito Antão Alves Costa, de Itacajá;
Prefeito Rubens Pereira de Araújo, de Tocantínia;
Prefeito João Paulo Ribeiro Fragoso, de Araguacema 
(o Paulinho); Prefeito Bailon Pedreira, de
Silvanópolis; Francisco Lopes, de Campos Lindos e
Prefeito Fleury José Lopes, do Município de Santa
Fé. Estes nos dão a honra de sua participação nesta
sessão.

Mas en ten do ser mu i to im por tan te que nos sos
com pa nhe i ros, os de pu ta dos fe de ra is e os se na do -
res, es te jam sem pre a dar o ma i or apo io às re i vin di ca -
ções de nos sos pre fe i tos, in clu si ve no acom pa nha -
men to das au diên ci as. Ade ma is, que nos so po si ci o -
na men to, dis cur sos e ações não se res trin jam à vin da 
des ses che fes mu ni ci pa is. Con tu do, que pos sa mos,
de fi ni ti va men te, ter uma pos tu ra mu ni ci pa lis ta prin ci -
pal men te ago ra , quan do dis cu ti mos a re for ma tri bu -
tá ria para fa zer uma re vi são dos efe i tos ne ga ti vos da
Emen da nº 20 na vida dos mu ni cí pi os bra si le i ros. Se,
por um lado, teve o ob je ti vo de res ta u rar e re cu pe rar a 
nos sa Pre vi dên cia; ela, de fi ni ti va men te, pro vo cou um 
gran de dano às fi nan ças pú bli cas mu ni ci pa is além de
ou tros , aos qua is cha mo a aten ção dos meus no bres
Pa res.

Já dis cu ti esse as sun to com a Se na do ra He lo i sa 
He le na e com o Se na dor Ma gui to Vi le la. Da for ma
como está co lo ca da a re gu la men ta ção dos fun dos, os 
Esta dos e tam bém os Mu ni cí pi os que não ti ve rem
uma ar re ca da ção aque la ar re ca da ção pró pria su pe ri -
or às re ce i tas vin das de trans fe rên ci as do tipo FPM e
FPE, es ses Esta dos não po de rão ter seus fun dos re -
gu la men ta dos. Por tan to, vejo que o To can tins e  o
Nor des te, pra ti ca men te in te i ro, não po de rão con tar
com a or ga ni za ção de seus fun dos. To da via, apro va -
mos nes ta Casa um em prés ti mo, em duas eta pas a
pri me i ra já está apro va da , vin do do Ban co Mun di al,
que teve por ob je ti vo des ti nar re cur sos para a or ga ni -
za ção des ses fun dos. E eu per gun to: qua is são os
Esta dos que os or ga ni za rão? São al guns pou cos
Esta dos do Sul. Assim, va mos agra var ain da mais os
nos sos pro ble mas.

Dis se, nes ta tri bu na, que não vo ta rei a se gun da
eta pa. Já dis cu ti o as sun to com o Mi nis tro Wal deck
Ornel las, Se na dor que está no Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia, que, por si nal, irá ao To can tins nes te fi nal de

se ma na, na sex ta-feira. No en tan to, S. Exª deu uma
de mons tra ção de que pre ci sa mos re ver a por ta ria
que es ta be le ceu es sas res tri ções, para que pos sa -
mos es ta be le cer a igual da de ou pelo me nos a pos si -
bi li da de de tor nar viá vel essa ou tra fa tia de Bra sil, que 
vem so bre vi ven do com me nos de 10% dos or ça men -
tos ge ra is seja de que ór gão for, seja de que en ti da de
for.

Se ob ser var mos como é que está se dan do a
trans fe rên cia e a uti li za ção des ses re cur sos, ve re mos 
que o Bra sil das Tor de si lhas, ain da não des co ber to, o
gran de Bra sil, den tro do qual está o meu To can tins,
que po de ria es tar ofe re cen do gran de par te das so lu -
ções a este País, ain da não me re ce se quer 10% da -
qui lo que se gas ta seja no BNDES, seja na sa ú de,
seja em ou tros or ça men tos.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do Si que i ra, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço, com mu i to pra zer, V. Exª.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do, que ro sa u dar V. Exª por seu pro nun ci a -
men to. Apro ve i to tam bém a opor tu ni da de para pa ra -
be ni zar to dos os pre fe i tos e li de ran ças po lí ti cas dos
Mu ni cí pi os bra si le i ros, que, nes ses três dias, fa rão
uma ca mi nha da e en tre ga rão um do cu men to, um
con jun to de pro pos tas ao Pre si den te da Re pú bli ca.
Enten do que a so li ci ta ção de V. Exª no sen ti do de
pos si bi li tar o diálogo en tre o Pre si den te da Re pú bli ca 
e os re pre sen tan tes dos mu ni cí pi os, e, é cla ro, que a
pos si bi li da de de que nós, re pre sen tan tes do Se na -
do, pos sa mos fa zer esse de ba te tam bém em re la ção 
aos Esta dos e Mu ni cí pi os, é, sem dú vi da, de gran de
im por tân cia. Na se ma na pas sa da, toda a Ban ca da
de de pu ta dos fe de ra is, de se na do res, de de pu ta dos
es ta du a is, de ve re a do res, de pre fe i tos e de vi -
ce-prefeitos dos Esta dos de Ala go as e Ser gi pe, es ti -
ve ram tam bém aqui por três dias, apre sen tan do uma 
pa u ta de al ter na ti vas con cre tas, áge is e efi ca zes,
com o ob je ti vo de mi no rar o so fri men to de mi lha res
de ci da dãos e ci da dãs de Ala go as e de Ser gi pe.
Infe liz men te, o Pre si den te da Re pú bli ca além de não 
re ce ber a re pre sen ta ção des ses dois Esta dos di mi -
nu iu mais ain da o va lor de uma das mi ga lhas da das
a eles. Sua Exce lên cia re du ziu o va lor da fren te de
ser vi ço. Qu al quer pessoa de bom-senso nes se Bra -
sil sabe, quer seja pela va ri a ção me te re o ló gi ca,
quer seja pe los in di ca do res so ci a is, dos pro ble mas
gra vís si mos que afli gem a to dos os mu ni cí pi os bra -
si le i ros. Espe ci al men te nes ses dois Esta dos, em
fun ção da seca e de não ter-se cri a do al ter na ti vas
que per mi tis se a nor des ti nos e ser ta ne jos uma con -
vi vên cia mais ge ne ro sa com o nos so se mi-árido.
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Mas, como no co ra ção dos bra si le i ros sem pre pal pi ta
co ra gem e es pe ran ça, es pe ro que o en con tro seja ex -
tre ma men te pro du ti vo e que, como V. Exª dis se, haja
a ace i ta ção de al ter na ti vas. Espe ro que os pre fe i tos
que vi e ram aqui jun ta men te com as li de ran ças po lí ti -
cas do seu mu ni cí pio não vol tem sim ples men te com
pa la vras gas tas, va zi as, sol tas, que de fato não re sol -
vem o pro ble ma gi gan tes co em que en con tram-se
hoje os mu ni cí pi os. Pa ra be ni zo V. Exª por seu pro -
nun ci a men to. E o faço sa u dan do a to dos os pre fe i tos, 
mas es pe ci al men te aos pre fe i tos da mi nha que ri da
Ala go as, re pre sen ta dos aqui pelo Pre si den te da
Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os ala go a nos, o Pre fe i to
Ava nio – do PSDB –, da ci da de de Belo Mon te, uma
ci da de mu i to com ple xa, no di fí cil do ser tão do Esta do. 
Toda via, nem os Par ti dos da base go ver nis ta, no meu
Esta do, in fe liz men te são res pe i ta dos. Mas, re pi to, como 
nos co ra ções ala go a nos pal pi tam co ra gem e es pe ran -
ça, es pe ro que os pre fe i tos pos sam sair com al gu mas
al ter na ti vas áge is e con cre tas para res pon der a esse
qua dro gi gan tes co de tan tas di fi cul dades dos mu ni cí pi -
os. Por tan to, pa ra béns a V. Exª.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço, no bre Se na do ra He lo i sa He le na, a
par ti ci pa ção de V. Exª no meu pro nun ci a men to. Con -
si de ro-a uma Se na do ra te naz, ba ta lha do ra e em pe -
nha da na re so lu ção des ses pro ble mas e no acom pa -
nha men to da cri se que atin ge os Mu ni cí pi os bra si le i -
ros.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª con -
ce de-me um apar te, no bre Se na dor?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL 
– TO) -Ou ço o Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª tem, com mu i to bri -
lhan tis mo, abor da do pro ble mas mo men to sos do nos -
so País. Hoje, tem a fe li ci da de de tra tar de um ou tro
pro ble ma que en ten do ser da ma i or im por tân cia.
Estão pre sen tes qua se to dos os pre fe i tos de Go iás,
de To can tins, bem como pre fe i tos de to dos os Mu ni cí -
pi os bra si le i ros apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri -
men tá-los , a exem plo dos pre fe i tos do Esta do de Ala -
go as, tão bem re pre sen ta do aqui pela nos sa Se na do -
ra He lo i sa He le na, que tam bém fez re fe rên cia às pre -
fe i tu ras mu ni ci pa is. Na re a li da de, es ta mos as sis tin do
a uma in ver são mu i to gran de nes te País. Os pro ble -
mas es tão nos mu ni cí pi os, os pre fe i tos es tão im pos -
si bi li ta dos de re sol vê-los, por fal ta de re cur sos, e os
mu ní ci pes, a exi gir so lu ção para os seus pro ble mas.
Quem en fren ta es ses pro ble mas, no pri me i ro mo -
men to, são o pre fe i to, a pri me i ra-dama, o vi -
ce-prefeito, o ve re a dor, o lí der, que per ce bem de per -

to o so fri men to do nos so povo. O pre fe i to não tem
como res pon der às ne ces si da des des se mes mo povo 
no que diz res pe i to a es go to sa ni tá rio, água tra ta da,
as fal to, es tra das mu ni ci pa is. Enfim, o pre fe i to se sen -
te com ple ta men te im pos si bi li ta do de re sol ver a to dos
es ses pro ble mas. E o Go ver no Fe de ral, ul ti ma men te,
su gan do dos pre fe i tos, atra vés de vá ri os me ca nis mos 
como a Emen da nº 20, o FEF, a pró pria Lei Kan dir,
que re ti rou mu i to dos Esta dos e das pre fe i tu ras e a
eles não fo ram de vol vi dos es ses re cur sos. De for ma
que o Go ver no Fe de ral tem su ga do mu i to dos go ver -
nos mu ni ci pa is e es ta du a is, prin ci pal men te dos mu ni -
ci pa is. Te mos, ago ra, com mu i to co ra gem cí vi ca, com 
mu i ta de ter mi na ção, que exi gir mais res pe i to para
com os mu ni cí pi os bra si le i ros em re la ção a ver bas.
Qu an to à re for ma tri bu tá ria, é o mo men to ade qua do
para que pos sa mos agir. Estão aqui em Bra sí lia, hoje
e ama nhã, os pre fe i tos de mu ni cí pi os de qua se todo o 
Bra sil. Qu e rem ser re ce bi dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca e pre ci sam ser re ce bi dos. Qu e rem ser re ce bi -
dos pelo Pre si den te do Se na do e pre ci sam ser re ce -
bi dos, tam bém pelo Pre si den te da Câ ma ra. Pen so
que os pre fe i tos mu ni ci pa is de vem re al men te par ti ci -
par de uma gran de Co mis são de Re for ma Tri bu tá ria
nes te País para de fen der os di re i tos dos seus mu ni cí -
pi os e, na tu ral men te, para es ta rem in se ri dos na dis -
cus são ma i or dos pro ble mas bra si le i ros. Estou ao
lado do jo vem Se na dor Bla i ro Mag gi, de Ron do nó po -
lis. Esti ve mos jun tos re cen te men te lu tan do pela Fer -
ro via Les te-Oeste, pas san do por aque la ci da de im -
por tan te. Esta va lá o De pu ta do Fe de ral, tam bém do
Mato Gros so, Wil son San tos. Os mu ni cí pi os hoje es -
tão lu tando com unhas e den tes e es tão de pi res nas 
mãos. Pre ci sa mos dar mais au to no mia aos nos sos
mu ni cí pi os e for ne cer aos pre fe i tos, aos vi -
ce-prefeitos, às pri me i ras-damas e aos ve re a do res
con di ções para re sol ve rem ade qua da men te os pro -
ble mas da po pu la ção. Como Se na dor mu ni ci pa lis -
ta, Go ver na dor mu ni ci pa lis ta que fui, De pu ta do Fe -
de ral e Esta du al munici pa lis ta, além de Ve re a dor, es -
tou in te i ra men te so li dá rio ao seu po si ci o na men to, ao seu 
pro nun ci a men to. Te mos de lu tar mu i to pe los Mu ni cí pi os
bra si leiros. Pa ra béns pelo pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS  (PFL 
– TO) – Agra de ço a par ti ci pa ção do Se na dor Ma gui to
Vi le la. Re co nhe ço a sua ex pe riên cia nes se as sun to,
bem como o seu tra ba lho de acom pa nhar os pre fe i tos 
de Go iás, do To can tins e do Bra sil in te i ro que es tão vi -
si tan do Bra sí lia.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha  (PPB – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS  (PFL 
– TO) – Ouço V. Exª, que, junto comigo, representa
com muita honra o Estado do Tocantins.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha  (PPB – TO) – Meu
no bre co le ga e emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, há uma re gra na con ta bi li da de tão cla ra
quan to sim ples: para se equi li bra rem as fi nan ças
não se pode gas tar mais do que se ar re ca da. Isso
vale para os Mu ni cí pi os, para os Esta dos e para a
União. É bem ver da de tam bém que a dis tri bu i ção do 
bolo da Re ce i ta na ci o nal ain da não se faz de for ma
ade qua da, haja vis ta a bru tal con cen tra ção de ren da 
que se ob ser va nes te País, sa cri fi can do cada vez
mais as re giões mais po bres. E no ta mos que so mos 
im po ten tes para obri gar a ini ci a ti va pri va da a apli car
os seus ca pi ta is nas áre as mais ne ces si ta das ou
nas ações co mu ni tá ri as. O ca pi tal vai em bus ca do
re sul ta do, mas o go ver no de ve ria di re ci o nar os seus 
re cur sos pri o ri ta ri a men te para as re fe ri das re giões e 
para aque les que mais ne ces si tam. Isso não ocor re. 
Os re cur sos do FAT e do FGTS não são ca na li za dos 
pre fe ren ci al men te para essa par ce la mais po bre da
so ci e da de, mas vol ta dos de for ma pri o ri tá ria para as 
re giões mais ri cas. Vejo que os pre fe i tos que pro mo -
ve ram essa II Mar cha à Bra sí lia vêm ao Pla nal to
Cen tral acom pa nha dos ago ra de di ver sos ve re a do -
res e se cre tá ri os mu ni ci pa is, nes se mo men to de
con gra ça men to im por tan tís si mo, para tro car idéi as e 
sa ber o que ocor re em ou tros Esta dos. Nós, do To -
can tins, so mos até pri vi le gi a dos, meu no bre Se na -
dor, pelo ex tra or di ná rio tra ba lho que vem sen do re a -
li za do na que le Esta do, com vis tas ao res ga te da
dig ni da de da gen te to can ti nen se. Mas ain da en ten -
de mos que fal ta mu i to para al can çar o que a po pu -
la ção do To can tins me re ce em ra zão des sa bru tal
con cen tra ção de ren da das re giões mais po bres. De 
qual quer for ma, pen so que essa mar cha dos pre fe i -
tos é um si nal que deve ser con si de ra do pela União
e no ta da men te pelo Con gres so Na ci o nal, onde são
dis cu ti das, ana li sa das e vo ta das as leis que po dem
in ver ter esse flu xo e le var a uma dis tri bu i ção mais
jus ta de ren da. Espe ro que essa mar cha sen si bi li ze
to dos no Con gres so – na Câ ma ra e no Se na do – e
so bre tu do no Go ver no Fe de ral, que tem pri o ri da de
para re me ter a esta Casa a dis cus são das ma té ri as
que im pli quem gas tos e dis tri bu i ção de ren das. A
so ci e da de bra si le i ra, o nos so Esta do de To can tins,
par ti cu lar men te, e to dos os Esta dos bra si le i ros pre -
ci sa mos re al men te re fle tir para que a dis tri bu i ção de 
ren da seja mais jus ta e não con vi va mos com a ini -
qüi da de, com as si tu a ções de po bre za, de mi sé ria,
de aban do no de tan tos ir mãos nos sos nas mais di -

ver sas re giões bra si le i ras. Não que ro to mar mu i to o
tem po do bri lhan te pro nun ci a men to de V. Exª nes ta
tar de, mas tra go mi nha con tri bu i ção e so li da ri e da de
a to dos os pre fe i tos que vêm a Bra sí lia como um
ape lo ve e men te da so ci e da de bra si le i ra que cla ma
por jus ti ça.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFLT 
– TO) – Agra de ço seu apar te, Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha, ho mem de lar ga ex pe riên cia no cré di to agrí -
co la, fun ci o ná rio de car re i ra do Ban co do Bra sil que
co nhe ce o nos so Esta do como um todo, a nos sa re -
gião; fo mos De pu ta dos Fe de ra is e jun tos ti ve mos
tam bém a hon ra de re pre sen tar o nos so Esta do; co -
nhe ce toda a nos sa pro ble má ti ca e tam bém par ti ci -
pou do nos so al mo ço jun to com os pre fe i tos. 

Sr. Pre si den te, ou tro as sun to que tam bém está
ca u san do gran de pre o cu pa ção jun to às di ver sas ca -
ma das so ci a is do Esta do dos To can tins, aos es tu di o -
sos, aos cen tros uni ver si tá ri os – em bo ra ain da sem a
nos sa uni ver si da de fe de ral, mas na nos sa va lo ro sa
Uni tins –, quan do o Bra sil in te i ro está se pre pa ran do
para, no ano 2000, no Rio de Ja ne i ro, ter mos um
Con gres so Inter na ci o nal de Ge o lo gia, é exa ta men te
a ques tão do se tor mi ne ral no Esta do do To can tins.

Exa ta men te por es tar lo ca li za do na Ama zô nia
Le gal, área de ju ris di ção do Si vam, To can tins está in -
se ri do den tro da que las pri o ri da des do Pro gra ma Bra -
sil em Ação. E o que nós que re mos ago ra, Sr. Pre si -
den te, é co lo car o To can tins como pri o ri da de no Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia, prin ci pal men te na ques -
tão do le van ta men to ge o ló gi co bá si co para o nos so
Esta do. Já ten do atin gi do o dé ci mo ano da sua cri a -
ção, To can tins ain da não teve seu le van ta men to ge o -
ló gi co bá si co re a li za do. Te mos dois gran des pro je tos
em cur so na re gião da Ama zô nia Le gal: o Pro je to da
Pro vín cia Mi ne ral do Ta pa jós, em fase de con clu são,
com in ves ti men tos da or dem de R$10 mi lhões, di re ci -
o na do para sub si di ar as em pre sas de mi ne ra ção es -
tran ge i ras e na ci o na is, com in for ma ções ge o ló gi cas
bá si cas para a des co ber ta do ouro pri má rio, lo ca li za -
do nos Esta dos do Pará e Ama zo nas, abran gen do
uma área de 90 mil qui lô me tros qua dra dos, e o Pro je -
to da Pro vín cia Mi ne ral de Alta Flo res ta, em fase de
im plan ta ção, com in ves ti men tos pre vis tos de apro xi -
ma da men te R$5 mi lhões, tam bém di re ci o na do para a 
des co ber ta de de pó si tos de ouro pri má rio, si tu a do no
Esta do de Mato Gros so, com uma área de 72 mil qui -
lô me tros qua dra dos.

Ape sar do gran de po ten ci al mi ne ral do Esta do
de To can tins, o grau de co nhe ci men to ge o ló gi co é
ain da ex tre ma men te ba i xo, sen do que a ma i or par te
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da re gião não está co ber ta por ma pe a men to ge o ló gi -
co ade qua do. Ao lon go das úl ti mas duas dé ca das, o
Esta do, ain da per ten cen te ao nor te de Go iás, não
teve, por par te dos ór gãos fe de ra is, o seu le van ta -
men to bá si co re a li za do. O úl ti mo es tu do con clu í do
em nos sa re gião de no mi na do Pro je to Na ti vi da de, de
1978, e foi re a li za do pelo Mi nis té rio das Mi nas e Ener -
gia pela CPRM/DNPM.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – A
Mesa, for ça da pelo Re gi men to Inter no, gos ta ria de
co mu ni car a V. Exª que fal tam 3 mi nu tos para o tér mi -
no da ses são. Por isso aler to V. Exª so bre esse tem -
po.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço a aten ção da Mesa e con clu i rei den -
tro do tem po, Sr. Pre si den te.

A fal ta des se le van ta men to ca u sa, sem dú vi da
al gu ma, gran des pre ju í zos para a ad mi nis tra ção do
Esta do, para os nos sos pre fe i tos, para o apro ve i ta -
men to das nos sas po ten ci a li da des. Nós não po de re -
mos che gar ao Con gres so Inter na ci o nal de Ge o lo gia,
no pró xi mo ano, no Rio de Ja ne i ro, sem que o Esta do
do To can tins te nha me re ci do do Go ver no Fe de ral a
re a li za ção de um le van ta men to ge o ló gi co bá si co. E o
re fle xo dis so é a fal ta de in ves ti men to no nos so Esta -
do nes se se tor, prin ci pal men te com re la ção ao Cen -
tro-Oeste. Ima gi ne, Sr. Pre si den te, que o Esta do do
To can tins, hoje, com os seus mais de 280 mil qui lô -
me tros qua dra dos, tem uma pro du ção mi ne ral in fe ri or 
à do Dis tri to Fe de ral. E sa be mos que a mina de ouro
de Almas, as nos sas gran des re ser vas de cal cá rio,
en tre ou tras que po de ria aqui ci tar, de i xam de ser de -
vi da men te apro ve i ta das exa ta men te pela fal ta des se
es tu do.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li ci tar à Mesa que
con si de rem como li dos os ane xos que tra go so bre a
ques tão da pro du ção mi ne ral no Esta do do To can tins. 

Fi na li zan do, faço um ape lo ao Mi nis tro de Mi nas 
e Ener gia, Dr. Ro dolp ho Tou ri nho Neto, ao Se cre tá rio
de Mi nas e Me ta lur gia da que le Mi nis té rio, Dr. Otto Bit -
ten court, para que ado tem me di das. Esta mos
aguar dan do a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Mi -
ne ra lo gia. De i xa mos aqui o nos so de po i men to com
re la ção à Com pa nhia de Pes qui sas, a CPRM, que
tem fe i to um gran de tra ba lho. Qu e re mos que ela te -
nha uma re pre sen ta ção no Esta do do To can tins;
que re mos que sejam pre ser va dos os re cur sos para
Go iás, Mato Gros so e Mato Gros so do Sul, mas que o 
Esta do do To can tins não per ca esse gran de po ten ci -
al, que po de ria, in clu si ve, es tar sen do uti li za do como
fon te de re ce i ta para os nos sos pre fe i tos.

Fiz, ontem, um pronunciamento acerca da
água, Sr. Presidente. Hoje, chamo a atenção, porque, 
repito, essa riqueza, essa moeda nacional, que é a
nossa biodiversidade, nosso grande potencial, jamais 
sofrerá ataque especulativo. Ela é a nossa saída para 
a crise.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS:

O SETOR MINERAL DO
ESTADO DO TOCANTINS

O Estado do Tocantins, por estar localizado na
Amazônia Legal, em área de jurisdição do Sivam,
está inserido dentro das prioridades do Governo, por
meio do Programa Brasil em Ação e, por conseguinte, 
deveria estar entre as prioridades do MME. A
Amazônia Legal foi contemplada com dois grandes
projetos de Levantamentos Geológicos Básicos:
Projeto Província Mineral Tapajós (em fase de
conclusão, com investimento da ordem de dez
milhões de reais), direcionado para subsidiar as
empresas de mineração (estrangeiras e nacional),
com informação geológica básica para a descoberta
de ouro primário, localizado nos Estados do Pará e
Amazonas, abrangendo uma área de 90.000km2,  e
Projeto Província Mineral Alta Floresta (em fase de
implantação, com investimentos previstos de
aproximadamente cinco milhões de reais), também
direcionado para a descoberta de depósitos de ouro
primário, situado no Estado de Mato Grosso, com
uma área de 72.000km2.

Apesar do alto potencial mineral do Estado do
Tocantins, o grau do conhecimento geológico é ainda
extremamente baixo, sendo que a maior região não
está coberta por mapeamento geológico adequado.
Ao longo das duas últimas décadas, o Estado não
tem merecido por parte dos órgãos federais a
atenção que merece e, como conseqüência, nenhum
trabalho de importância foi executado. O último
Levantamento Geológico Básico, realizado pelo
MME, por meio da CPRM/DNPM (Projeto
Natividade), foi concluído em 1978. Esta falta de
investimento é preocupante, haja vista não existir
nenhum projeto de Levantamento Geológico Básico
previsto até o ano 2000 para o Estado do Tocantins,
considerando que uma jazida de metal (ouro, cobre,
zinco etc.), para entrar em produção, leva em média
cerca de 7 anos entre mapeamento geológico,
pesquisa e implantação da usina.
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O Brasil sediará no ano 2000, no Rio de Janeiro, 
o Congresso Internacional de Geologia. Este evento
contará com a participação de todos os organismos e
empresas nacionais e internacionais ligadas à
geociência. Uma verdadeira vitrina. Oportunidades
para mostrar à comunidade as potencialidades
minerais de cada região do País. O Estado do
Tocantins não pode estar ausente, apesar das
dificuldades anteriormente citadas.

O re fle xo da fal ta de in ves ti men to pode ser vis to
cla ra men te quan do se ob ser va a pro du ção mi ne ral do 
Esta do do To can tins em re la ção aos es ta dos do Cen -
tro-Oeste. No ta-se que a pro du ção mi ne ral do To can -
tins repre sen ta ape nas 1,9% de toda pro du ção des -
tes es ta dos, in fe ri or in clu si ve à pro du ção do Dis tri to 
Fe deral.

Tab. 1 – Va lor da pro du ção mi ne ral da re gião sob a
ju ris di ção da Su reg/GO – 1996

Uni da -
des da
Fe de ra -
ção

Me tá li cos Não-Metáli
cos

To tal

^ Va lor
(R$

1.000)

% Va lor
(R$1.0

00

% Va lor
(R$

1.000)

%

To can -
tins

7.887 2,4 4.377 1,4 12,264 1,9

Dis tri to
Fe de ral 1.102 0,3 36.15

7
11,1 37.259 5,7

Mato
Gros so
do Sul

34.663 10,8 27.10
9

8,4 61.772 9,4

Mato
Gros so

81.436 24,8 29.34
4

9 111.26
9

17

Go iás 203.730 62 227.7
53

70,1 431.48
3

66

Fon te: Anuá rio Mi ne ral Bra si le i ro, 1997

 O Órgão do Mi nis té rio de Mi nas, res pon sá vel
pela ge ra ção de in for ma ções ge o ló gi cas Bá si cas –
CPRM – Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil, pos sui uma
su pe rin ten dên cia re gi o nal que tem sob sua ju ris di -
ção os es ta dos de To can tins, Go iás, Mato Gros so,
Mato Gros so do Sul e Dis tri to Fe de ral, com sede na
ci da de de Go iâ nia (SUREG/GO). Nos úl ti mos 20
anos, o Esta do de Go iás tem sido con tem pla do com 
a ma i o ria das ver bas fe de ra is, vin do de po is os es ta -
dos de Mato Gros so do Sul e Mato Gros so.

Tra di ci o nal men te, a mis são pri má ria dos prin ci -
pa is Ser vi ços Ge o ló gi cos (USA, Ca na dá, Aus trá lia) é
ge rar in for ma ções bá si cas para o pla ne ja men to de
vá ri os se to res da eco no mia de seus pa í ses, prin ci pal -
men te o mi ne ral, atra in do in ves ti men tos do se tor pri -
va do e au xi li an do as au to ri da des go ver na men ta is na
exe cu ção de suas po lí ti cas de go ver no. Nes te par ti -
cu lar, o Ban co Mun di al tem o se guin te di re ci o na men -
to: “um Ser vi ço Ge o ló gi co deve se ocu par com o re -
co nhe ci men to mi ne ral, ma pe a men to ge o ló gi co, a pu -
bli ca ção de da dos bá si cos de ge o lo gia e pes qui sa mi -
ne ral”.

“Os pa râ me tros bá si cos para de fi ni ção de pri o ri -
da des nos Ser vi ços Ge o ló gi cos pas sam pela abor da -
gem dos se guin tes as pec tos: res pe i ta do às ne ces si -
da des e atri bu tos de cada re gião, ní vel de co nhe ci -
men to ge o ló gi co, po ten ci al mi ne ral, por te da in dús tria 
de mne ra ção, im por tân cia de cada ati vi da de para o
de sen vol vi men to re gi o nal ou na ci o nal, ne ces si da des
para o bem-estar e se gu ran ça da so ci e da de e re la ção 
cus to-benefício de cada ati vi da de.”

Nes te con tex to, o Esta do do To can tins pre ci sa
es tar pre pa ra do para os prin ci pa is de sa fi os do ter ce i -
ro mi lê nio: pro du ção de ali men to, ge ra ção de em pre -
go, cons tru ção de mo ra dia, pro du ção de ener gia e
su pri men to de água. De sa fi os es tes, im pos sí ve is de
se rem ven ci dos sem a par ti ci pa ção efe ti va do se tor
mi ne ral. Para fa zer fren te a es tas de man das e, pro -
mo ver o apro ve i ta men to ra ci o nal de seus re cur sos
na tu ra is, o Esta do pre ci sa do ade qua do co nhe ci men -
to de suas ri que zas na tu ra is para des ta for ma au xi li ar:

a) na er ra di ca ção da fome atra vés do au men to
da pro du ti vi da de com for ne ci men to de in su mos mi ne -
ra is para agri cul tu ra (cal cá ri os, fos fa tos, etc.). Sa -
be-se que exis te no Esta do do To can tins um dos ma i -
o res de pó si tos de ro chas car bo ná ti cas do País, ao ní -
vel de es ta dos como Mi nas Ge ra is e Mato Gros so do
Sul, fal tan do, en tre tan to um es tu do de ca rac te ri za ção 
des tes de pó si tos para sua ade qua da e ra ci o nal uti li -
za ção (cor re ti vos, fer ti li zan tes, ci men to, etc.);

b) na im plan ta ção de uma ade qua da po lí ti ca de
cons tru ção de mo ra dia, com a pro du ção dos ma te ri a -
is in dus tri a is de ori gem mi ne ral uti li za dos na área da
cons tru ção ci vil (are ia, bri ta, pe dras para re ves ti men -
to, ci men to, fer ro, etc.);

c) no in cre men to à ge ra ção de em pre go, com o
in cen ti vo a aber tu ra de mi nas de mi ne ra is me tá li cos,
não-metálicos e pre ci o sos, além da que les ci ta dos an -
te ri or men te;

d) na ge ra ção de fon tes al ter na ti vas de ener gia,
atra vés da pes qui sa de mi ne ra is ener gé ti cos (car vão, 
gás, etc.);

e) fi nal men te, ge rar e com pa ti bi li zar em um ban -
co de da dos to das as in for ma ções so bre os ma nan ci -
a is aqüí fe ros su per fi ci a is e sub ter râ ne os no sen ti do
de ra ci o na li zar o mo ni to ra men to des tes, uma vez
que, ÁGUA, será o bem mi ne ral mais im por tan te des -
te ter ce i ro mi lê nio.

So men te para ilus trar a im por tân cia da in for -
ma ção ge o ló gi ca bá si ca po de mos afir mar que a
úni ca mina de  Ouro do To can tins, lo ca li za da no mu -
ni cí pio de Almas, des co ber ta com au xí lio do Pro je to 
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Na ti vi da de, re pre sen ta 66% de toda a pro du ção mi -
ne ral do es ta do, que equi va le apro xi ma da men te a 8
mi lhões de re a is (anu a is), o que é ín fi mo em re la ção
ao que o Esta do pode pro du zir, em ra zão do seu po -
ten ci al.

Pelo exposto, com o intuito de colaborar com o
Governo Federal, objetivando a retomada dos
investimentos através de órgãos no Estado,
apresentamos as seguintes sugestões:

* A criação de uma Superintendência Regional
da CPRM, em Palmas, que é o órgão responsável
pela execução da política mineral do País; com a
conseqüente nomeação de um superintendente que
tenha compromisso com o Estado do Tocantins.

* Nomeação de um técnico para a Diretoria da
CPRM, que esteja em consonância com o
desenvolvimento do Estado do Tocantins.

Assim, fica aqui o nosso alerta e o apelo ao
Ministro de Minas e Energia, Dr. Rodolpho Tourinho
Neto, ao Secretário de Minas e Metalurgia daquele
Ministério, Dr. Otto Bittencourt Neto, para que adotem 
medidas urgentes e eficazes, no sentido de inserir o
Estado do Tocantins na rota dos investimentos
previstos para o Setor Mineral.

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Siqueira Campos, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo 
Maldaner, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – V. Exª 
será atendido na forma regimental.

Na primeira parte do seu discurso, o Senador
Eduardo Siqueira Campos referiu-se à II Marcha dos
Prefeitos a Brasília. Trata-se de uma caminhada de
praticamente 3 mil prefeitos de todo o Brasil – só do
meu Estado, Santa Catarina, há cerca de 200 –, que
estão trazendo sugestões, pleiteando o
fortalecimento dos Municípios brasileiros e também
trazendo idéias para a reforma tributária, que está em
tramitação no Congresso Nacional.

Em nome da Mesa, gostaria de associar-se à
manifestação do Senador Eduardo Siqueira Campos, 
saudando os prefeitos de todo o Brasil que se
encontram na Capital Federal.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – V. Exª 
tem a palavra.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, ape sar de sa ber que o tem po da ses são se es -

go tou, gos ta ria de dar uma in for ma ção re le van te, que 
é con se qüên cia do pro nun ci a men to fe i to pelo Se na -
dor Ma gui to Vi le la, do PMDB de Go iás. Pedi ao no bre
Se na dor que aqui per ma ne ces se en quan to for ne ce -
ria es sas in for ma ções.

Re ce bi um te le fo ne ma da as ses so ria do Mi nis -
tro Pi men ta da Ve i ga in for man do que fo ram dois os
pro ble mas, e não ape nas um, re la ti vos à rá dio que foi
fe cha da no Esta do de Go iás. O Mi nis tro nos dis se
que um dos pro ble mas já foi re sol vi do. Re fi ro-me à
cer ca de pro te ção ao trans mis sor, que dá se gu ran ça
aos fun ci o ná ri os da em pre sa, a que alu diu o Se na dor
Ma gui to Vi le la. O ou tro pro ble ma da emis so ra é téc ni -
co; tra ta-se do trans mis sor. Te nho a in for mar tam bém
ao Se na dor e ao Ple ná rio que o Mi nis tro Pi men ta da
Ve i ga já de ter mi nou a re a ber tu ra da emis so ra.

Por tan to, ao fa lar com o Se na dor Ma gui to Vi le la, 
S. Exª não fez ne nhum voto de si lên cio, por que ou viu
e to mou pro vi dên ci as. Tan to é que no ins tan te do seu
pro nun ci a men to o pro ble ma já ha via sido re sol vi do
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

Qu an to ao Go ver na dor de Go iás, gos ta ria de di -
zer que, como Go ver na dor, ele não tem ne nhum po -
der para de ter mi nar esse tipo de pro ce di men to, pois
essa atri bu i ção é ex clu si vo do Exe cu ti vo – do Mi nis tro 
das Co mu ni ca ções.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re -
cebeu pro po si ções, que, em face do dis pos to no art.
235, III, a, do Re gi men to Inter no, se rão li das na pró xi -
ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Os
Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Car los Be zer ra,
Fran ce li no Pe re i ra, Ro me ro Jucá e Ma u ro Mi ran da
envi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, da mes ma ma ne i -
ra que o ho mem, mu i tas ve zes, es tra ga e des trói as
co i sas cri a das por Deus e co lo ca das à sua dis po si -
ção, ele mes mo, de ou tro lado, pro cu ra cor ri gir aque -
las im per fe i ções que são agre ga das às cri a tu ras ao
lon go do tem po. Qu an do o ho mem faz isso, quan do
es sas ações se vol tam, por exem plo, para a re cu pe -
ra ção da sa ú de hu ma na, para a cor re ção de de fe i -
tos con gê ni tos, têm elas mu i to de di vi no. O mé di co
que se es for ça para re cu pe rar a sa ú de de um se me -
lhan te tem a mão de Deus a guiá-lo. O psi có lo go
que aju da uma pes soa a co nhe cer-se mais, a su -
pe rar tra u mas, para le var uma vida mais tran qüi la ,

Maio de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    330 



tem tam bém o dedo de Deus a ori en tá-lo. O ci en tis ta
que pers cru ta o mun do cri a do, com a fi na li da de de
en ten dê-lo me lhor, tem Deus a seu lado. Essa enu -
me ra ção po de ria ser lon ga, por que o ho mem foi o
par ce i ro a quem Deus con fi ou o uni ver so para que o
ad mi nis tras se e o tra ba lhas se.

Gostaria de incluir nesse rol dos colaboradores
de Deus na correção dos problemas que afligem o
gênero humano uma outra categoria de profissionais:
os fonoaudiólogos. Têm eles a missão precípua de
cuidar das disfunções humanas ligadas à
comunicação, já que se dedicam à correção de
problemas da fala e da audição. A comunicação,
todos nós o sabemos, é uma das capacidades mais
sublimes de que dispomos e quem não ouve e não
fala bem vive mal, por carregar uma limitação sem
tamanho. Por isso, nutro uma predileção muito
especial por esses profissionais e quero, neste dia,
render-lhes a minha homenagem.

A fonoaudiologia tem passado por uma
transformação bastante significativa nos últimos
tempos. De mera auxiliar da medicina passou a
atividade autônoma, com luz própria e campo de
atuação específico. No Brasil, essa transformação foi
caracterizada por alguns acontecimentos importantes 
e decisivos para o seu processo de consolidação.

Marcante foi o promulgação da Lei nE 6.965, de
09 de dezembro de 1981, que a reconheceu como
profissão de nível universitário. Esse fato foi
particularmente importante, pois até então se
considerava que o fonoaudiólogo fosse apenas um
técnico com habilidades específicas, auxiliar do
médico. Nos anos seguintes, o grande desafio foi
deixar para trás a imagem já conhecida de mero
repetidor de exercícios aprendidos no período de
formação e consolidar o novo modelo de
profissional que pesquisa, estuda e divulga os seus
trabalhos, equiparando-se a outros profissionais que
também se voltam para a saúde humana,
notadamente médicos e psicólogos.

Outro grande mérito dessa mesma Lei foi a
criação do Conselho Federal de Fonoaudiologia e de
Conselhos Regionais, com a missão precípua de
fiscalizar o exercício profissional e estimular a exação 
no exercício da profissão, velando pelo bom nome e
prestígio daqueles que a exercem. Sem qualquer
dúvida, esse fato foi igualmente importante para que
a profissão se firmasse, pois, lhe proporcionou
identidade própria e reconheceu-lhe capacidade de
traçar os seus próprios caminhos, com função
normativa, fiscalizadora e até mesmo interpretativa
do disposto na Lei de criação da profissão.

Em de zem bro do ano pas sa do, o Con se lho Fe -
de ral deu mais um gran de pas so na va lo ri za ção do
tra ba lho dos fo no a u dió lo gos: cri ou a sua re vis ta ci en -
tí fi ca  Fo no a u di o lo gia Bra sil , des ti na da à pu bli ca ção
de tra ba lhos, pes qui sas e re la tos de ex pe riên cia no
cam po da fo no a u di o lo gia, ser vin do as sim de re fe rên -
cia e guia de pes qui sas para os pro fis si o na is do ramo.

Esses fa tos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ali a dos à exis tên cia de cur sos de pós-graduação
em vá ri as fa cul da des do Bra sil, vem de mons trar que,
ape sar de re cen te, a fo no a u di o lo gia, nes ses qua se
20 anos, mu dou com ple ta men te de fe i ção, tor nan -
do-se mais pro fis si o nal, mais ma du ra e, prin ci pal -
men te, mais ci en tí fi ca.

Por ser essa uma pro fis são com mar can tes ca -
rac te rís ti cas fe mi ni nas, até mes mo mu i tas fo no a u dió -
lo gas a jul gam des pres ti gi a da, de se gun da li nha, se
as sim se pode di zer. Esque cem-se, en tre tan to, de
que o pres tí gio de uma pro fis são quem o faz são os
pró pri os pro fis si o na is. Como ser des pres ti gi a da uma
pro fis são que é ca paz de de vol ver a ou tros a ale gria
de vi ver e a ca pa ci da de de se co mu ni car sem tra u -
mas ou sen ti men tos de in fe ri o ri da de? Como con si de -
rar de or dem in fe ri or uma ati vi da de que ne ces si ta
con tar com a sen si bi li da de que só as mu lhe res são
ca pa zes de de mons trar? Por aca so, é a sen si bi li da de 
fe mi ni na uma ca rac te rís ti ca sem va lor?

Cre io que tal pre o cu pa ção não deve exis tir.
Essa pro fis são, por ser re la ti va men te nova, ain da
está em fase de afir ma ção e de con so li da ção. Estou
cer to de que, ha ven do tra ba lho ár duo e de di ca do, o
pró prio tem po se en car re ga rá de cor ri gir as dis tor -
ções que pos sam exis tir, pois as pes so as sen ti rão
que a fo no a u di o lo gia é uma gran de ali a da de que dis -
põem para tor nar a vida mais agra dá vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Vol to a essa tri bu -
na, como tem sido de meu fe i tio, du ran te os qua tro
anos já exer ci dos de meu man da to, para abor dar um
tema de alta re le vân cia na ci o nal, vi san do, com a crí ti -
ca cons tru ti va e per ma nen te aten ção que ca rac te ri za
a ação po lí ti ca do PMDB, mo bi li zar esta Casa e o
Con gres so Na ci o nal para a ne ces si da de de nos sa
par ti ci pa ção efe ti va na re cu pe ra ção de um dos ma i o -
res su ces sos eco nô mi cos e am bi en ta is de nos sa his -
tó ria re cen te: o Pro al co ol.

O mês de abril pas sa do re pre sen tou, para o
se tor su cro al co o le i ro, um di vi sor de águas no en ca -
mi nha men to de suas ques tões mais fun da men ta is.
No dia 13 pas sa do, o Con se lho Inter mi nis te ri al do
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Açú car e do Álco ol apro vou três me di das de re es tru -
tu ra ção e con so li da ção do Pro al co ol, que con si de ro
im por tan te se jam apre ci a das por essa Casa.

Em primeiro lugar, o benefício fiscal de isenção
do IPI para táxis passa a ser concedido de forma mais 
restrita, abrangendo agora somente os carros a
álcool. Tal incentivo, que vai atingir, anualmente,
cerca de sessenta mil novas unidades, segundo
estimativas sobre a dinâmica de renovação da frota, é 
um elemento de competitividade dos veículos a
álcool, sobre seus similares à gasolina.

No mes mo sen ti do, com pro me teu-se aque le
Con se lho a en vi dar es for ços jun to às au to ri da des
esta du a is, no sen ti do de pro mo ver in cen ti vo equi va len -
te, em ter mos do ICMS dos mes mos tá xis a ál co ol.

Ain da no es pí ri to de pro ver de man da para o se -
tor, foi de ci di da a re no va ção da fro ta go ver na men tal
de car ros le ves, atu al men te es ti ma da em cer ca de oi -
ten ta mil uni da des, num pra zo de cin co anos, com a
aqui si ção ex clu si va de ve í cu los a ál co ol.

Em se gun do lu gar, ou tras me di das de ino va ção
tec no ló gi ca para uti li za ção do ál co ol com bus tí vel, so -
zi nho ou em mis tu ra, fo ram ava li a das na que la opor tu -
ni da de, des ta can do-se a con ti nu i da de dos tes tes de
adi ção do ál co ol ao di e sel para trans por te ur ba no,
sob a res pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, foi de ci di da a cons ti -
tu i ção de es to ques es tra té gi cos de ál co ol com bus tí -
vel, por meio da aqui si ção de quan ti da des ade qua -
das, pelo Go ver no Fe de ral. Com a re a li za ção de le i -
lões pú bli cos, as au to ri da des pre ten dem ga ran tir a
pre ços com pe ti ti vos, a re gu la ri da de do for ne ci men to
a to dos os con su mi do res. Além dis so, pre ten de-se
im ple men tar sis te ma de mo ni to ra men to con tí nuo dos
es to ques de ál co ol, que ga ran ta a es ta bi li da de dos
pre ços e a se gu ran ça de toda a ca de ia pro du ti va do
se tor.

O con jun to de me di das ora anun ci a do su ce de e
com ple men ta uma sé rie de ações de sen vol vi das nos
úl ti mos doze me ses, em que se des ta cam o au men to
da adi ti va ção do ál co ol ani dro à ga so li na, de 22 %
para 24 %, a pro i bi ção do uso da mis tu ra me ta -
nol-etanol-gasolina (MEG) como subs ti tu to do ál co ol
com bus tí vel, a ele va ção da alí quo ta do im pos to de
im por ta ção, a aqui si ção de par te do ex ce den te de
ofer ta e o fi nan ci a men to da es to ca gem de ál co ol, jun -
to aos pro du to res.

Tra ta-se, pois, de um novo tem po para os pro -
du to res e con su mi do res, que de mons tra uma re to ma -
da de ca mi nho, ain da que sem a for ça e a abran gên -
cia que de ve ria me re cer o Pro al co ol.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, à de fi ni ção do pro -
gra ma do ál co ol na ma triz ener gé ti ca na ci o nal, de for -
ma con sis ten te e de fi ni ti va, ao lado de me di das efi ca -
zes de fis ca li za ção re la ti vas à co mer ci a li za ção do ál -
co ol e, ain da, ao sa ne a men to de fi ni ti vo dos ex ce den -
tes.

A abor da gem con jun tu ral que hoje é as su mi da
pelo Go ver no, prin ci pal men te por par te da Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo, re ves te-se de in se gu ran ça e
mo ro si da de in com pa tí ve is com as ne ces si da des do
se tor e não per mi te a ado ção de pla nos de lon go pra -
zo para seus en tes pro du ti vos, o que im pac ta ne ga ti -
va men te a ima gem do ál co ol pe ran te seus con su mi -
do res.

Já não se po dem vis lum brar, como an ti ga men -
te, as re a is van ta gens fi nan ce i ras de uso do ál co ol,
tan to em ter mos de con su mo de com bus tí vel como de 
va lor de mer ca do dos ve í cu los mo vi dos àque le com -
bus tí vel.

O se tor su cro al co o le i ro, por suas prin ci pa is li de -
ran ças, re pre sen ta das na Ce pa al, a Co li ga ção das
Enti da des de Pro du to res de Açú car e Álco ol, vem
pro cu ran do, em seus de ba tes pú bli cos, apre sen tar
ao go ver no suas re i vin di ca ções no sen ti do de uma
abor da gem es tru tu ral da ques tão, na qual fi que de vi -
da men te iden ti fi ca da e com pro me ti da a par ti ci pa ção
de cada um dos en vol vi dos, e para que se pos sa efe -
ti va men te fa zer res sur gir o pro gra ma em toda sua de -
se ja da e in dis pen sá vel mag ni tu de.

Per mi to-me lem brar, Sr. Pre si den te, que se tra ta 
de um com pro mis so de cam pa nha do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, que não está sen do tra ta do 
de for ma efe ti va por seus au xi li a res, nem tem me re ci -
do de Sua Exce lên cia qual quer ma ni fes ta ção pú bli ca
de com pro mis so e par ti ci pa ção.

É im por tan te res sal tar aos no bres Pa res que o
Pro al co ol tem im por tân cia ím par na eco no mia na ci o -
nal, tan to em ter mos eco nô mi cos, como so ci a is e am -
bi en ta is. A ge ra ção de mais de um mi lhão de em pre -
gos di re tos no cam po, a con tri bu i ção de mais de três
bi lhões de dó la res para ba lan ça co mer ci al, tan to em
ex por ta ções de pro du tos do se tor como em re du ção
das im por ta ções de pe tró leo, a sig ni fi ca ti va in fluên cia
do ál co ol na qua li da de am bi en tal das gran des ci da -
des, en tre ou tros fa tos, são pro vas in con tes tá ve is do
va lor ma cro e co nô mi co do se tor.

Além dis so, a se gu ran ça do uso de ener gia de
uma fon te re no vá vel e de alta pos si bi li da de de dis se -
mi na ção na pro du ção agrí co la, já que a pro du ção de
ál co ol es ta ria jun to ao seu con su mo, re quer uma ati -
tu de mais co ra jo sa e con se qüen te, para in ser ção de -
fi ni ti va do pro gra ma na ma triz ener gé ti ca na ci o nal.
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Assim, coloco-me ao lado do setor, de forma
firme e veemente, fazendo, com eles, coro no sentido
da adoção das medidas comentadas, que são
fundamentais não só para a continuidade do
Proalcool, mas que são, principalmente,
fundamentais para o País.

Ao contrário do que já estão fazendo os Estados 
Unidos, a Suécia, a França e o Canadá, entre outros
países desenvolvidos e comprometidos com seu
futuro, o Brasil ainda não deixou clara sua opção pelo
álcool, como combustível de melhor qualidade,
menor risco ambiental e maior segurança para os
destinos nacionais.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se gun da a
quin ta-feira da pró xi ma se ma na, es ta rá trans cor ren -
do, no Rio de Ja ne i ro, o XI Fó rum Na ci o nal, co or de -
na do pelo ex-Ministro João Pa u lo dos Reis Vel lo so. O
even to agre ga uma plêi a de se le ta de apre sen ta do res
e de ba te do res, ho mens de go ver no, po lí ti cos e eco -
no mis tas, na ci o na is e es tran ge i ros, vol ta dos so bre o
tema “A cri se mun di al e a nova agen da de cres ci men -
to”. 

Há mais de uma dé ca da, o Fó rum Na ci o nal, pro -
mo vi do pelo Insti tu to Na ci o nal de Altos Estu dos –
INAE, vem sen do um pon to de re fe rên cia nos de ba -
tes en gen dra dos pelo pro ces so de mo der ni za ção do
País. Este ano, ini cia-se sua se gun da dé ca da de ati -
vi da des, com dois pro pó si tos em pa u ta: o de se fa zer
do Fó rum uma “fá bri ca” de idéi as para o go ver no e
para a so ci e da de, e, ou tro, o de se ter um com pro mis -
so com as re for mas e ser um “ins tru men to” de mu -
dan ça so ci al por mais dez anos. 

Além des te pri me i ro e prin ci pal en con tro des te
ano, mar ca do para a se ma na en tran te, já está agen -
da do para o se gun do se mes tre, um se mi ná rio es pe ci -
al so bre ci da da nia e se gu ran ça pú bli ca. No pró xi mo
ano, o en con tro prin ci pal de ve rá ser de di ca do aos
500 anos ofi ci a is da che ga da dos eu ro pe us no Bra sil. 

Os tra ba lhos da pró xi ma se ma na es tão di vi di -
dos em uma ses são de aber tu ra, na se gun da-feira, e
seis pa i néis, dis tri bu í dos de dois em dois nos três dias 
se guin tes. 

Na ses são de aber tu ra, am plos te mas se rão tra -
ta dos, en tre ou tros, os gran des de sa fi os do Bra sil no
li mi ar do sé cu lo XXI, a in fla ção e os no vos “fun da -
men tos” da eco no mia, a re for ma po lí ti ca e o sis te ma
par ti dá rio, câm bio, po lí ti ca mo ne tá ria e Ban co Cen -
tral. 

O pa i nel I cu i da rá da cri se bra si le i ra, in se ri da no
con tex to da cri se in ter na ci o nal, vis ta pri me i ro sob a
óti ca do go ver no e, de po is, sob a do de ba te ge ral. 

O Pa i nel II tra ta rá da cri se do ca pi ta lis mo mun di -
al pro pri a men te dita e da pre o cu pa ção mais que pre -
men te nos dias atu a is de se cri ar um sis te ma fi nan ce i -
ro mais es tá vel. 

O Pa i nel III vai tra tar de po lí ti ca in dus tri al e co -
mér cio ex te ri or, vol tan do-se para o pro ble ma da es -
tag na ção na nos sa pa u ta de ex por ta ção, que, sin to -
ma ti ca men te, di fe re mu i to pou co hoje da que la exis -
ten te há quin ze anos, em 1984.  

O pa i nel IV dis cu ti rá o mo de lo de de sen vol vi -
men to da in fra-estrutura eco nô mi ca – trans por tes, co -
mu ni ca ções e ener gia elé tri ca – na es te i ra da pri va ti -
za ção des sa in fra-estrutura. 

O Pa i nel V dis cu te os pro ble mas da pre vi dên cia
so ci al, no ta da men te o novo mo de lo de ca pi ta li za ção
cen tra do em fun dos de pen são e o exem plo de ou tros 
pa í ses da Amé ri ca La ti na mais avan ça dos nes sa ex -
pe riên cia. 

Fi nal men te, o Pa i nel VI ino va com a in tro du ção na 
te má ti ca do Fó rum Na ci o nal da ques tão da cul tu ra e do
ci ne ma, as sun tos es ses cada vez mais per ce bi dos
como fun da men ta is ao de sen vol vi men to na ci o nal. 

Pela ine gá vel re le vân cia dos as sun tos es co lhi -
dos, per ce be-se cla ra men te que as ati vi da des do Fó -
rum Na ci o nal, or ga ni za do pelo Insti tu to Na ci o nal de
Altos Estu dos – INAE, são me re ce do ras do nos so
apo io e aten ção, pois o que se de ba te ali, por pes so -
as que têm um sa bi do po der de in flu ir no rumo dos
acon te ci men tos, é nada mais nada me nos do que o
fu tu ro do nos so País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ  (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o cer co às ins ti tu i ções 
ban cá ri as no Bra sil mal de co lou e no vas ir re gu la ri da -
des no se tor sur gem na pers pec ti va mi cro crí ti ca do ci -
da dão co mum. Des sa vez, são os cor ren tis tas dos
ban cos que não per dem a opor tu ni da de para apon tar
proble mas no ge ren ci a men to, con tro le e in cor po ra ção
da tec no lo gia usa da no sis te ma de guar da de seus va -
lo res mo ne tá ri os. Tra ta-se, de fato, das de ze nas de de -
nún ci as que se vêm acu mu lan do por for ça da pira ta ria
que ron da, in di fe ren te men te, tan to o aces so às con -
tas ban cá ri as via Inter net, como a emis são fra u du len -
ta de car tões mag né ti cos. 

Va mos aos fa tos. Com a ex pan são ex plo si va e
in con tro lá vel da Inter net, todo o sis te ma ban cá rio de
in for ma ti za ção se viu ir re me di a vel men te vul ne rá vel e
su je i to a pi ra ta ri as as mais cri mi no sas. As es ta tís ti cas 
so bre o nú me ro de con tas ban cá ri as vir tu al -
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mente in va di das e, li te ral men te, es va zi a das por hac -
kers ain da não foram di vul ga das, mas os ban cos bra si -
le i ros e a Po lí cia Fe de ral já re co nhe cem a gra vi da de do
as sun to. Na mes ma li nha, a im pren sa tem re gis tra do,
nos úl ti mos me ses, cres ci men to exor bi tan te des sa
nova prá ti ca de as sal to in for ma ti za do aos bol sos da
clas se mé dia bra si le i ra. Hac kers ou crac kers, pou co
im por ta a de no mi na ção, pois to dos se en qua dram na
vil ca te go ria de as sal tan tes “à com pu ta ção ar ma da”,
se me per mi ti rem o mo des to tro ca di lho.

No Rio de Ja ne i ro, a re in ci dên cia da ação dos
hac kers pa re ce ad qui rir ca rá ter de uma afron ta ci vil
in su por tá vel e inad mis sí vel. Pelo me nos, é as sim que
a po pu la ção ca ri o ca en ca ra tão acu a da e de plo rá vel
con di ção a que está in jus ta men te sub me ti da. O fun ci -
o ná rio pú bli co Jú lio Fiad, por exem plo, se de pa rou,
nos úl ti mos seis me ses, com uma si tu a ção inu si ta da,
quan do, da no i te para o dia, se deu con ta, por duas
ve zes, do de sa pa re ci men to ins tan tâ neo de qua se 9
mil Re a is de sua con ta ban cá ria. Sem que ti ves se se -
quer mo vi do um dedo nos te cla dos di gi ta is das má -
qui nas au to ma ti za das, nem tam pou co ex tra vi a do seu 
car tão mag né ti co, o Sr. Fiad ha via sido ví ti ma de dois
as sal tos vir tu al men te pra ti ca dos por hac kers . 

Em ou tras pa la vras, ao ca das trar sua con ta no
se le to cir cuito do home ban king, ofe re ci do pelo ban -
co no qual mo vi men ta sua ren da, o tal cor ren tis ta in -
vo lun ta ri a men te se ex pôs aos ata ques vi ru len tos dos
pi ra tas da com pu ta ção. Na pri me i ra vez, os pi ra tas
pe ne tra ram ile gal men te no sis te ma con tá bil do ban co 
e ex tra vi a ram via DOC cer ca de 4 mil Re a is da con ta
do Sr. Fiad. Após 2 me ses, a ação se re pe tiu, mas,
des ta vez, os in va so res re bus ca ram a téc ni ca, trans -
fe rin do 5 mil re a is da con ta do Sr. Fiad para uma pou -
pan ça de ou tro ban co em nome de três me no res. 

Em am bos os ca sos, o cor ren tis ta no ti fi cou o
ban co das ir re gu la ri da des, mas so men te do pri me i ro
as sal to ob te ve res sar ci men to in te gral. O ban co ale -
gou que, na se gun da vez, a ten ta ti va de ex tor nar a
ope ra ção dos pi ra tas não ha via lo gra do êxi to, im pos -
si bi li tan do a re cu pe ra ção dos va lo res. E isso, se gun -
do o mes mo ban co, em gran de par te se jus ti fi ca ria
por que o cli en te não ha via so li ci ta do o can ce la men to
da se nha an ti ga, o que, su pos ta men te, te ria fa ci li ta do
a re in ci dên cia do as sal to. 

Ora, ao con trá rio do que a ma i o ria dos ban que i -
ros pos sa pen sar, cabe a eles, sim, ze la rem pelo má -
xi mo con tro le de se gu ran ça so bre a mo vi men ta ção
dos va lo res sob sua guar da. Se a even tu a li da de de
as sal tos vir tu a is é co nhe ci da, não há ar gu men to que
pos sa en co brir a res pon sa bi li da de dos ban cos na de -
fe sa dos ati vos de seus cli en tes con tra qua is quer ata -
ques, seja por ter ra, seja pe las on das da Inter net. 

Que não pa re mos por aqui. Ou tra fra u de, da
mes ma na tu re za, ve ri fi ca da nos ban cos ca ri o cas
acon te ceu nos me a dos de abril, quan do um cor ren tis -
ta da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral cons ta tou, para sua
sur pre sa, a eva po ra ção de qua se 5 mil Re a is de sua
pou pan ça. Ao bus car ex pli ca ções jun to à ge rên cia, o
cor ren tis ta to mou co nhe ci men to de que sua con ta ha -
via sido “aces sa da” por car tão mag né ti co num ca i xa
ele trô ni co da ci da de. Cons ci en te de que não ha via
per di do seu car tão, o cor ren tis ta re que reu o res sar ci -
men to do va lor de sa pa re ci do. O ban co, en tão, pro ce -
deu a uma ave ri gua ção mais ri go ro sa e con clu iu que
o car tão de via ter sido ob je to de clo na gem cri mi no sa.
Des sa for ma, não hou ve re sis tên cia da CEF em pro vi -
den ci ar a ime di a ta de vo lu ção do va lor à con ta ori gi -
nal. Mes mo as sim, com o pro pó si to de evi tar um onda 
re in ci den te de sa ques fra u du len tos, a CEF so li ci tou à
Po lí cia Fe de ral uma in ves ti ga ção aus te ra do caso.

Sr. Pre si den te, não im por ta qual o ar ti fí cio uti li -
zado, é sa bi do que os hac kers re pre sen tam uma so -
fis ti ca da co mu ni da de de usuá ri os de com pu ta dor, al -
ta men te ca pa ci ta da para ope rar, ma nu se ar, ma ni pu -
lar, dis tor cer e sur ru pi ar da dos e va lo res das re des
que se abri gam sob os si gi lo sos ar qui vos au to ma ti za -
dos. Nes se sen ti do, as con tas ban cá ri as se tor nam al -
vos pri vi le gi a dos des sas ações, na me di da em que pro -
por ci o nam aces so e mo vi men ta ção re la ti va men te li vre
para quem co nhe ce os ca mi nhos e des ca minhos do
uni ver so on line de ação. Infe liz men te, para frus tra -
ção dos mi lha res de cor ren tis tas, o si gi lo da se nha
pes so al por si só não mais ga ran te se gu ran ça e pri va -
ci da de na ad mi nis tra ção das con tas ban cá ri as. 

Na ver da de, as fre qüen tes in ter ven ções cri mi -
no sas dos hac kers  têm sido in ter pre ta das como si na -
is de cres cen te ame a ça das tec no lo gi as da in for ma -
ção à in di vi du a li da de, à or dem so ci al e à se gu ran ça
pú bli ca. Por que agem no mais des la va do ano ni ma to,
os hac kers se iden ti fi cam como au tên ti cos pre da do -
res da or dem mo ral e le gal nos am bi en tes onde atu -
am, se com por tan do como vân da los a ba i lar im pu ne -
men te na vir tu a li da de es pec tral das ima gens com pu -
ta do ri za das.

Te mos cons ciên cia de que de ve mos dar um
bas ta a tan ta im pu ni da de. No en tan to, se res trin gir -
mos a con du ta mo ral de nos sa so ci e da de àqui lo que
con si de ra mos o real no sen so co mum, fa tal men te es ta -
re mos des ti na dos a me nos pre zar os efe i tos ne fas tos da 
vir tu a li da de agres si va e co var de dos hac kers. 

É hora de as au to ri da des bra si le i ras ado ta rem
me di das mais co er ci ti vas, que ini bam e pu nam com
ri gor qua is quer ini ci a ti vas que pro mo vam in va sões
de lin qüen tes nos sis te mas de in for ma ti za ção ban cá -
ria. Do lado dos ban cos, ca be-lhes to mar to das as
pro vi dên ci as tec no ló gi cas ne ces sá ri as para que

Maio de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL    334 



nada, ou nin guém, pos sa que brar có di gos de aces so
à mo vi men ta ção das con tas. É o mí ni mo que a ci vi li -
za ção pode exi gir.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Encontro
Nacional de Municípios, que está acontecendo
aqui em Brasília, no Centro de Cultura e
Convenções, visa a encontrar soluções
permanentes para os problemas que assolam as
municipalidades brasileiras.

Durante a elaboração da Constituição de
1988, Prefeitos e Vereadores de todo o País
lutaram por uma maior independência das
Prefeituras Municipais, única esperança de os
cidadãos atingirem uma vida digna. A Constituição
ampliou a competência municipal, deu maiores
responsabilidades ao Executivo e ao Legislativo
municipais, exigindo a elaboração de uma Lei
Orgânica do Município, que traduzisse os
interesses majoritários das populações.

Infe liz men te, a au to no mia mu ni ci pal não veio
acom pa nha da da ne ces sá ria e im pres cin dí vel au to -
no mia fi nan ce ira. Os Mu ni cí pi os bra si le i ros pas sam, 
hoje, por uma cri se sem pre ce den tes. Não têm como 
sa tis fa zer os me no res e mais jus tos an se i os de suas
po pu la ções. Em Go iás, a ma i o ria das Pre fe i tu ras
vive em es ta do de pe nú ria com ple ta. A re ten ção de
par ce las dos Fundos e de im pos tos, por ina dim plên -
cia das Pre fe i tu ras ou por ou tros mo ti vos, agra va,
cada dia mais, a si tu a ção de em po bre ci men to do
País.

Não há como tra ba lhar edu ca ção, sa ú de, agri -
cul tu ra ou se gu ran ça pú bli ca sem re cur sos. O re gi -
me pró prio de Pre vi dên cia a ser ins ta la do pe los Mu -
ni cí pi os só po de rá fun ci o nar com apo io do Esta do e
do Go ver no Fe de ral. Me di das ju rí di cas que tra gam
mu dan ças es tru tu ra is na le gis la ção, para que os
Mu ni cí pi os con si gam se go ver nar são ina diá ve is.

Espe ra mos, Sr. Pre si den te, que a re for ma tri bu -
tá ria e fis cal, em dis cus são no Le gis la ti vo, che gue a
re sul ta dos sa tis fa tó ri os, pois os Mu ni cí pi os bra si le i -
ros, já tão pre ju di ca dos pe los im pac tos das re for mas
ad mi nis tra ti va e pre vi den ciá ria, não têm mais como
so bre vi ver. Da mes ma for ma, de se ja mos aos par tici -
pan tes do Encon tro Na ci o nal de Mu ni cí pi os, su ces so na 
apro va ção da Car ta Mu ni ci pa lis ta de Bra sí lia que con -
tém, com cla re za, as re i vin di ca ções mu ni ci pa lis tas do
País. Se o Go ver no Fe de ral cu i dar do con te ú do da Car -
ta, a po pu la ção bra si le i ra con ta rá com Prefei tu ras
mais in de pen den tes e po de rá, fi nal men te, vi ver a
vida dig na que me re ce e por que tan to an se ia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Sras. e Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária da próxima segunda-feira, dia 17, a
realizar-se às 14 horas e 30 minutos a seguinte:

ORDEM DO DIA

(O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.)

(OS 13192/99)

__________

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL,

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

12-5-99
Quarta-feira

11:30 – Embaixadores do Grupo Africano
acreditados no Brasil

15:30 – Sessão Deliberativa Ordinária do
Senado Federal
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Ata da 54ª Ses são não De li be ra ti va
em 13 de maio de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade, Carlos Patrocínio
Luiz Otávio, Artur da Távola, Antero Paes de Barros e José Fogaça

(Inicia-se a sessão às 10 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor 
José Fo ga ça, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES NºS 215, 216, E 217 DE 1999 

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
166, de 1998, de au to ria da Se na do ra
Emi lia Fer nan des, que al te ra a Lei nº
9.691, de 22 de ju lho de 1998, que al te ra a 
Ta be la de Va lo res da Taxa de Fis ca li za -
ção da Insta la ção por Esta ção, ob je to do
Ane xo III da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho
de 1997, que dis põe so bre o or ga ni za ção
dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri -
a ção e fun ci o na men to de um ór gão re gu -
la dor e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is,
nos ter mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
8, de 1995, e dis põe so bre as ta xas de
fis ca li za ção de ins ta la ção e de fun ci o na -
men to de ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens edu ca ti va.

PARECER Nº 215 DE 1999
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia o Pro je to de Lei do Se na do nº 166, de
1998, que al te ra a Lei nº 9.691, de 22 de ju lho de
1998, que al te rou os va lo res ins ti tu í dos pelo Ane xo III
da Lei nº 9.472/97, co nhe ci da como Lei Ge ral das Te -
le co mu ni ca ções, para a Taxa de Fis ca li za ção da
Insta la ção por Esta do, de vi da pe las con ces si o ná ri as,
per mis si o ná ri as e au to ri za das de ser vi ços de te le co -

mu ni ca ções e de uso de ra di o fre qüên cia, con for me
de ter mi na ção dos arts. 51 e 52 da re fe ri da Lei Ge ral.

No Se na do Fe de ral, o pro je to de lei de ve rá ser
apre ci a do, ain da, pe las Co mis sões de Assun tos Eco -
nô mi cos e de Ser vi ços de Infra-Estrutura, ca ben do a
esta úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.

É o re la tó rio.

II – Voto

A Lei nº 9.691/98 al te rou a ta be la de va lors
das ta xas de fis ca li za ção da ins ta la ção e de fun ci -
o na men to por es ta ção dos ser vi ços de te le co mu -
ni ca ções, cor ri gin do dis tor ções apre sen ta das no
Ane xo III da Lei Ge ral das Te le co mu ni ca ções, que
ha via ins ti tu í do ní ve is con si de ra dos exor bi tan tes
para a ma i o ria das em pre sas de ra di o di fu são que
ope ram nas pe que nas ci da des bra si le i ras.

Entre tan to, ao se es ta be le ce rem os no vos
va lo res da que las ta xas, pas sou des per ce bi do,
pe los de pu ta dos e se na do res, que a le gis la ção
bra si le i ra ado ta tra ta men to ju rí di co di fe ren ci a do
para com em pre sas de ra di o di fu são co mer ci al e
edu ca ti va. Com efe i to, a es tas não é per mi ti da a
ve i cu la ção de pu bli ci da de, di re ta ou in di re ta men -
te, nem o pa tro cí nio dos pro gra mas trans mi ti dos,
con for me de ter mi na o De cre to-Lei nº 236, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967, no seu art. 13, pa rá gra fo úni co.

Des sa for ma, fi cam as em pre sas de ra di o di -
fu são edu ca ti va ex clu í das de uma im por tan te fon -
te de cap ta ção de re cur sos, o que tor na im pra ti cá -
ve is os va lo res das ta xas de fis ca li za ção es ta be le -
ci dos na Lei nº 9.691, que equi pa ram es sas em -
pre sas às do se tor de te le vi são co mer ci al.

Con si de ran do que o pro je to será apre ci a do,
quanto ao mé ri to, nas Co mis sões de Assun tos
Eco nô mi cos e de Ser vi ços de Infra-Estrutura des -
ta Casa, não nos de te re mos, nes ta Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, nos as pec tos téc -
ni cos da pro pos ta. Ma ni fes ta mos, po rém, des de já,
nos so apo io a esta ini ci a ti va de gran de al can ce so ci -
al, uma vez que tem por ob je ti vo cor ri gir uma in jus ti ça
pra ti ca da com as es ta ções de te le vi são edu ca ti va e
in cen ti var o de sen vol vi men to, nos pe que nos mu ni cí -
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pi os bra si le i ros, de um ser vi ço que se des ti na ex clu si -
va men te à di vul ga ção de pro gra ma ção de ca rá ter
edu ca ti vo-cultural, sem fi na li da de lu cra ti va, e pro du -
zi da se gun do o in te res se pú bli co.

Quanto aos aspectos atinentes à
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, o projeto de lei não apresenta nenhum
óbice que possa prejudicar sua ulterior
tramitação nesta Casa, sendo nosso parecer pela
sua aprovação.

Sala da Co mis são, em 3-12-98. – Ber nar do
Ca bral, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor – Jef -
fer son Pé res – Djal ma Bes sa – Antô nio C. Va la da -
res – Beni Ve ras – José R. Arru da – Le o nel Pa i va –
José Fo ga ça – Elcio Alva res – Ro meu Tuma – Jo -
sap hat Ma ri nho.

PARECER Nº 216, DE 1999
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio 

Che ga à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do 
Se na do Fe de ral o pro je to de Lei do Se na do nº 166, de 
1998, que al te ra a Lei nº 9.691, de 22 de ju lho de
1998, que, por sua vez, al te rou os va lo res ins ti tu í dos
pelo Ane xo III da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de 1997,
co nhe ci da como Lei Ge ral das Te le co mu ni ca ções,
para a Taxa de Fis ca li za ção da Insta la ção por Esta -
ção, de vi da pe las con ces si o ná ri as, per mis si o ná ri as e
au to ri za das de ser vi ços de te le co mu ni ca ções e de
uso de ra di o fre qüên cia, con for me de ter mi na ção dos
arts. 51 e 52 da re fe ri da Lei Ge ral.

No Se na do Fe de ral, o pro je to de lei ob te ve pa -
re cer fa vo rá vel da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, e de ve rá ser apre ci a do, em com pe tên -
cia ter mi na ti va, pela Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A Lei nº 9.691, de 22 de ju lho de 1998, al te rou
a Ta be la de Va lo res das Ta xas de Fis ca li za ção da
Insta la ção e de Fun ci o na men to por Esta ção dos
Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções, cor ri gin do dis tor -
ções apre sen ta das no Ane xo III da Lei Ge ral das
Te le co mu ni ca ções, que ha via ins ti tu í do, para
aque las ta xas, ní ve is con si de ra dos de ma si a dos
ele va dos para a ma i o ria das em pre sas de ra di o di -
fu são que ope ram nas pe que nas ci da des bra si le i -
ras.

Entre tan to, ao es ta be le ce rem os no vos va lo res
das ta xas, os de pu ta dos e se na do res não le va ram
em con ta que a le gis la ção bra si le i ra ado ta tra ta men -

to ju rí di co di fe ren ci a do para em pre sas de ra di o di -
fu são co mer ci al e edu ca ti va: a es tas não é per mi -
ti da a ve i cu la ção de pu bli ci da de, di re ta ou in di re -
ta men te, nem o pa tro cí nio dos pro gra mas trans -
mi ti dos, con for me de ter mi na o De cre to-Lei nº 236, 
de 28 de fe ve re i ro de 1967, no seu art. 13, pa rá gra -
fo úni co.

Fi cam as em pre sas de ra di o di fu são edu ca ti -
va, por tan to, ex clu í das de uma im por tan te fon te
de cap ta ção de re cur sos, o que tor na im pra ti cá ve -
is, para elas, os va lo res das ta xas de fis ca li za ção
es ta be le ci dos na Lei nº 9.691/98, que equi pa rou
es sas em pre sas às do se tor de te le vi são co mer ci -
al.

A tí tu lo de exem plo, a ta be la apro va da na Lei
nº 9.691/98 ins ti tui, para es ta ções ins ta la das em
mu ni cí pi os com po pu la ção su pe ri or a 5 mi lhões
de ha bi tan tes, uma taxa de R$34.065,00. No ou tro
exem plo, isto é, para mu ni cí pi os com po pu la ção
in fe ri or a 500 mil ha bi tan tes, a taxa se si tua em
R$12.200,00. São ní ve is in viá ve is para es ta ções
im pos si bi li ta das le gal men te de cap tar re cur sos de
pu bli ci da de co mercial.

Vale res sal tar que os cri té ri os uti li za dos pela 
Lei nº 9.691/98 para de ter mi nar os no vos va lo res
das ta xas de fis ca li za ção ins pi ra ram-se em es ti -
ma ti vas mais re a lis tas so bre o fa tu ra men to es pe -
ra do das em pre sas de ra di o di fu são em de cor rên -
cia da co mer ci a li za ção dos in ter va los de pro gra ma -
ção, cal cu la do em fun ção do tem po de per ma nên -
cia no ar dos anún ci os co mer ci a is. Em ou tras pa la -
vras, os pró pri os pa râ me tros uti li za dos na que la lei
para re du zir os va lo res das ta xas es ta be le ci das na
Lei Ge ral das Te le co mu ni ca ções já evi den ci am
aqui lo que é o ob je to des te pro je to de lei: a ne ces si -
da de de se rem ins tru í das ta xas di fe ren ci a das para
as em pre sas de ra di o di fu são edu ca ti va, vis to que a
estas é ve da da, pre ci sa men te, a co mer ci a li za ção de
seus in ter va los.

O pro je to de lei tem, por con se guin te, o ob je -
ti vo de cor ri gir a in jus ti ça pra ti ca da com as es ta -
ções de te le vi são edu ca ti va na Lei nº 9.691/98 e,
ao mes mo tem po, de tor nar-se um ins tru men to de 
in cen ti vo ao de sen vol vi men to, nos pe que nos mu -
ni cí pi os bra si le i ros, de um ser vi ço que se des ti na
“ex clu si va men te à di vul ga ção de pro gra ma ção de 
ca rá ter edu ca ti vo-cultural, sem fi na li da de lu cra ti -
va, e pro du zi da se gun do o in te res se pú bli co”,
con for me de fi ni do no art. 3º da Por ta ria Inter mi -
nis te ri al nº 162, de 20 de agos to de 1982.

Para isso, o pro je to ins ti tui um re du tor de 20%
so bre os va lo res es ta be le ci dos na Lei nº 9.691/98
para as ta xas que in ci dem so bre as em pre sas de ra -
di o di fu são co mer ci al. Essa re du ção im pli ca, no nos -
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so exemplo, a re du ção para R$ 6.813,00 da taxa de
fis ca li za ção in ci den te so bre es ta ções de ra di o di -
fu são edu ca ti va si tu a das em mu ni cí pi os com
mais de 5 mi lhões de ha bi tan tes.

Já no ou tro ex tre mo, para mu ni cí pi os com me -
nos de 500 mil ha bi tan tes, a apli ca ção li ne ar do re -
du tor sig ni fi ca ria a re du ção da taxa de R$12.200,00
para R$2.440,00. Nes se pon to, con si de ran do as sig -
ni fi ca ti vas di fe ren ças exis ten tes entre as re a li da des
eco nô mi cas de mu ni cí pi os de mé dio e pe que no
por te, o Pro je to ino va, ao es ta be le cer qua tro no vas
fa i xas de va lo res para as ta xas de fis ca li za ção, aba i -
xo da fa i xa in fe ri or es ta be le ci da na Lei nº 9.691/98,
cor res pon den te àque le va lor de R$2.440,00.  Essas
no vas fa i xas vi sam a con tem plar es ta ções de ra di o di -
fu são edu ca ti va ins ta la das em mu ni cí pi os mu i to pe -
que nos.

Em con se qüên cia des sas ino va ções, ins ti tu -
em-se va lo res de cres cen tes, a par tir do pa ta mar
de R$2.440,00, para mu ni cí pi os com po pu la ção
in fe ri or a 250 mil ha bi tan tes. Por exem plo, para
mu ni cí pi os com po pu la ção en tre 150 mil ha bi tan -
tes. Por exem plo, para mu ni cí pi os com po pu la ção 
en tre 150 mil e 250 mil ha bin tan tes, a taxa é re du -
zi da em ou tros 20%, além da que les 20% apli ca dos 
li ne ar men te so bre a ta be la da Lei nº 9.691/98, fi -
can do a taxa em R$1.952,00; para mu ni cí pi os com 
po pu la ção en tre 100 mil e 150 mil, a re du ção adi ci -
o nal é fi xa da em 40%, re sul tan do numa taxa de
R$1.464,00; para mu ni cí pi os com po pu al ção en tre 
50 mil e 100 mil, acres ce-se um re du tor de 60% so -
bre aque le va lor de R$2.440,00, re sul tan do numa
taxa de R$976,00; e, fi nal men te, para mu ni cí pi os
com po pu la ção in fe ri or a 50 mil ha bi tan tes, a re -
du ção adi ci o nal é fi xa da em 80%, ob ten do sem
um va lor de R$488,00.

O va lor de R$2.440,00 apli ca-se, em con se -
qüên cia, tão-somente a mu ni cí pi os de por te mé -
dio, com po pu la ção si tu a da en tre 250 mil e 500 mil 
ha bi tan tes.

III – Voto

Esta mos con ven ci dos de que se tra ta de
uma ini ci a ti va de gran de al can ce so ci al, ra zão
pela qual ex ter na mos nos so in te i ro apo io ao pre -
sen te pro je to de lei e con cla ma mos nos sos ilus -
tres pa res a se ma ni fes ta rem pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 23 de mar ço de 1999. –
Bel lo Par ga, Pre si den te em Exer cí cio – Osmar Dias, 
Re la tor – Pe dro Piva – Jo nas Pi nhe i ro – Fre i tas
Neto – La u ro Cam pos – Pa u lo Sou to – Ge ral do
Althoff – Lú cio Alcân ta ra – Jef fer son Pe res – Ra -

mez Te bet – Ber nar do Ca bral – Luis Otá vio – Gil -
ber to Mes tri nho – José Fo ga ça – Lú dio Co e lho –
João Alber to Sou sa – Ante ro Paes de Bar ros Ro -
ber to Sa tur ni no – Ney Su as su na – José Edu ar do
Du tra.

PARECER Nº 217, DE 1999
(Da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura)

Re la tor: Se na dor Arli do Por to 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura do Se na do Fe de ral, para apre ci a ção
em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº
166, de 1998, que al te ra a Lei nº 9.691, de 22 de ju lho
de 1998, a qual, por sua vez, al te rou os va lo res da
Taxa de Fis ca li za ção da Insta la ção e da Taxa de
Fis ca li za ção de Fun ci o na men to por Esta ção ins ti tu -
í dos no Ane xo III da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de
1997, co nhe ci da como Lei Ge ral das Te le co mu ni ca -
ções.

Os art. 51 e 52 des sa Lei Ge ral de ter mi nam que
a taxa de Fis ca li za ção da Insta la ção por Esta ção é
de vi da por toda em pre sa con ces si o ná ria, per mis si o -
ná ria ou au to ri za da de ser vi ços de te le co mu ni ca ções
e de uso de ra di o fre qüên cia, no mo men to da emis são 
do cer ti fi ca do de li cen ça para o fun ci o na men to de
suas es ta ções. Já a taxa de Fis ca li za ção de Fun ci o -
na men to por Esta ção é de vi da anu al men te por aque -
las em pre sas, a tí tu lo da fis ca li za ção do fun ci o na -
men to de suas es ta ções: seu va lor é a me ta de da que -
le ins ti tu í do para Taxa de Fis ca li za ção da Insta la ção.

No Se na do Fe de ral, o pro je to de lei ob te ve pa -
re ce res fa vo rá ve is das Co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.

É o re la tó rio.

II – Aná li se 

A Lei nº 9.691/98 al te rou a Ta be la de Va lo res
das Ta xas de Fis ca li za ção da Insta la ção e de Fun ci o -
na men to por Esta ção dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca -
ções, cor ri gin do dis tor ções apre sen ta das no Ane xo III 
da Lei Ge ral das Te le co mu ni ca ções, que ha via ins ti tu -
í do, para aque las ta xas, ní ve is con si de ra dos de ma si -
a do ele va dos para a ma i o ria das em pre sas de ra di o -
di fu são que ope ram nas pe que nas ci da des bra si le i -
ras.

Entre tan to, ao es ta be le cer no vos va lo res para
es sas ta xas, a Lei nº 9.691/98 des con si de rou o fato
de a le gis la ção bra si le i ra que re gu la o se tor de ra di o -
di fu são de sons e ima gens ado tar tra ta men to ju rí di co
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di fe ren ci a do para em pre sas de ra di o di fu são co mer ci -
al e edu ca ti va, ao de ter mi anr que a es tas não é per -
mi ti da a ve i cu la ção de pu bli ci da de, di re ta ou in di re ta -
men te, nem o pa tro cí nio dos pro gra mas trans mi ti dos
(De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, art.
13, pa rá gra fo úni co).

As empresas de radiodifusão educativa estão,
portanto, impedidas de terem acesso a uma
importante fonte de captação de recursos, o que
torna impraticáveis, para elas, os valores das taxas
de fiscalização estabelecidos na Lei nº 9.691/98,
que as equipara às empresas do setor de televisão
comercial.

Destacamos, a título de exemplo, que a tabela
aprovada na Lei nº 9.691/98 institui uma taxa de
R$34.065,00 para estações instaladas em municípios 
grandes, com população superior a 5 milhões de
habitantes. No outro extremo, para pequenos
municípios com população inferior a 500 mil
habitantes, a taxa se situa em R$12.200,00. São
níveis manifestamente iviáveis para estações de
televisão educativa, impossibilitadas legalmente de
captar recursos de publicidade comercial.

Vale relembrar aos nobres colegas Senadores
que os critérios utilizados pela Lei nº 9.691/98 para
determinar os novos valores das taxas de fiscalização
inspiraram-se em estimativas mais realistas sobre o
faturamento esperado das empresas de radiodifusão,
obtido em decorrência da comercialização dos
intervalos de programação e calculado em função do
tempo de permanência no ar dos anúncios comerciais.
Em outras palavras, os próprios parâmetros utilizados
naquela lei para reduzir os valores das taxas
estabelecidas na Lei Geral das Telecomunicações já
evidenciavam a necessidade de serem instituídas taxas 
diferenciadas para as empresas de radiodifusão
educativa, visto que lhes é vedada, precisamente, a
comercialização de seus intervalos de programação.

O projeto de lei aqui submetido à nossa
apreciação tem o objetivo de corrigir essa injustiça
praticada com as estações de televisão educativa na
Lei nº 9.691/98. Visa, ao mesmo tempo, tornar-se um
instrumento de incentivo ao desenvolvimento, nos
pequenos municípios brasileiros, de um serviço que
se destina “exclusivamente à divulgação de
programação de caráter educativo-cultural, sem
finalidade lucrativa, e produzida segundo o interesse
público”, conforme define a Portaria Interministerial nº 
162, de 20 de agosto de 1982, em seu art. 3º

O Pro je to ins ti tui, as sim, um re du tor de 20% so -
bre os va lo res es ta be le ci dos na Lei nº 9.691/98 para

as ta xas que in ci dem so bre as em pre sas de ra di o di fu -
são co mer ci al. Essa re du ção im pli ca, no exem plo que 
ado ta mos, a re du ção para R$6.813,00 da taxa de fis -
ca li za ção in ci den te so bre es ta ções de ra di o di fu são
edu ca ti va si tu a das em mu ni cí pi os com mais de cin co
mi lhões de ha bi tan tes.

Nos mu ni cí pi os com me nos de 500 mil ha bi tan -
tes, a apli ca ção li ne ar do re du tor ado ta do re du zi ria a
taxa de R$12.200,00 para R$2.440,00. Como essa é
a fa i xa in fe ri or ins ti tu í da pela Lei nº 9.691/98, o va lor
de R$2.440,00 va le ria tan to para pe que nos quan to
para mé di os mu ni cí pi os, to dos agru pa dos nes sa
mes ma fa i xa.

Con si de ran do, en tre tan to, as sig ni fi ca ti vas di fe -
ren ças exis ten tes en tre as re a li da des eco nô mi cas de
mu ni cí pi os de mé dio e pe que no por te, o pro je to es ta -
be le ce qua tro no vas fa i xas de va lo res para as ta xas
de fis ca li za ção, aba i xo da que la ci ta da aci ma. Essas
no vas fa i xas vi sam con tem plar es ta ções de ra di o di fu -
são edu ca ti va ins ta la das em mu ni cí pi os mu i to pe que -
nos. Em con se qüên cia, ins ti tu em-se va lo res de cres -
cen tes, a par tir do ní vel de R$2.440,00, para mu ni cí -
pi os com po pu la ção in fe ri or a 250 mil ha bi tan tes. O
va lor de R$2.440,00 é man ti do, tão-somente para
mu ni cí pi os de por te mé dio, com po pu la ção si tu a da
en tre 250 mil e 500 mil ha bi tan tes.

Por exem plo, para mu ni cí pi os com po pu la ção en -
tre 150 mil e 250 mil ha bi tan tes, a taxa é re du zi da em
ou tros 20%, além da que les 20% apli ca dos li ne ar men te
so bre a ta be la da Lei nº 9.691/98, fi can do a taxa em
R$1.952,00; para mu ni cí pi os com po pu la ção en tre 100
mil e 150 mil, a re du ção adi ci o nal é fi xa da em 40%, re -
sul tan do numa taxa de R$1.464,00; para mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre 50 mil e 100 mil, acres ce-se um
re du tor de 60% so bre aque le va lor de R$2.440,00, re -
sul tan do numa taxa de R$976,00; e, fi nal men te, para
mu ni cí pi os com po pu la ção in fe ri or a 50 mil ha bi tan tes, a 
re du ção adi ci o nal é fi xa da em 80%, ob ten do-se um va -
lor de R$488,00.

III – Voto

Em face do ex pos to, e por se tra tar de uma
ini ci a ti va de gran de al can ce so ci al, ma ni fes ta -
mo-nos pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 166, de 1998.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 1999. – Emi -
lia Fer nan des,  Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor – 
Mar lu ce Pin to – Gil vam Bor ges – Ju vên cio Fon se -
ca – Ger son Ca ma ta – Osmar Dias – Anto nio Car -
los Va la da res – Ge ral do Cân di do – Ma ria do Car -
mo Alves – Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra 
– Alber to Sil va.
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OF. Nº 029/99-CI

Brasília, 6 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia, que esta Co mis são apro vou o Pro je to
de Lei do Se na do nº 166, de 1998, que “Alte ra a Lei 
nº 9.691, de 22 de ju lho de 1998, que al te ra a Ta be -
la de Va lo res da Taxa de Fis ca li za ção da Insta la -
ção por Esta ção, ob je to do Ane xo III da Lei nº
9.472, de 16 de ju lho de 1997, que ‘dis põe so bre a
or ga ni za ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a 
cri a ção e o fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor 
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter mos da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8, de 1995’”, e dis põe
so bre as ta xas de fis ca li za ção de ins ta la ção e de
fun ci o na men to de ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens edu ca ti vas, em re u nião no dia 6
de maio de 1999.

Aten ci o sa men te –, Se na do ra Emí lia Fer nan -
des, Pre si den te da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA- GERAL DA MESA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção
e fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter -
mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8(1),
de 15 de agos to de 1995.

....................................................................................
Art. 51. Os arts. 2º, 3º, 6º e seus pa rá gra fos, o

art. 8º e seu § 2º, e o art. 13, da Lei nº 5.070, de 7 de
ju lho de 1966, pas sam a ter a se guin te re da ção:

“Art. 2º O Fun do de Fis ca li za ção
das Te le co mu ni ca ções – FISTEL é cons -
ti tu í do das se guin tes fon tes:

a) do ta ções con sig na das no Orça men -
to Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, trans -
fe rên ci as e re pas ses que lhe fo rem con fe ri -
dos;

b) o pro du to das ope ra ções de cré di to
que con tra tar, no País e no ex te ri or, e ren di -
men tos de ope ra ções fi nan ce i ras que re a li -
zar;

c) re la tif vas ao exer cí cio do po der con -
ce den te dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções,
no re gi me pú bli co, in clu si ve pa ga men tos
pela ou tor ga, mul tas e in de ni za ções;

d) re la ti vas ao exer cí cio da ati vi da de
or de na do ra da ex plo ra ção de ser vi ços de

te le co mu ni ca ções, no re gi me pri va do, in clu -
si ve pa ga men tos pela ex pe di ção de au to ri -
za ção de ser vi ço, mul tas e in de ni za ções;

e) re la ti vas ao exer cí cio do po der de
ou tor ga do di re i to de uso de ra di o fre qüên cia 
para qual quer fim, in clu si ve mul tas e in de ni -
za ções;

f) ta xas de fis ca li za ção;
g) re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni -

os, acor dos e con tra tos ce le bra dos com en -
ti da des, or ga nis mos e em pre sas, pú bli cas
ou pri va das, na ci o na is ou es tran ge i ras;

h) do a ções, le ga dos, sub ven ções e
ou tros re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

i) o pro du to dos emo lu men tos, pre ços
ou mul tas, os va lo res apu ra dos na ven da ou 
lo ca ção de bens, bem as sim os de cor ren tes 
de pu bli ca ções, da dos e in for ma ções téc ni -
cas, in clu si ve para fins de li ci ta ção;

j) de cor ren te de quan ti as re ce bi das
pela apro va ção de la u dos de en sa io de pro -
du tos e pela pres ta ção de ser vi ços té ni cos
por ór gãos da Agên cia Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções;

l) ren das even tu a is."
“Art. 3º Além das trans fe rên ci as para o 

Te sou ro Na ci o nal e para o fun do de uni ver -
sa li za ção das te le co mu ni ca ções, os re cur -
sos do Fun do de Fis ca li za ção das Te le co -
mu ni ca ções – FISTEL se rão apli ca dos pela
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções ex -
clu si va men te:

..............................................................
d) no aten di men to de ou tras des pe sas

cor ren tes e de ca pi tal por ela re a li za das no
exer cí cio de sua com pe tên cia."

“Art. 6º As ta xas de fis ca li za ção a que
se re fee a alí nea f, do art. 2º são a de ins ta -
la ção e a de fun ci o na men to.

§ 1º Taxa de Fis ca li za ção de Insta la -
ção é a de vi da pe las con ces si o ná ri as, per -
mis si o ná ri as e au to ri za das de ser vi ço de te -
le co mu ni cões e de uso de ra di o fre qüên cia,
no mo men to da emis são do cer ti fi ca do de li -
cen ça para o fun ci o na men to das es ta ções.

§ 2º Taxa de Fis ca li za ção de Fun ci o -
na men to é a de vi da pe las con ces si o ná ri as,
per mi si o ná ri as e au to ri za das de ser vi ço de
te le co mu ni ca ções de uso de ra di o fre qüên -
cia, anu al men te pela fis ca li za ção do fun ci o -
na men to das es ta ções."

“Art. 8º A Taxa de Fis ca li za ção de Fun -
ci o na men to será paga, anu al men te, até o
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dia 31 de mar ço, e seus va lo res se rão os
cor res pon den tes a cin qüen ta por cen to dos
fi xa dos para a Taxa de Fis ca li za ção de
Insta la ção.

..............................................................
§ 2º O não pa ga men to da Taxa de Fis -

ca li za ção de Fun ci o na men to no pra zo de
ses sen ta dias após a no ti fi ca ção da Agên cia 
de ter mi na rá a ca du ci da de da con ces são,
per mis são ou au to ri za ção, sem que ca i ba
ao in te res sa do o di re i to a qual quer in de ni za -
ção.

..............................................................
“Art. 13. São isen tos do pa ga men to

das ta xas do Fis tel a Agên cia Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções, as For ças Arma das, a
Po lí cia Fe de ral, as Po lí ci as Mi li ta res, a Po lí -
cia Ro do viá ria Fe de ral, as Po lí ci as Ci vis e
os Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res.”

Art. 52. Os va lo res das ta xas de fis ca li za ção
de ins ta la ção e de fun ci o na men to, cons tan tes do
Ane xo I da Lei nº 5.070, de 7 de ju lho de 1966, pas -
sam a ser os da Ta be la do Ane xo III des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. A no men cla tu ra dos ser vi ços
re la ci o na dos na Ta be la vi go ra rá até que nova re gu la -
men ta ção seja edi ta da, com base nes ta Lei.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor José Fo ga ça.

É lido o se guin te:
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à in di ca ção des sa Pre si -

dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mi são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te
Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 1.825 Pu bli ca ção DOU:
1-5-99

Assun to: Alte ra a Lei nº 4.229, de 1º de ju nho
de 1963, au to ri za a do a ção de bens e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Ti tu lar: Luiz Pon tes
Su plen tes: Ante ro Paes de Bar ros

Bra sí lia, 3 de maio de 1999. – Se na dor Sér gio 
Ma cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Será fe i ta a 
subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Há oradores 
inscritos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Este vão.
(Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.
V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ocu po a tri bu na nes ta ma nhã para jus ti fi -
car pro je to que apre sen tei nes ta Casa no úl ti mo ia 11
do cor ren te e que le vou o nº 325.

Tra ta-se de pro je to de lei que, se apro va do, o
que es pe ro ocor ra, tra rá re fle xos po si ti vos ao se tor
agrí co la na ci o nal, pois dis põe so bre a isen ção do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – o IPI, na
aqui si ção de tra to res e im ple men tos agrí co las por pe -
que nos pro du to res ru ra is.

Com a ex pi ra ção do pra zo de vi gên cia da Lei nº
9.493, de 10 de se tem bro de 1997, no fi nal do exer cí -
cio de 1998, o Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos vol tou a ser co bra do so bre to das as má qui nas e
im ple men tos agrí co las, ca u san do au men to nos cus -
tos su por ta dos pelo se tor agrí co la e, em con se qüên -
cia, nos pre ços dos seus pro du tos.

Os pro du to res ru ra is de me nor ca pa ci da de eco -
nô mi ca são aque les que sen tem, de ime di a to, os efe i -
tos da alta de pre ços do ma qui ná rio agrí co la, ra zão
pela qual es ta mos pro pon do que se lhes con ce da, o
mais bre ve pos sí vel, isen ção do IPI na aqui si ção de
má qui nas e tra to res co mu men te uti li za dos no pre pa ro 
da ter ra para o plan tio, ou seja, tra to res que pos su am
até 60 HP de po tên cia bru ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se
de ins tru men tos es sen ci a is ao de sem pe nho da ati vi -
da de do agri cul tor e que de vem con ti nu ar o mais li vre
pos sí vel de gra va mes que os one ram di re ta men te e
que di fi cul tam sua aqui si ção pe los pe que nos pro pri e -
tá ri os, como o IPI e o ICMS, este úl ti mo com isen ções
a car go do Con faz.

A apro va ção des se pro je to sig ni fi ca ria um de -
ses tí mu lo a me nos ao pe que no pro du tor ru ral, que já
pa de ce com tan tas ou tras di fi cul da des no exer cí cio
da sua ati vi da de, como a fal ta de fi nan ci a men to, a fal -
ta de uma po lí ti ca efi caz de pre ços mí ni mos, a su je i -
ção, mu i tas ve zes, à ação de atra ves sa do res e, até
mes mo, a con di ções cli má ti cas ad ver sas. Ain da as -
sim, a des te mi da clas se dos la vra do res, to dos os
anos, per se ve ra na luta pela pro du ção de ali men tos
que, ao fi nal, sa tis fa zem a toda nos sa po pu la ção; me -
re cem, por isso, es pe ci al con si de ra ção por par te das
leis e do Po der Pú bli co.

De ou tro lado, Sr. Pre si den te, o fo men to à ati vi -
da de pro du ti va, prin ci pal men te ao se tor agrí co la, é
um dos mais im por tan tes fa to res de sus ten ta ção de
qual quer eco no mia. Boas sa fras sig ni fi cam ali men ta -
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ção, abas te ci men to in ter no, ex por ta ções, pro gres so
no cam po e me nos de sem pre go nas ci da des.

O Bra sil, que vive um mo men to de con jun tu ra
eco nô mi ca ex tre ma men te de li ca da, não pode pres -
cin dir do apo io do se tor agrí co la na ma nu ten ção da
es ta bi li da de mo ne tá ria e na con fi an ça da po pu la ção e 
das de ma is na ções em sua ca pa ci da de de con du zir
com efi ciên cia sua eco no mia a uma si tu a ção de per -
fe i ta se gu ran ça. E re pi to, o bom de sem pe nho da agri -
cul tu ra é fun da men tal nes sa ta re fa.

Estan do, as sim, con vic to da re le vân cia da pro -
pos ta, con to com o apo io dos meus no bre Pa res Con -
gres sis tas na sua apro va ção, na cer te za de que in dis -
cu ti vel men te enor mes be ne fí ci os se rão cre di ta dos
aos pe que nos pro du to res ru ra is do nos so País.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra. V. Exª dis -
põe de 20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
Cons ti tu i ção de 1988 es ta be le ceu um novo mo de lo
para o Mi nis té rio Pú bli co bra si le i ro. A par tir dela, o Mi -
nis té rio Pú bli co pas sou a as su mir um pa pel com ple ta -
men te di ver so da que le de 1988.

Me di an te o art. 127 da Cons ti tu i ção deu-se ao
Mi nis té rio Pú bli co a alta fun ção de pro mo ver a de fe sa
da or dem ju rí di ca, do re gi me de mo crá ti co e dos in te -
res ses so ci a is e in di vi du a is in dis po ní ve is. Para isso, a 
Cons ti tu i ção es ta be le ceu que são prin cí pi os do Mi nis -
té rio Pú bli co a uni da de, a in di vi si bi li da de e a in de pen -
dên cia fun ci o nal. Asse gu rou, mais adi an te, a sua au -
to no mia fun ci o nal e ad mi nis tra ti va. Mais que isso,
me di an te o art. 128, in ci so I, § 5º, con fe riu-se aos
agen tes do Mi nis té rio Pú bli co ga ran ti as e ve da ções
si mi la res às de fe ri das aos ma gis tra dos.

De lá para cá, te mos vis to re sul ta dos al ta men te
po si ti vos des se novo de se nho cons ti tu ci o nal. Tan to
no âm bi to do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, quan to no
dos Mi nis té ri os Pú bli cos Esta du a is, há um po si ci o na -
men to ex tre ma men te po si ti vo de pro cu ra do res, que
exer cem suas prer ro ga ti vas de fis ca is da lei no in te -
res se da co le ti vi da de, en fim, no in te res se da so ci e da -
de.

No meu Esta do, Ser gi pe, tam bém es ses efe i tos
se de ram até por que a Cons ti tu i ção Esta du al, ao tra -
tar do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, con fe re-lhe as
mes mas atri bu i ções ins cri tas na Cons ti tu i ção Fe deral.

Faço essa in tro du ção, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em fun ção de um epi só dio de des ta -
que nos no ti ciá ri os do meu Esta do, que está es tar re -
cen do a so ci e da de: uma de nún cia bom bás ti ca e gra -

vís si ma fe i ta pelo se gun do ho mem na hi e rar quia do
Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, o Cor re ge dor-Geral Dr.
José Re na to Lima Sam pa io. Ele de nun ci ou que te ria
sido ame a ça do de mor te na sua re si dên cia pelo Pro -
cu ra dor-Geral do Mi nis té rio Pú bli co, Dr. Mo a cir So a -
res da Mot ta. A par tir daí, a dis cus são se tem cen tra -
do prin ci pal men te nes ta ce le u ma, nes ta dis pu ta, nes -
ta de nún cia: hou ve, ou não, ame a ça de mor te? Quem 
es ta va cer to, quem es ta va er ra do? Esse é um pro ble -
ma gra ve por que apon ta uma di ver gên cia bru tal en tre 
duas pes so as si tu a das hi e rar qui ca men te nos dois
pos tos mais im por tan tes do Mi nis té rio Pú bli co Esta -
du al. Por tan to, tem de ser apu ra do. Cabe à Jus ti ça
ma ni fes tar-se. Não que ro en trar nes sa se a ra, em bo ra 
ela, por si só, te nha des per ta do a pre o cu pa ção dos
par la men ta res e da so ci e da de ser gi pa na. Como dis -
se, há um cho que en tre duas pes so as im por tan tes do
Mi nis té rio Pú bli co, que po de rá tra zer con se qüên ci as
para que o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al exer ça as suas 
fun ções cons ti tu ci o na is. 

No meu pon to de vis ta, o mais gra ve é que o Dr.
José Re na to, ao de nun ci ar a ame a ça de mor te fe i ta
pelo Dr. Mo acyr, Pro cu ra dor-Geral do Mi nis té rio Pú -
bli co – re i te ro que não que ro en trar nes sa dis cus são
–, apre sen ta as ra zões que a te ri am mo ti va do. Se -
gun do ele, a ame a ça se ria de cor ren te de um do cu -
men to ela bo ra do por S. Ex.ª como Cor re ge dor-Geral
do Mi nis té rio Pú bli co, in ti tu la do Uma Aná li se Crí ti ca
da Atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co de Ser gi pe na Área
de Pro te ção ao Pa tri mô nio Pú bli co . Esse do cu men to,
cuja in ser ção nos Ana is do Se na do so li ci to, faz uma
ra di o gra fia, um di ag nós ti co mu i to ri go ro so, mu i to duro 
da atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co ser gi pa no, prin ci pal -
men te no que diz res pe i to à de fe sa e à fis ca li za ção da 
lei no to can te a ações do Exe cu ti vo ser gi pa no.

Na in tro du ção des se do cu men to, o Dr. José Re -
na to, diz o se guin te:

O art. 129 da Cons ti tu i ção Bra si le i ra reza no
seu in ci so III que é fun ção ins ti tu ci o nal do Mi nis té rio
Pú bli co pro mo ver o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú -
bli ca para a pro te ção do pa tri mô nio pú bli co e so ci al.
A Lei Orgâ ni ca Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co e  a
Lei Com ple men tar Esta du al re pe tem, com mais de -
ta lhes, este mes mo pre ce i to, que co lo ca o Mi nis té rio 
Pú bli co como um gran de guar dião do pa tri mô nio pú -
bli co nas es fe ras fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal. 

A Lei Com ple men tar nº 02/90 es ta be -
le ce, em seu art. 44, in ci so IV, que é fun ção
do Mi nis té rio Pú bli co: pro mo ver o Inqué ri to
Ci vil e a Ação Ci vil Pú bli ca para pro te ção,
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pre ven ção e re pa ra ção dos da nos ca u sa dos 
ao pa tri mô nio pú bli co. 

Ele prossegue, fazendo uma análise do
Ministério Público em Sergipe. Segundo ele: 

O Mi nis té rio Pú bli co Esta du al em Ser -
gi pe, de tan tas tra di ções, que em ou tros
tem pos, já foi des ta que na ci o nal, hoje se
en con tra iner te di an te de de nún ci as tão gra -
ves de cor rup ção e de im pro bi da de ad mi nis -
tra ti va na Admi nis tra ção Pú bli ca es ta du al e
mu ni ci pal. No meu modo de ver, nun ca hou -
ve no Esta do um qua dro tão som brio de de -
nún ci as de cor rup ção en vol ven do agen tes
pú bli cos nas es fe ras do Po der Pú bli co es ta -
du al e mu ni ci pal.

E, a par tir daí, o do cu men to do Dr. José Re na to
Lima Sam pa io faz uma aná li se de al guns exem plos
de fa tos e de de nún ci as sur gi dos em Ser gi pe e que,
no seu en ten di men to, não me re ce ram um olhar aten -
to por par te do Mi nis té rio Pú bli co do meu Esta do. Ele
co me ça por aqui lo que foi de no mi na do na Impren sa
ser gi pa na como o es cân da lo Celi gate, um es cân da lo 
de gran des di men sões, que pro vo cou a con de na ção
e a re pul sa de gran de par te da so ci e da de ser gi pa na.

Tra ta-se de um es tra nhís si mo acor do
ce le bra do pelo Go ver no do Esta do atra vés
da Co di se – Com pa nhia de De sen vol vi men -
to Indus tri al de Ser gi pe – com a Cons tru to ra 
Celi, que in gres sa com uma ação ju di ci al,
co bran do uma dí vi da es ta du al. Este, atra vés 
da Co di se, con tes ta a ação, ale gan do a ine -
xis tên cia da dí vi da. Pou cos dias de po is, em
to tal dis so nân cia com a sua pos tu ra ini ci al,
a Co di se – um ór gão pú bli co do qual se es -
pe ra se ri e da de nas afir ma ções – con tra diz
as suas afir ma ti vas ini ci a is e con fes sa um
dé bi to de 42 mi lhões de re a is e ce le bra um
acor do no va lor de 24 mi lhões, pa gan do, ini -
ci al men te, 12 mi lhões e 100 mil re a is. Gra -
ças à in ter ven ção do Sin di ca to dos Au di to -
res, um juiz sus ta o pa ga men to da se gun da
par ce la. O pró prio Go ver no do Esta do, em
uma ati tu de pou co co mum de “pres sa no
pa ga men to”, con se gue uma li mi nar au to ri -
zan do esse se gun do pa ga men to no va lor de 
12 mi lhões e 100 mil re a is – que não se re a -
li zou –, por que o Go ver no, ce den do a pres -
sões po pu la res, re cu ou. Ou tro de ta lhe in te -
res san te: tudo isso acon te ceu na efer ves -
cên cia de uma cam pa nha ele i to ral, de se -

gun do tur no, em que o pró prio Go ver na dor
dis pu ta va a sua re e le i ção. 

Con ti nua o do cu men to: 
Esse es cân da lo foi am pla men te de -

nun ci a do pela im pren sa e o Mi nis té rio Pú bli -
co não ado tou ne nhu ma pro vi dên cia para
in ves ti gá-lo. Não ten do o Mi nis té rio Pú bli co
cum pri do o seu de ver le gal de in ves ti gar a
de nún cia, o Sin di ca to dos Au di to res in gres -
sou com uma ação po pu lar para anu lar o
acor do, por con si de rá-lo da no so ao pa tri mô -
nio pú bli co. Já es tan do em cur so uma ação
po pu lar, o mes mo sin di ca to fez uma re pre -
sen ta ção for mal ao MP, so li ci tan do que este 
ins ta u ras se in qué ri to ci vil para apu rar to dos
os as pec tos do es cân da lo. O Mi nis té rio Pú -
bli co, en tão, ne ga-se a in ves ti gar o caso,
sob a ale ga ção de que não o faz, por que já
exis te uma ação po pu lar em cur so.

A se guir, o do cu men to tra ta da qui lo que foi
cha ma do de Escân da lo Zé Fi que i re do: 

O atu al Se cre tá rio da Fa zen da, José Fi -
gue i re do, é só cio ma jo ri tá rio da em pre sa
Casa da La vou ra, pos su in do 96,65% do con -
tro le aci o ná rio des sa em pre sa. Essa em pre -
sa, de pro pri e da de do Sr. José Fi gue i re do,
Se cre tá rio da Fa zen da, ven de ao Esta do um
ter re no pelo pre ço de 991 mil re a is. Na ver da -
de, foi o pró prio Se cre tá rio da Fa zen da quem
ven deu ao Esta do esse imó vel que, se gun do
as de nún ci as, vale no mer ca do en tre 200 e
300 mil re a is. Nes se es cân da lo, além do sé rio 
in dí cio de su per fa tu ra men to, há o fato de que
pela Cons ti tu i ção es ta du al os Se cre tá ri os de
Esta do es tão pro i bi dos de co mer ci ar com o
Esta do. A atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co:
Tam bém nes se caso a Impren sa di vul gou am -
pla men te o es cân da lo, e o Mi nis té rio Pú bli co
não to mou ne nhu ma pro vi dên cia. 

Entra, de novo, em cena o Sin di ca to
dos Au di to res e in gres sa com uma ação po -
pu lar para anu lar a ven da do ter re no. Con -
se gue li mi nar blo que an do os bens do Se -
cre tá rio da Fa zen da. Essa li mi nar foi man ti -
da pelo De sem bar ga dor Antô nio Góis que,
num despacho his tó ri co que dig ni fi ca o Ju di -
ciá rio ser gi pa no, man te ve o blo que io dos
bens do Se cre tá rio e es bo çou pos tu ra fir me
em de fe sa do pa tri mô nio pú bli co. Estan do já
a ação em cur so o sin di ca to for ma li za re pre -
sen ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co, que, do mes -
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mo que agiu no caso Celi, ale ga que não vai 
agir por que já exis te uma ação po pu lar.

Mais adiante, há o chamado caso da
Fundação Augusto Franco. 

Tra ta-se de uma li ci ta ção para tre i na -
men to de pes so al que o Esta do deu ga nho
de ca u sa à Fun da ção Au gus to Fran co, da
fa mí lia do atu al Go ver na dor, mes mo a pro -
pos ta des ta Fun da ção ten do sido 300 mil re -
a is aci ma de ou tra con cor ren te. 

Ou tro de ta lhe é que esta Fun da ção
não tem ha bi li ta ção téc ni ca nem esta nas
suas fi na li da des es ta tu tá ri as o tre i na men to
de pes so al. 

Nes se caso avul ta três as pec tos que
me re cem aten ção: pri me i ro as pec to, o fato
de a Fun da ção Au gus to Fran co ga nhar uma 
li ci ta ção para re a li zar um ser vi ço para a
qual ela não está pre pa ra da, não tem re cur -
sos téc ni cos e nem hu ma nos; se gun do as -
pec to, é o fato es tra nho de essa fun da ção,
mes mo des ti tu í da de con di ções téc ni cas,
ga nhar a con cor rên cia com um pre ço ma i or, 
quan do a re gra é o con trá rio, ga nhar o pre -
ço me nor; ter ce i ro as pec to, é o de ser a
Fun da ção per ten cen te à fa mí lia do atu al
Go ver na dor e ter como pre si den te o Se cre -
tá rio da Fa zen da, Sr. José Fi gue i re do. 

Esse fato é re cen te. Foi am pla men te
de nun ci a do pela Impren sa, e o Mi nis té rio
Pú bli co não to mou ne nhu ma pro vi dên cia
para in ves ti gá-lo.

Mais adi an te há o cha ma do es cân da lo
Celi/Ce hop. 

A cons tru to ra Celi en trou com uma
ação con tra a Ce hop re fe ren te a vá ri as
obras do Esta do. A Ce hop con tes tou a dí vi -
da, ne gan do a sua exis tên cia e ale gan do
en tre ou tras co i sas o se guin te: 

...a co bran ça re fe re-se a va lo res fal sa -
men te ro tu la dos como cré di tos que de sa fi -
am a to le rân cia, o bom sen so e a sen sa tez
de quem, como ela, Au to ra ,que sem pre foi
par ce i ra da ad mi nis tra ção pú bli ca, ago ra, fa -
zen do uso da ig no mí nia, es tra ça lha essa
par ce ria em nome de uma ga nân cia des me -
di da, apos tan do numa even tu al re ve lia ou
até mes mo no des cum pri men to de um de -
ver de ofí cio por par te da em pre sa Ré.

Ape sar dos ter mos for tes des ta con -
tes ta ção, pos te ri or men te, a mes ma Ce hop
ce le bra, às vés pe ras das ele i ções, um acor -
do pelo qual pa gou a Celi 9.500.000,00. 

Esse acor do foi con si de ra do um es -
cân da lo, ten do sido am pla men te di vul ga do
pela im pren sa. O Mi nis té rio Pú bli co não
insta u rou ne nhum pro ce di men to para in ves ti -
gá-lo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o do cu -
men to fala de mais uma sé rie de epi só di os ocor ri dos 
no meu Esta do de de nún ci as de ir re gu la ri da des co -
me ti das pelo Exe cu ti vo es ta du al e que não me re ce -
ram ne nhu ma ação do Mi nis té rio Pú bli co. Não vou
ler o res to para não can sar os Srs. Se na do res, até
por que, como já dis se, vou pe dir a trans cri ção, nos
Ana is da Casa, des ses do cu men tos.

Qual é pre o cu pa ção que te mos a par tir des se epi -
só dio? Ago ra, co men ta-se em Ser gi pe que o Co lé gio de 
Pro cu ra do res de Jus ti ça, por ini ci a ti va da Pro cu ra do -
ria-Geral de Jus ti ça de Ser gi pe, vai pro por a de mis são
do Cor re ge dor que apre sen tou esse do cu men to ana li -
san do a fal ta de ação do Mi nis té rio Pú bli co de Ser gi pe.
Gos ta ría mos de nos re me ter à lei, pois ela es ta be le ce
que, en tre as prer ro ga ti vas do Co lé gio de Pro cu ra do res
da Jus ti ça, está a prer ro ga ti va de des ti tu ir o Cor re ge -
dor-Geral do Mi nis té rio Pú bli co pelo voto de dois ter ços
de seus mem bros, em caso de abu so de po der, con du ta 
in com pa tí vel ou gra ve omis são nos de ve res do car go,
por re pre sen ta ção do Pro cu ra dor-Geral da Jus ti ça ou
da ma i o ria dos seus in te gran tes, as se gu ra da am pla de -
fe sa. 

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Cor re ge dor-Geral do Mi nis té rio Pú bli co, Dr. José Re -
na to Lima Sam pa io, não pode, de for ma al gu ma, ser
en qua dra do em um des ses três pré-requisitos, para
que pos sa ser des ti tu í do do car go de Cor re ge -
dor-Geral. Mu i to pelo con trá rio. A acu sa ção é que ele
tor nou pú bli co esse do cu men to, como se aná li ses fe i -
tas por mem bros do Mi nis té rio Pú bli co so bre a Insti tu -
i ção ti ves sem de fi car res tri tas aos seus pró pri os mu -
ros. O Mi nis té rio Pú bli co é um fis cal da lei e, por tan to,
deve es tar agin do no in te res se da so ci e da de. É fun -
da men tal que a so ci e da de tome co nhe ci men to des -
sas aná li ses fe i tas por mem bros do pró prio Mi nis té rio
Pú bli co.

Qu e ro re gis trar que o Dr. José Re na to Lima Sam -
pa io im pe trou man da do de se gu ran ça na Jus ti ça de
Ser gi pe, con tra a re a li za ção da Assem bléia Ge ral de
Pro cu ra do res, cujo ob je ti vo era des ti tuí-lo do car go.
Ontem, o Re la tor do pro ces so no STJ, Mi nis tro Vi cen te
Leal, con ce deu li mi nar pro i bin do o Mi nis té rio Pú bli co de
afas tar o Cor re ge dor José Re na to Lima Sam pa io até a
de ci são do man da do de se gu ran ça.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como eu
fiz questão de registrar no início, o fato de ter havido
ou não ameaça de morte do Dr. José Renato por parte 
do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Moacyr Motta, terá
de ser apurado pela Justiça, e tenho certeza de que a
Justiça do meu Estado tratará disso.

Entre tan to, o as sun to mais im por tan te que está
me re cen do a aten ção da so ci e da de ser gi pa na é a aná li -
se tão dura da atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al,
fe i ta por um mem bro, e, mu i to mais do que isso, pela se -
gun da pes soa em hi e rar quia do Mi nis té rio Pú bli co Esta -
du al, o Cor re ge dor-Geral. É uma aná li se crí ti ca da atu a -
ção do Mi nis té rio Pú bli co, a qual mos tra, sem dú vi da al -
gu ma, que em re la ção a to dos es ses epi só di os re al men -
te hou ve omis são do Mi nis té rio Pú bli co.

Não es ta mos aqui, de an te mão, afir man do que
to dos os ca sos de es cân da los ci ta dos se jam ei va dos
re al men te de ir re gu la ri da des. Quem de ve rá apu rar
isso é a Jus ti ça, mas la men ta mos o fato de o Mi nis té -
rio Pú bli co es ta du al não ter nem se quer to ma do a ini -
ci a ti va de in ves ti gar e abrir o in qué ri to ci vil pú bli co,
exer cen do, na sua ple ni tu de, as prer ro ga ti vas que a
Cons ti tu i ção fe de ral e a Cons ti tu i ção es ta du al de Ser -
gi pe lhe de ram.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse é o
pro nun ci a men to que gos ta ria de fa zer nes ta ses são.

Espe ro, as sim como toda a so ci e da de ser gi pa -
na, que esse as sun to não seja en ga ve ta do, es que ci -
do. A so ci e da de ci vil ser gi pa na está aten ta e es pe ra
que o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al ve nha a exer cer, na
sua ple ni tu de, as suas prer ro ga ti vas.

Peço à Mesa que trans cre va, na ín te gra, o do -
cu men to do Dr. José Re na to Lima Sam pa io, Cor re ge -
dor-Geral do Mi nis té rio Pú bli co ser gi pa no Uma Aná li -
se Crí ti ca da Atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co de Ser gi -
pe na Área de Pro te ção ao Pa tri mô nio Pú bli co, para
que cons te dos Ana is do Se na do.

Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, não po de ria de i xar de fa zer um re gis tro. Na
úl ti ma quar ta-feira, esta Casa vo tou aque le pro je to de 
ini ci a ti va do Go ver no que mo di fi ca a Lei Ca ma ta. No
de ba te, al guns Se na do res da base go ver nis ta, do
PSDB, do PMDB e do PFL, de fen de ram o re fe ri do
pro je to com ar gu men tos ge ra is, sem pre cri ti can do a
Opo si ção e ale gan do que a Esquer da não es ta va pre -
o cu pa da com a li mi ta ção dos gas tos pú bli cos, nem
com o ajus te fis cal, nem com o fato de o Esta do Bra si -
le i ro es tar que bra do. 

Qu e ro re gis trar a gran de con tri bu i ção que a
Ban ca da des ses Par ti dos – PSDB, PMDB, PFL e
PPB – na Assem bléia do Esta do do Rio Gran de do
Sul, de ram para o ajus te fis cal e para a eco no mia de
des pe sas do Esta do: apro va ram, há al gum tem po,
pro je to que au men ta va a gra ti fi ca ção e a aju da de

cus to para De sem bar ga do res, Con se lhe i ros do Tri bu -
nal de Con tas e Pro cu ra do res de Jus ti ça de 27% para
37%, re tro a ti vos a mar ço de 1998. Qu e ro re gis trar que
es sas três ca te go ri as es tão no topo da hi e rar quia do
ser vi ço pú bli co no Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Go ver na dor do Rio Gran de do Sul ve tou o
pro je to exa ta men te sob a ale ga ção de que o Esta do
não po de ria ar car com essa des pe sa, prin ci pal men te
para gra ti fi car ca te go ri as que já são as mais bem re -
mu ne ra das do Esta do.

Pois bem, on tem, na mes ma Assem bléia Le gis -
la ti va do Rio Gran de do Sul, as Ban ca das es ta du a is
do PSDB, do PFL e do PMDB, “co e ren tes” com o dis -
cur so que ve mos nes ta Casa, de en xu ga men to da
má qui na pú bli ca, der ru ba ram o veto im pos to pelo Go -
ver na dor Olí vio Du tra.

Por tan to, a par tir de ago ra, é ló gi co, o Go ver na -
dor Olí vio Du tra, do PT – um Par ti do que não se pre o -
cu pa com o en xu ga men to das má qui nas pú bli cas –,
terá de re cor rer à Jus ti ça para evi tar um au men to,
como já dis se, na ver ba de re pre sen ta ção, de 27 para 
37%, re tro a ti vo a mar ço de 98, a ser pago a de sem -
bar ga do res, con se lhe i ros do Tri bu nal de Con tas e
pro cu ra do res da Jus ti ça.

Enquan to isso, a Opo si ção ao Go ver no es ta du -
al, no Rio Gran de do Sul, diz que quem quer que brar
o Rio Gran de do Sul é o Go ver na dor Olí vio Du tra,
pelo sim ples fato de não que rer pe gar R$400 mi lhões
– di nhe i ro do povo do Rio Gran de do Sul – e dar para
a Ford, a se gun da ma i or em pre sa do mun do, que, em 
1998, teve um fa tu ra men to glo bal equi va len te a mais
de 25% do PIB bra si le i ro.

Estas, Sr. Pre si den te, são as con tra di ções dos
dis cur sos dos Srs. Par la men ta res da base go ver nis ta
no Se na do e na Câ ma ra, os qua is, ao mes mo tem po
em que sem pre acu sam a Opo si ção de não es tar pre -
o cu pa da com o en xu ga men to, nos Esta dos apro vam
ab sur dos, como essa lei, no Rio Gran de do Sul, der -
ru ban do o veto do Go ver na dor Olí vio Du tra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res.

Era o que eu ti nha a di zer no dia de hoje.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE NA ÁREA
 DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

O nos so Mi nis té rio Pú bli co atra ves sa um mo men to de li ca -
do da sua his tó ria.

Tanto no âmbito interno quanto externo se questiona o
acerto ou desacerto da sua forma de atuar na área de proteção
ao patrimônio público.
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Como Corregedor geral, tendo sobre os ombros o peso da
responsabilidade de ser o fiscalizador das atribuições funcionais
e da conduta de membros da Instituição cumpro o dever de neste 
momento difícil da vida do nosso Ministério Público, fazer uma
análise crítica da sua atuação em especial na esfera da defesa
do patrimônio público especialmente nos casos que envolvem
interesses do Governo Estadual.

Trata-se de uma análise impessoal, livre de quaisquer
vinculações ou comprometimentos, voltada unicamente para os
mais elevados interesses do nosso Ministério Público.

Aspec tos le ga is o de ver de pro te ção
ao Pa tri mô nio Pú bli co

O art. 129 da Cons ti tu i ção Bra si le i ra reza, no seu in ci -
so ter ce i ro, que é fun ção ins ti tu ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co
“pro mo ver o in qué ri to ci vil e a ação pú bli ca para a pro te ção
do pa tri mô nio pú bli co e so ci al.”

A Lei Orgâ ni ca Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co e a Lei Com -
ple men tar Esta du al re pe tem, com mais de ta lhes, este mes mo pre -
ce i to, que co lo ca o Mi nis té rio Pú bli co como um gran de guar dião do
pa tri mô nio pú bli co nas es fe ras fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal.

A Lei Com ple men tar nº 2/90 es ta be le ce, em seu art. 44, 
in ci so IV, que é fun ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Pro mo ver o Inqué ri to Ci vil e a Ação Ci vil Pú bli ca para
pro te ção, pre ven ção e re pa ra ção dos da nos ca u sa dos ao pa -
tri mô nio pú bli co.

Como se vê, o Mi nis té rio Pú bli co pode uti li zar o ins tru -
men to de Inqué ri to Ci vil e da Ação Ci vil Pú bli ca para pro te -
ger, para pre ve nir e para re pa rar da nos ca u sa dos ao pa tri mô -
nio Pú bli co.

São três hi pó te ses bem dis tin tas e que não de i xam
mar gem de dú vi da quan to ao inar re dá vel de ver da in ter ven -
ção do Mi nis té rio Pú bli co sem pre que hou ver o me nor ris co
de dano ao pa tri mô nio Pú bli co.

Para que o Mi nis té rio pu des se cum prir bem essa re le -
van te fun ção os le gis la do res or di ná ri os co lo ca ram à sua dis -
po si ção duas im por tan tes leis fe de ra is: a Lei que dis põe so -
bre o Inqué ri to Ci vil e a Ação Ci vil Pú bli ca, e a Lei que tra ta
da im pro bi da de ad mi nis tra ti va.

Com es ses dois di plo mas le ga is, que con fe rem inú me -
ros po de res e me i os de atu a ção, o Mi nis té rio Pú bli co está
ins tru men ta li za do ju ri di ca men te para cum prir a sua gra ve
fun ção ins ti tu ci o nal de de fen der o pa tri mô nio pú bli co e so ci -
al.

O exem plo do Mi nis té rio Pú bli co Bra si le i ro 

Nes te mo men to crí ti co da vida na ci o nal, em que um dos
po de res do es ta do, jus ta men te o ju di ciá rio, está sen do in ves ti ga -
do, atra vés de uma CPI, por sus pe i ta de cor rup ção, o Mi nis té rio
Pú bli co em vá ri os es ta dos da fe de ra ção está dan do exem plo de
de vo ção à ca u sa pú bli ca, cum prin do bra va men te a mis são de
pro te ger o pa tri mô nio pú bli co.

É de to dos co nhe ci da a re por ta gem pu bli ca da re cen te -
men te na re vis ta Épo ca, de elo gio ao Mi nis té rio Pú bli co, sob o tí -
tu lo “Mãos que pro mo vem jus ti ça e in co mo dam”.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, na pro te ção do sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal, está a nos ofe re cer exem plo de co ra gem, de -
di ca ção e zelo na ati vi da de de pro te ção ao pa tri mô nio pú bli co.

O Mi nis té rio Pú bli co de São Pa u lo, no es cân da lo da Pre fe -
i tu ra da Ca pi tal, tam bém está dan do ao País um elo qüen te exem -
plo do quan to esta gran di o sa Insti tu i ção pode fa zer em de fe sa do 
pa tri mô nio pú bli co, da ci da da nia e da so ci e da de.

O Mi nis té rio Pú bli co de Ser gi pe 

Enquan to essa ma ra vi lha de atu a ção está acon te cen do
em ou tros es ta dos, o nos so Mi nis té rio Pú bli co, de tan tas tra di -
ções, que, em ou tros tem pos, já foi des ta que na ci o nal, hoje se

en con tra iner te di an te de de nún ci as tão gra ves de cor rup ção e
im pro bi da de ad mi nis tra ti va na ad mi nis tra ção pú bli ca es ta du al e
mu ni ci pal.

No meu modo de ver, nun ca hou ve, no es ta do, um qua dro
tão som brio de de nún ci as de cor rup ção en vol ven do agen tes pú -
bli cos nas es fe ras do po der pú bli co es ta du al e mu ni ci pal. Se não
ve ja mos.

O qua dro das de nún ci as e a atu a ção do
Mi nis té rio Pú bli co de Ser gi pe 

Va mos exa mi nar, bre ve men te, al gu mas des sas gra ves de -
nún ci as e a con du ta do Mi nis té rio Pú bli co em re la ção a elas na
de fe sa do pa tri mô nio pú bli co.

O es cân da lo Celi Gate

Esse é um es cân da lo de gran des di men sões, que pro vo -
cou a con de na ção e re pul sa da qua se una ni mi da de da so ci e da de 
ser gi pa na.

Tra ta-se de um es tra nhís si mo acor do ce le bra do pelo Go -
ver no do Esta do, atra vés da Co di se, com a Cons tru tu ra Celi.

Ele tem de ta lhes in te res san tes, se não ve ja mos. A Cons -
tru to ra Celi in gres sa com uma ação ju di ci al co bran do uma dí vi da
do Esta do. 

Este, atra vés da Co di se, con tes ta a ação ale gan do a ine -
xis tên cia da dí vi da. Pou cos dias de po is, em to tal dis so nân cia
com a sua pos tu ra ini ci al, e a Co di se um ór gão pu bli co de quem
se es pe ra se ri e da de nas afir ma ções, con tra diz as afir ma ções ini -
ci a is e con fes sa um dé bi to de Cr$42.000.000,00 e ce le bra um
acor do no va lor de Cr$24.000.000,00, pa gan do ini ci al men te
Cr$12.100.000,00.

Gra ças a in ter ven ção do Sin di ca to dos Au di to res, um Juiz
sus ta o pa ga men to da 2ª par ce la. O pró prio go ver no do es ta do,
numa ati tu de pou co co mum de “pre sa para pa gar” con se gue uma 
li mi nar au to ri zan do esse se gun do pa ga men to no va lor
Cr$12.100.000,00, que não se re a li zou por que o go ver no do es -
ta do, ce den do a pres sões po pu la res, re cu ou.

Ou tro de ta lhe in te res san te. Tudo isso acon te ceu na efer -
ves cên cia de uma cam pa nha ele i to ral, de 2º tur no, onde o pró prio 
go ver na dor dis pu ta va a sua re e le i ção.

A atu a ção do Mi nis té rio. Esse es cân da lo foi am pla men te 
de nun ci a do pela im pren sa e o Mi nis té rio Pú bli co não ado tou ne -
nhu ma pro vi dên cia para in ves ti gá-lo.

Não ten do o Mi nis té rio Pú bli co cum pri do o seu de ver le gal
de in ves ti gar a de nún cia, o Sin di ca to dos Au di to res in gres sou
com uma ação po pu lar para anu lar o acor do, por con si de rá-lo da -
no so para o pa tri mô nio pú bli co.

Já es tan do em cur so uma ação po pu lar, o mes mo Sin di ca -
to fez uma re pre sen ta ção for mal ao Mi nis té rio Pú bli co so li ci tan do
que ele ins ta u ras se Inqué ri to Ci vil para apu rar to dos os as pec tos
do es cân da lo.

O Mi nis té rio Pú bli co, en tão, ne ga-se a in ves ti gar o caso,
sob a ale ga ção de que não o faz por que já exis te uma ação po -
pu lar em cur so.

De ta lhe da con du ta do
Mi nis té rio Pú bli co Esta du al

Qu an do a im pren sa de nun cia am pla men te o es cân da -
lo, o Mi nis té rio Pú bli co as sis te a tudo pas si va men te e não
es bo ça ne nhu ma ini ci a ti va para in ves ti gá-lo.

Depois, quando a sociedade civil organizada
representa formalmente cobrando a sua atuação, ele diz que
não atua porque um sindicato da cidade já está apurando o
caso.
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Enquan to o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral pede uma au to -
ri za ção ju di ci al para ca var pro vas na re si dên cia e nos es cri -
tó ri os de um ex-presidente do Ban co Cen tral para pro te ger o
pa tri mô nio pú bli co, o nos so Mi nis té rio Pú bli co, mes mo di an -
te de de nún ci as gra ves e re pre sen ta ções for ma is, pre fe re
não agir, de i xan do que um sim ples sin di ca to, que não dis põe 
de po de res nem de me i os para in ves ti ga ção, as su ma um pa -
pel que lhe com pe te.

O es cân da lo Zé Fi gue i re do

Esse tam bém, Se nho res é um es cân da lo de gran de di -
men sões. Ve ja mos como tudo acon te ceu.

O atu al Se cre tá rio da Fa zen da, José Fi gue i re do, é só -
cio ma jo ri tá rio da em pre sa Casa da La vou ra, pos su in do
96.65% do con tro le aci o ná rio des sa em pre sa.

Essa em pre sa, de pro pri e da de do Se nhor José Fi gue i -
re do, Se cre tá rio da Fa zen da, ven de ao Esta do um ter re no
pelo pre ço de CR$ 991.000,00

Na ver da de, foi o pró prio Se cre tá rio da Fa zen da que
ven deu ao Esta do esse imó vel, que, se gun do as de nún ci as,
o seu va lor de mer ca do é da or dem de C$200.000,00 a
300.000,00

Nes se es cân da lo, além dos sé ri os in dí ci os de su per fa -
tu ra men te, há o fato de que, pela Cons ti tu i ção es ta du al, os
se cre tá ri os de es ta do es tão pro i bi dos de co mer ci ar com o
Esta do.

A atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co: Tam bém nes se caso
a im pren sa di vul gou am pla men te o es cân da lo e o Mi nis té rio
Pú bli co não to mou ne nhu ma pro vi dên cia.

Entra, de novo, em cena o Sin di ca to dos Au di to res e
in gres sa com uma ação po pu lar para anu lar a ven da dos ter -
re no. Con se gue li mi nar blo que an do os bens do Se cre tá rio da 
Fa zen da.

Essa li mi nar foi man ti da pelo de sem bar ga dor Antô nio
Gois que, num des pa cho his tó ri co que dig ni fi ca o ju di ciá rio
ser gi pa no, man te ve o blo que io dos bens do Se cre tá rio e es -
bo çou pos tu ra fir me em de fe sa do pa tri mô nio pú bli co.

Estan do já a ação em cur so, o Sin di ca to for ma li za re -
pre sen ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co, que, do mes mo modo que 
agiu no caso Celi, ale ga que não vai por que já exis te uma
ação po pu lar.

E de novo, um Sin di ca to da Ci da de toma o lu gar do mi -
nis té rio Pú bli co, que pou co a pou ca, vai-se apro fun dan do
num abis mo de des ga te e des mo ra li za ção pú bli ca.

O caso da Fun da ção Au gus to Fran co

Esse pode ser mais um es cân da lo. Tra ta-se de uma li -
ci ta ção para tre i na men to de pes soa que o es ta do deu ga nho
de ca u sa à Fu da na ção Au gus to Fran co, da fa mí lia do atu al
Go ver na dor, mes mo a pro pos ta des sa Fun da ção ten do sido
CR$300.000,00 aci ma de ou tra con cor ren te.

Ou tro de ta lhe in te res san te é que esta Fun da ção não
tem ha bi li ta ção téc ni ca nem está nas suas fi na li da des es ta -
tuá ri as o tre i na men to de pes so al.

Nes se caso, avul ta três as pec tos que mer cem aten ção, 
pri me i ro as pec to, o fato de a Fun da ção Au gus to Fran co ga -
nhar uma li ci ta ção para re a li zar um ser vi ço para a qual ela
não está pre pa ra da, não tem re cur sos téc ni co nem hu ma no.

Se gun do as pec to, é o fato es tra nho des sa fun da ção,
mes mo des ti tu í da con di ções téc ni cas, ga nhar a con cor rên -
cia com um pre ço ma i or, quan do a re gra é o con trá rio, ga -
nhar o pre ço me nor.

Ter ce i ro as pec to, é o de ser a Fun da ção per ten cen te à
fa mí lia do atu al Go ver na dor e ter como Pre si den te o Se cre tá -
rio da Fa zen da, Se nhor José Fi gue i re do.

Esse fato é re cen te foi am pla men te de nun ci a do pela
im pren sa e o Mi nis té rio Pú bli co não to mou ne nhu ma pro vi -
dên cia para in ves ti gá-lo.

Tudo in di ca que o fil me dos es cân da los Celi Gate e José Fi -
gue i re do vai se re pe tir nes se caso da Fun da ção Au gus to Fran co.

Ou seja, o Mi nis té rio Pú bli co não agiu.
O Sin di ca to dos Au di to res cer ta men te vai en trar com

uma ação po pu lar.
Qu an do a ação po pu lar es ti ver em cur so, ele, o Sin di -

ca to, vai fa zer uma re pre sen ta ção for mal ao Mi nis té rio Pú bli -
co, que, ale gan do, já ha ver ação po pu lar, cer ta men te vai ne -
gar-se a agir.

Enquan to isso, a nos sa Insti tu i ção vai per den do es pa -
ço e cre di bi li da de e o Sin di ca to dos Au di to res con quis tan do
res pe i to e cre di bi li da de.

Escân da lo Celi/Ce hop

A Cons tru to ra Celi en trou em uma ação de co bran ça
con tra a ce hop re fe ren tes a vá ri as obras no Esta do. A Ce hop 
con tes tou a dí vi da, ne gan do a sua exis tên cia e ale gan do, en -
tre ou tras co i sas, o se guin te:

“...a co bran ça re fe re-se a va lo res fal sa men te ro tu la dos 
como cré di tos, que de sa fi am a to le rân cia, o bom-senso e a
sen sa tez de quem, como ela, Au to ra, que sem pre foi par ce i ra 
da ad mi nis tra ção pú bli ca, ago ra, fa zen do uso da ig no mí nia,
es tra ça lha essa par ce ria em nome de uma ga nân cia des me -
di da, apos tan do numa even tu al re ve lia, ou até mes mo no
des cum pri men to de um de ver de ofí cio por par te da em pre sa 
Ré.

Ape sar dos ter mos for tes des ta con tes ta ção, pos te ri -
or men te, a mes ma Ce hop ce le bra, às vés pe ras das ele i ções,
um acor do pelo qual pa gou a Celi 9.500.000,00.

Esse acor do foi con si de ra do um es cân da lo ten do sido
am pla men te di vul ga do pela im pren sa. O Mi nis té rio Pú bli co
não ins ta u rou ne nhum pro ce di men to para in ves ti gá-lo.

Pos te ri or men te a so ci e da de ci vil en ca mi nhou re pre -
sen ta ção ao Mi nis té rio so li ci tan do apu ra ção não sen do aten -
di da.

A apli ca ção dos re cur sos da Ener gi pe

Tra ta-se de apli ca ção da vul tu o sa quan tia de
Cr$504.000.00,00 (qui nhen tos e qua tro mi lhões de re a is), ori -
un da da pri va ti za ção da Ener gi pe.

De nun cia-se, com base em in for ma ções dada pelo Se -
cre tá rio de Pla ne ja men to, que par te des ses re cur sos fo ram
apli ca dos em fra gran te des res pe i to a le gis la ção vi gen te, o
que, se ver da de i ra a de nún cia, con fi gu ra ria ato de im pro bi -
da de ad mi nis tra ti va, nos ter mos da le gis la ção vi gen te.

A im pren sa di vul gou am pla men te o fato. O Mi nis té rio
Pú bli co não ins ta u rou ne nhum pro ce di men to para apu rar de -
nun cia da ile ga li da de na apli ca ção des ses re cur sos.

É pro vá vel que o Sin di ca to, mais uma vez, en tre em
cena e o fil me do caso Celi e Fi gue i re do se re pi ta.

Escân da lo Nor com

A Cons tru to ra Celi, ao fir mar, em 1988, o con tra to com
a Co di se (es cân da lo Celi Gate) para cons tru ção de 60 gal -
pões, su bem pre i tou 17 gal pões com cons tru to ra Nor com
pelo pre ço de Cr$3.569.000,00.

No mês em cur so, Nor com, ins pi ran do-se no ale ga do
su per fa tu ra men to do acor do Celi Gate e que ren do ti rar van -
ta gem dele, in gres sou com uma ação de co bran ça con tra a
Co di se.

Atra vés des sa ação. A Nor com, para usu fru ir dos mes mos be -
ne fí ci os do su per fa tu ra men to do Acor do/Celi Gate, ple i te ia o pa ga -
men to, a tí tu lo de di fe ren ça, da vul tu o sa quan tia de
Cr$22.122.949,26.

Vejam bem. A Norcom subempreitou os 17 galpões pelo
preço de Cr$3.569.000,00. Na época própria recebeu todo o preço.
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Porém, ao ver os termos do acordo Celi/Gate, pelo qual
a Codise reconhece dever à Celi Cr$42.000.000,00, ingressa
com uma ação de cobrança para participar da farra do dinheiro 
público.

Se deferido o pedido da Norcom, o Estado estaria
pagando por cada galpão Cr$1.511.000,00, quando, no
mercado imobiliário, o preço de cada galpão oscila entre
70.000,00 a 80.000,00.

Esse escândalo foi divulgado pela imprensa e o
Ministério Público não decidiu apurar nada.

Caso dos Transportes coletivos

O Jornalista Hugo Costa, em artigo recente, publicado
no Jornal da Cidade, denuncia a existência de um esquema de
corrupção envolvendo autoridades do município de Aracaju.

Esse jornalista diz, no seu artigo, que o Senhor Rosalvo
Alexandre, em reunião realizada em um conhecido restaurante
da Cidade, denunciou:

“A corrupção entre os políticos sergipanos”. Cita
nominalmente autoridades que recebem dinheiro de empreiteiras, 
empresários que pagam milhões às autoridades para manter
privilégios, chega aos percentuais quanto um recebeu para
apoiar o outro, o ex-prefeito que recebia uma alta quantia
mensalmente em seu domicílio mandada pelos empresários de
ônibus.

Essa denúncia foi publicada pela imprensa. E o Ministério
Público não tomou nenhuma providência para apurar.

É dever do Ministério ouvir o jornalista, e as pessoas
envolvidas e apurar essa grave denúncia. Trata-se de uma
denúncia muito grave e constitui um péssimo exemplo a sua
existência sem apuração.

A falta de atuação do Controle Externo

Multiplica-se, no estado, os casos de violência policial,
torturas e outras formas de condutas abusivas de policiais.
Cidadãos e até Advogados são desrespeitados e agredidos por 
policiais.

A imprensa tem denunciado ultimamente casos de
delegados de polícia fazendo uso regular de carros
roubados.

O caso mais grave, foi o do Instituto histórico, em que, 
em meio a uma reunião em vários segmentos da sociedade
discutia a problemática da violência no estado, três policiais, 
a mando de um delegado, invadiram o recinto, num abusivo
desrespeito à Assembléia e às inúmeras autoridades ali
presentes, praticaram atos de violência e abuso de poder
contra um cidadão que participa do evento.

Como o Ministério Público, ao invés de apurar
diretamente o caso através de procedimento próprio da
Curadoria do Controle Externo, preferiu que o próprio
Secretário Gilton Garcia cuidasse disso, o fato constituiu
fator de grande desgaste para a nossa Instituição, dada a
grande repercussão na opinião pública.

Propaganda oficial proibida

O Governo do Estado, vez por oura, está veiculando
propaganda de forma vedada pela Constituição Federal, que
não permite que apareçam imagens, símbolos ou quaisquer
outros sinais que identifiquem os governantes.

Não conhecemos nenhuma iniciativa do Ministério
Público para coibir esses atos de improbidade.

Pra ças Pú bli cas Su per fa tu ra das
Exis tem de nún ci as de su per fa tu ra men to de mu i tas

obras de re for mas em pra ças pú bli cas que fo ram na épo ca
da cam pa nha ele i to ral.

E o nos so Mi nis té rio Pú bli co não tem se pre o cu pa do
com a apu ra ção des sas de nún ci as.

As au to ri da des de nun ci a das

Cum pre res sal tar que, em se tra tan do de de nún ci as e
não ha ven do, por en quan to, nada de pro va do con tra as au to -
ri da des en vol vi das, as mes mas de vem des fru tar da pres sun -
ção de ido ne i da de e se ri e da de.

A ação po pu lar e o Mi nis té rio Pú bli co

A exis tên cia de ação po pu lar em cur so não im pe de a atu a -
ção do Mi nis té rio Pú bli co, es pe ci al men te no do mí nio in ves ti ga tó rio.

Em pri me i ro lu gar, por que se tra ta de po der/de ver pre -
vis to no art. 129, in ci so III, Cons ti tu i ção do Bra sil, em re la ção 
ao qual o Mi nis té rio Pú bli co não pode se fur tar.

Em se gun do lu gar, por que o ci da dão, en quan to pes -
soa le gi ti ma da para pro por ação po pu lar, não dis põe dos me -
i os in ves ti ga tó ri os, como a re qui si ção e no ti fi ca ção, para
elu ci dar a fun do atos le si vos ao pa tri mô nio pú bli co, haja vis -
ta que mes mo o des cum pri men to dos re que ri men tos for mu -
la dos pelo ci da dão não está su je i to a san ções pe na is.

Em ter ce i ro lu gar, a in ves ti ga ção pelo Mi nis té rio Pú bli co não
pode ser con tor na da uma vez que so men te após a co lhe i ta dos
ele men tos pro ba tó ri os, é que se sa be rá se o caso é de ação de
im pro bi da de, ação pe nal ou ação ci vil pú bli ca.

Se o Mi nis té rio Pú bli co aguar da o des fe cho de ação
po pu lar em cur so, em vez de exer ci tar o seu po der in ves ti ga -
tó rio, es ta rá pri van do a so ci e da de da apli ca ção ao ato le si vo
e a seus au to res de me di das não con tem pla das na pró pria
ação po pu lar.

Como se vê, de i xar de in ves ti gar atos le si vos ao pa tri -
mô nio pú bli co cons ti tui não ape nas omis são gra ve, mas
tam bém inob ser vân cia de de ver le gal.

Um qua dro de ris co para o Mi nis té rio Pú bli co
Ana li san do a fal ta de atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co em 

de fe sa do pa tri mô nio pú bli co nos ca sos que en vol vem es pe -
ci fi ca men te o Go ver no do Esta do, con clu í mos que exis te
atu al men te um qua dro de ris co para a nos sa Insti tu i ção.

Tra ce mos o per fil des se qua dro. Sa be-se que, aqui em
Ara ca ju, vá ri as pes so as e en ti da des da so ci e da de ci vil se or -
ga ni za ram para de fen der os in te res ses pú bli co em face dos
ata ques que lhes são in fli gi dos.

Entre es sas pes so as e en ti da des es tão sin di ca tos, re pre sen -
ta ções re li gi o sas, OAB, ad vo ga dos, con ta do res, eco no mis tas, etc.

Qu an do ocor re um ata que ao pa tri mô nio pú bli co, es -
sas re pre sen ta ções da so ci e da de ci vil aguar dam que o Mi -
nis té rio Pú bli co exer ça o seu pa pel.

Pas sa do al gum tem po sem o Mi nis té rio Pú bli co agir,
eles pro vi den ci am uma ação po pu lar, que é subs cri ta por al -
gum dos seus in te gran tes(o Sin di ca to dos Au di to res, por
exem plo).

Numa etapa seguinte, quando a ação popular já está
em curso, a estratégia é formalizar uma representação
requerendo ao Ministério Público que, através de Inquérito
Civil, investigue todos os demais aspectos relacionados com 
o ataque ao patrimônio público.

Nes sa es tra té gia, exis tem dois ob je ti vos a se rem al can ça -
dos; pri me i ro é ten tar pro te ger me lhor o pa tri mô nio pú bli co atra -
vés de uma in ves ti ga ção que só o Mi nis té rio está apa re lha do e
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pode fazer. Se gun do é ten tar fa zer com que o Mi nis té rio Pú -
bli co in ves ti gue as de nún ci as de ata ques ao pa tri mô nio pú -
bli co.

Embo ra essa ação co or de na da da so ci e da de ci vil seja
be né fi ca para a so ci e da de quan do as ins ti tu i ções pú bli cas
não cum prem ple na men te as suas atri bu i ções ela se tor na
de sas tro sa, por que as co lo cam a todo mo men to em che que
com a opi nião pú bli ca.

Ve ja-se que essa es tra té gia foi igual men te apli ca da
nos es cân da los Celi Gate e José Fi gue i re do e tudo in di ca
que será apli ca da nos de ma is ca sos que es tão sem apu ra ção 
por par te do Mi nis té rio Pú bli co.

O re sul ta do des sa fal ta de atu a ção é um tre men do
des gas te pe ran te a opi nião pú bli ca.

As de nún ci as sur gem, o Mi nis té rio Pú bli co não apu ra.
A So ci e da de Ci vil, que se or ga ni zou, as su me o co man -

do da apu ra ção atra vés do Sin di ca to dos Au di to res me di an te 
ação po pu lar.

De po is da ação po pu lar, vem a re pre sen ta ção ao Mi -
nis té rio Pú bli co, que, ale gan do a exis tên cia da ação po pu lar,
ne ga-se a agir.

São vá ri os os mo men tos de des gas te do nos so Mi nis -
té rio Pú bli co: pri me i ro quan do a im pren sa pú bli ca as de nún -
ci as dos es cân da los pú bli cos e ele não in ves ti ga: se gun do,
quan do o sin di ca to, fa zen do as suas ve zes, in gres sa com
ação po pu lar e ter ce i ro, quan do, di an te da re pre sen ta ção do
Sin di ca to, o MP diz que não vai agir por que já exis te ação
po pu lar.

Assim acon te ceu nos es cân da los Celi Gate e Zé Fi gue i re do.
E des ta for ma o nos so Mi nis té rio Pú bli co vai per den do 

o seu pres tí gio, a sua for ça e o seu po der, en quan to ou tras
ins ti tu i ções como OAB e o Sin di ca to dos Au di to res es tão
con quis tan do es pa ços, pres tí gio e cre di bi li da de.

E, pelo que me cons ta, a nos sa Insti tu i ção não está apu ran -
do ne nhum dos es cân da los que en vol vem o Go ver no do Esta do.

Isso é gra ve. Nós so mos obri ga dos a apu rar. Não se
tra ta de uma dis cri ci o na ri da de. Tra ta-se de um de ver, do qual 
a Insti tu i ção não pode se afas tar, sob pena de res pon sa bi li -
da de.

A fal ta de atu a ção nos leva a per der o nos so es pa ço
ins ti tu ci o nal.

A so ci e da de ci vil se or ga ni zou e, atra vés do Sin di ca to
dos Au di to res e de ou tras en ti da des, está, como vi mos, ado -
tan do uma es tra té gia de atu a ção que, pou co a pou co, faz
apa re cer pe ran te a opi nião pú bli ca, as suas gra ves con du tas
omis si vas das Insti tu i ções pú bli cas. O Mi nis té rio Pú bli co
pre ci sa sair des sa li nha de tiro.

Esta mos, pou co a pou co, per den do a nos sa cre di bi li -
da de. Mu i tos seg men tos da so ci e da de já não es tão con fi an -
do em nós.

Qu a se to dos os ór gãos da im pren sa ser gi pa na já dis -
se ram di re ta ou in di re ta men te, que o Mi nis té rio Pú bli co não
está cum prin do o seu pa pel.

A Ordem dos ad vo ga dos do Bra sil, Sin di ca tos, Asso ci -
a ções, Insti tu i ções Uni ver si tá ri as, ju ris tas, in te lec tu a is, o
povo em ge ral pro cla ma, em unís so no, que o Mi nis té rio Pú -
bli co de Ser gi pe não está ten do uma atu a ção à al tu ra das
suas res pon sa bi li da de.

Pro cu rar ofus car essa ver da de é pre ju di ci al aos in te -
res ses da so ci e da de.

Com a res pon sa bi li da de de Cor re ge dor-Geral e re -
pe tin do, aqui o que já ma ni fes tei pes so al men te à Che fia
da Insti tu i ção, cum pro o de ver ins ti tu ci o nal de aler tar a
to dos os va lo ro sos co le gas para a ur gen te ne ces si da de
de cor re ção de rota, por que, se não o fi zer mos, cor re re -
mos o ris co de mer gu lhar num fos so pro fun do de des cré -
di to e des mo ra li za ção.

Um ape lo à união de to dos
Qu an do os in te res ses ma i o res do Mi nis té rio Pú bli co e da

so ci e da de exi gem, to dos de ve mos nos co lo car aci ma das ami za -
des e ini mi za des, das sim pa ti as e an ti pa ti as, das ali an ças po lí ti -
cas in ter nas, dos gru pos e de to dos os in te res se se cun dá ri os.

Pre ci sa mos da união de to dos os mem bros da Insti tu i ção
para su pe rar mos as di fi cul da des exis ten tes, re co lo car mos o nos so
va lo ro so Mi nis té rio Pú bli co na sua ver da de i ra rota a fim de que ele
re con quis te a sua cre di bi li da de que já se en con tra tão aba la da.

Apon tar fa lhas, in di car ca mi nhos, dis cor dar, de ba ter, re fle -
tir é ta re fa de to dos.

É por esse meio que se cons trói um Mi nis té rio Pú bli co li -
vre, de mo crá ti co e ver da de i ra men te in de pen den te.

Se, em ra zão da even tu al in com pre en são de al guns, ti ver -
mos que pa gar um pre ço pelo li vre exer cí cio des sa vo ca ção de -
mo crá ti ca, que pa gue mos por que nada de ver da de i ro se cons trói
sem um cer to sa cri fí cio.

Co men ta-se mu i to ul ti ma men te, o exem plo de ci da dão
ára be que, ten do pas sa do um lon go tem po de pri são por ha ver
de fen di do va lo res de mo crá ti cos, al guém lhe per gun tou se va leu a 
pena.

Ele, en tão, res pon deu, se, em de ter mi na dos mo men tos de 
nos sa vida, não ti ver mos a co ra gem de nos que i mar mos, o mun -
do não se ilu mi na rá nun ca.

Espe ra mos que, com essa aná li se crí ti ca da atu a ção do
Mi nis té rio Pú bli co, pos sa mos es tar con tri bu in do para o seu aper -
fe i ço a men to.

Ara ca ju, 27 de abril de 1999. – José Re na to Lima Sam -
pa io, Cor re ge dor-Geral do Mi nis té rio Pú bli co.

Exce len tís si mos Se nho res Mem bros do Egré gio Co lé gio
de Pro cu ra do res de Jus ti ça

Na qua li da de de Cor re ge dor Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co,
que tem o de ver ins ti tu ci o nal de fis ca li zar o exer cí cio das ati vi da -
des fun ci o na is e a con du ta dos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
Esta du al, ve nho acom pa nhan do, com gran de pre o cu pa ção, a fal -
ta de atu a ção da nos sa Insti tu i ção di an te do gra ve qua dro de de -
nún ci as de cor rup ção na ad mi nis tra ção pú bli ca es ta du al.

Por mais de uma vez, fiz ver ao Se nhor Pro cu ra dor Ge ral
de Jus ti ça, Dr. Mo acyr Mot ta, mi nha cres cen te pre o cu pa ção com
o cons tan te des gas te pú bli co da nos sa Insti tu i ção.

Como não hou ves se mu dan ça de atu a ção, num dia de
Sex ta-Feira, no Ga bi ne te da Pro cu ra do ria-Geral, em uma re u nião 
as por tas fe cha das co mu ni quei ao Sr. Pro cu ra dor-Geral que, se
ele não mu das se os ru mos da Insti tu i ção, ele iria fi car so zi nho,
por que eu iria to mar uma po si ção in de pen den te em de fe sa da
Insti tu i ção.

Como me con ven ci pos te ri or men te de que nada mu da ria,
pas sei a ma ni fes tar a mi nha in sa tis fa ção de for ma mais ex plí ci ta.

Co me cei a com ba ter, nos con ta tos que man ti nha com co le -
ga, a po lí ti ca da atu al ad mi nis tra ção e a anun ci ar que esta se ma na,
na se gun da ou na ter ça, apre sen ta ria um do cu men to fa zen do uma
aná li se crí ti ca da atu a ção da Insti tu i ção. Essa mi nha nova pos tu ra
che gou ao co nhe ci men to do Se nhor Pro cu ra dor-Geral.

Para mi nha sur pre sa, no do min go, es tan do na mi nha re si -
dên cia, por vol ta das 20h, a mi nha fi lha Re na ta, de 18 anos, avi -
sou-me que o Se nhor Pro cu ra dor-Geral es ta va to can do a cam pa -
i nha.

Fui recebê-lo e ele estava em companhia de sua espôsa.
O Senhor Procurador-Geral então me disse: sua espôsa

está? Eu respondi, está. Eu gostaria de falar com o Senhor, na
presença dela.

Minha espôsa estava, já deitada. Fui chamá-la. Enquanto
ela se aprontava, o Sr. Procurador-Geral e sua espôsa, por cerca
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de uns três minutos permaneceram calados sem dirigirem nem o
olhar nem a palavra a mim. Um clima muito tenso.

Quando minha espôsa chegou, o Senhor
Procurador-Geral, disse: “Eu queria que a senhora escutasse o
que eu vou falar. Voltou o olhar para mim, de uma maneira muito
forte e disse: ”Mesmo contrariando a vontade do Governador
Albano Franco e de um desembargador, eu lutei para que o
Senhor fosse eleito Corregedor-Geral e o Senhor agora anda
falando de mim. Eu não admito isso.

Voltando novamente o olhar para mim, o Senhor
Procurador-Geral perguntou: “Quantos filhos o Senhor tem? Eu
respondi, 5 filhos. Ele prosseguiu: ”Pois se o senhor quiser
continuar criando os seus filhos, pare com isso. Eu já reuni a
minha família e avisei que não vou tolerar isso.

A coisa entre nós ficou, muito difícil e quando fica difícil
fica fácil, porque eu resolvo logo do meu jeito."

Após dizer isso, o Senhor Procurador-Geral deixou a
minha residênciam, sem se despedir nem me dar a mínima
oportunidade de pronunciar uma só palavra.

Senhores Procuradores, este fato foi presenciado por
minha esposa, e pelos meus filhos; Renata, de 18 anos, Paulo,
de 17 anos e Mariana de 8 anos.

Todos ficaram chocados diante do fato.
A minha espôsa passou a noite sem dormir. A minha filha

Mariana, de 8 anos, que é muito sensível, por duas vezes foi
encontrada chorando e perguntando a mãe porque aquele
homem veio brigar com painho.

Confiante no elevado espírito público de todos os
membros deste Colegiado, apresento, desta forma, a exposição
sucinta desses fatos que são da maior gravidade.

Aracaju, 27 de abril de 1999. – José Renato Lima
Sampaio, Corregedor-Geral do Ministério Público.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Luiz Otá vio, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car -
los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro ci nio) – V. Exª 
será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no, Se nador
José Edu ar do Du tra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro ci nio) – Con -
ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
pelo pra zo de 5 mi nu tos, ao emi nen te Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª e aos emi nen tes
Se na do res Ro meu Tuma e Ge ral do Cân di do, que me
con ce de ram o pri vi lé gio de fa zer uso da pa la vra an tes 
de ocu pa rem a tri bu na.

A co mu ni ca ção ina diá vel, Sr. Pre si den te, é tão
ou mais im por tan te pelo re fle xo que hoje toma o Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça em nos sa Pá tria, por uma
ra zão sim ples na sua apa rên cia, mas mu i to di fí cil de
ser exe cu ta da não fos se a atu a ção do Pre si den te do

Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, Mi nis tro Antô nio de Pá -
dua Ri be i ro, e do Co or de na dor-Geral da Jus ti ça Fe -
de ral, Mi nis tro Fon tes de Alen car. Ambos ide a li za ram 
e fa zem re a li zar o Se mi ná rio Inter na ci o nal so bre Di re -
i to da Bi o di ver si da de.

Nes se even to, dois Se na do res pre si di ram os
pa i néis: na ma nhã de on tem, a emi nen te Se na do ra
Ma ri na Sil va pre si diu o pa i nel Pro te ção da Di ver si da -
de Cul tu ral e Bi o ló gi ca; e, na par te da tar de, tive a
opor tu ni da de e a hon ra, Sr. Pre si den te, de pre si dir o
pa i nel Bi o di ver si da de, Jus ti ça e Éti ca. Nele, além da
ex po si ção do pro je to da nos sa co le ga Se na do ra Ma ri -
na Sil va – e veja V. Exª o cri té rio per fe i to de es co lha
dos par ti ci pan tes para a dis cus são do que se cha ma,
hoje, bi o di ver si da de e bi o pi ra ta ria, tema, aliás, de que 
já me ocu pei na tri bu na des ta Casa –, fo ram cha ma -
dos a par ti ci par o Sr. Cló vis Wa pi xa na, lí der in dí ge na
que faz par te do Con se lho Indí ge na de Ro ra i ma, que
ex pôs, Sr. Pre si den te, com pro fi ciên cia, como es tão
sen do as sal ta dos os ín di os bra si le i ros na qui lo que
têm de ma i or va lor, a mi le nar cul tu ra her da da so bre a
nos sa flo ra me di ci nal; ex pôs ele, ain da, como se gre -
dos es tão sen do ar ran ca dos do san gue que é co lhi do
dos ín di os para se sa ber, lá fora – e as pa ten tes já es -
tão sen do re gis tra das –, por que ra zão os ín di os da -
que las re giões têm mais re sis tên cia a de ter mi na do
tipo de ma lá ria. Ain da na que le pa i nel, foi pa les tran te,
a se guir, uma pro fes so ra das Uni ver si da des de São
Pa u lo e Chi ca go, Drª Ma nu e la Car ne i ro da Cu nha,
que fez uma pre le ção so bre o tema em ní vel in ter na -
ci o nal. De po is, pa les trou o Pro fes sor Artu ro Argue ta
Vil la mar, me xi ca no, es pe ci a lis ta em meio am bi en te e
ter ri tó ri os in dí ge nas, ori un do do Fun do para o De sen -
vol vi men to dos Po vos Indí ge nas da Amé ri ca La ti na e
do Ca ri be, em La Paz, Bo lí via, que de mons trou como, 
tam bém no seu País, a cul tu ra in dí ge na está sen do
ex pro pri a da, sen do le sa dos seus dire i tos e apro pri a -
da a sua cul tu ra, cu jos pro du tos es tão le van do para
fora. Foi de ba te dor nes se pa i nel o Sr. Má rio Cé sar
Car va lho, um jor na lis ta co nhe ci do da Fo lha de S. Pa -
u lo, que tem fe i to um tra ba lho mu i to gran de so bre a
bi o di ver si da de.

Ora, Sr. Pre si den te, o fato de este even to ha ver
sido pa tro ci na do por um Cor te es pe ci al, como é o Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, ca u sa sur pre sa, como eu
di zia, por que se tra ta, em tese, de um am bi en te fe -
cha do, vol ta do para as de ci sões que àque le Tri bu nal
so bem em grau de re cur so. De uma hora para a ou tra, 
aque la Cor te abre seus por tões para a re a li za ção de
um tra ba lho fan tás ti co so bre essa ma té ria. Bom, po -
der-se-ia di zer que, ali, es ta ria sen do aber ta uma ja -
ne la para o mun do no sen ti do da jus ti ça e éti ca da bi o -
di ver si da de.
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E, logo após, Sr. Presidente, quando terminei a
minha missão, às 17h, o Embaixador André Mattoso
Maia  Amado presidiu o painel Biodiversidade,
Propriedade Intelectual e Comércio Internacional, de
que participavam, como palestrantes e debatedores,
o Ministro Celso Lafer, com a sua experiência
internacional, o Professor da Universidade de Buenos 
Aires, Carlos Correa, bem como o Juiz Federal
brasileiro Newton de Lucca; e, para encerrar, como
debatedor, o Sr. David Hathaway, economista de
renome internacional.

Gostaria de fazer este registro, Sr. Presidente, a 
fim de mostrar que a Assembléia Nacional
Constituinte estava absolutamente certa quando
criou o Superior Tribunal de Justiça, transformando o
antigo Tribunal Federal de Recursos na Corte que,
hoje, sem dúvida nenhuma, presta um grande serviço 
às letras jurídicas; mas, sobretudo, Sr. Presidente,
quando abre seus portões a fim de que a sociedade
discuta tema de tamanha relevância em seu auditório.

Pediria, pois, a V. Exª, Sr. Presidente, que
determinasse à Secretaria-Geral da Mesa o envio de
ofício ao Sr. Ministro Presidente Antonio de Pádua
Ribeiro, dando conta a S. Exª de que o registro foi
feito, em reconhecimento à atuação do Superior
Tribunal de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª 
será atendido na forma regimental, nobre Senador
Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Romeu
Tuma, por 20 minutos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o
meu pronunciamento, gostaria, se me fosse
permitido, de cumprimentar o Senador Bernardo
Cabral e dizer que as comunicações urgentes às
vezes são mais urgentes do que se possa imaginar. V. 
Exª me fez lembrar, Senador Bernardo Cabral, a visita 
que fiz, representando o Presidente da Comissão
Especial para o Projeto Calha Norte, que não pôde
comparecer àquela região, ao Projeto Calha Norte,
durante a qual visitamos várias unidades militares e
uma região ampla do Projeto. Lá, um dos apelos que
se faziam era esse que V. Exª traz e que, com tanta
visão, o Tribunal de Justiça procurou trazer à
discussão no seminário sobre a biodiversidade.

Apre sen ta ram-nos, em al gu mas uni da des mi li -
ta res, a mé di cos, en fer me i ros e bió lo gos do Exér ci to
que es ta vam es ta gi an do. Um dos de ses pe ros era a
exis tên cia de mais de mil plan tas iden ti fi ca das como
me di ci na is, sem que, ofi ci al men te, al gum la bo ra tó rio
pu des se in te res sar-se por pa ten teá-las ou ex plo -
rá-las no ter ri tó rio bra si le i ro, ou pelo me nos seus be -
ne fí ci os. Pela ex pe riên cia e vi vên cia, os ín di os iden ti -
fi cam as plan tas, que, se dão re sul ta do num tra ta -
men to in na tu ra, ima gi nem de po is de tra ba lha das
num la bo ra tó rio.

O Pro fes sor Di Gê nio, do Obje ti vo, cons ti tu iu um 
gru po de mé di cos es pe ci a li za dos para iden ti fi car e
pro cu rar de sen vol ver al guns ti pos de plan tas da re -
gião ama zô ni ca. Co nhe ço al guns mé di cos; sei da sua 
ex pe riên cia e dos seus co nhe ci men tos na área de bi -
o lo gia.

Cum pri men to V. Exª. O ca mi nho cer to é o esse
mes mo, o de per ma nen te men te lu tar mos para que os 
pro du tos na ci o na is que be ne fi ci am a hu ma ni da de
não se jam per di dos por fur tos e re gis tros pa ten te a dos 
em ou tros pa í ses, sem que aque les que pre ci sam in -
ves tir na pró pria pes qui sa te nham re sul ta do.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª in ter rom per o seu dis cur so?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não. 
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Não é

bem um apar te, por isso peço per mis são para in ter -
rom pê-lo, Se na dor Ro meu Tuma. É para re gis trar,
nos Ana is da Casa, um epi só dio ocor ri do na úl ti ma re -
u nião da Co mis são das Re la ções Exte ri o res e De fe sa 
Na ci o nal, re la ci o na do a V. Exª. O Pre si den te da que la
Co mis são, Se na dor José Sar ney, fez ques tão de de -
cla rar a to dos os que com po mos aque le ór gão es pe -
ci al, que V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma, ha via dado ao 
seu Go ver no – ao Go ver no de S. Exª, en tão Pre si den -
te da Re pú bli ca – uma nota de alto re le vo. E en fa ti zou 
ain da que V. Exª foi o or gu lho do seu Go ver no. Sem a
au to ri da de do Pre si den te José Sar ney, que ro acres -
cen tar que V. Exª or gu lha o ple ná rio do Se na do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. Na qua li da de de
meu ex-chefe e ami go, V. Exª traz es sas pa la vras elo -
gi o sas, nas qua is não me apro fun da rei para não me
emo ci o nar.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o mo men to que an te -
ce de o meu dis cur so para ho me na ge ar os en fer me i -
ros pelo seu dia – on tem co me mo rou-se o Dia dos
Enfer me i ros –, e agra de ço es pe ci al men te aos en fer -
me i ros des ta Casa e da Câ ma ra Fe de ral, que es tão
sem pre pron tos a aten der, jun ta men te com o cor po
mé di co, aque les que, por qual quer ven tu ra, te nham
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ne ces si da de de um aten di men to mais ur gen te e es -
pe ci a li za do.

Mas o que me traz a esta tribuna é uma matéria
que saiu no jornal O Estado de S. Paulo há poucos
dias, intitulada “São Paulo está com medo”. Assim
começa o noticiário que ocupou um caderno inteiro
desse respeitado jornal, para apresentar amplas e
precisas matérias de cunho informativo, interpretativo 
e opinativo sobre a criminalidade violenta.

Entretanto, embora concordando com diversas
colocações daquele prestigioso órgão de imprensa,
não posso deixar de reconhecer os esforços do Exmº
Sr. Governador Mário Covas e de seu ilustre
Secretário de Segurança Pública para equipar as
Polícias Civil e Militar paulistas e procurar uni-las,
com o objetivo de buscar o melhor planejamento e
ações preventivas. Não podemos continuar a
reboque do crime. 

Eu ampliaria alguns conceitos contidos
naquelas reportagens para afirmar que a aflição
ultrapassa os limites da cidade e do Estado de onde
venho, não fica restrita aos milhões de paulistanos,
paulistas e migrantes chegados de todos as partes do 
território nacional ou oriundos de inumeráveis países.

Causas e concausas do infortúnio representado 
pela violência podem ser apontadas ao sabor de
todas as correntes do pensamento criminológico.
Levadas na devida consideração, tais análises só têm 
contribuído para acentuar o fato de que os efeitos do
crime, seja ele “organizado” ou “desorganizado”,
estão ganhando matizes de guerra, uma guerra
difusa e não declarada, mais mortífera, porém, do
que os bombardeios da Iugoslávia. Uma guerra que
ceifou 5.748 vidas no ano passado, apenas na minha
cidade, e já se fez presente, por meio de roubos,
furtos e outras modalidades de delito, na vida de
77,8% da população paulistana. Uma guerra que
custou R$ 4,200 bilhões, também somente em São
Paulo, em 1998, conforme estimativa do Instituto
Latino-Americano das Nações Unidas para a
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente,
baseada em cálculos que incluem gastos com
segurança privada, pagamento de seguros, cargas
roubadas e até enterros de vítimas de homicídio. E –
pasmem, meus nobres Pares – a estimativa do
Instituto Ilanud representa 0,46% do Produto Interno
Bruto apurado em fevereiro último.

Há quem con si de re a afli ção e a dor im pos tas
aos ci da dãos, cada vez mais acu a dos nos seus pró -
pri os la res, trans for ma dos em for ta le zas ou pri sões,
como con se qüên cia de fa lhas na in ter pre ta ção e apli -
ca ção das leis pe na is vi gen tes. Ou tros acre di tam que

se con fe re ex ces si va be ne vo lên cia – e mes mo sim -
pa tia – aos de lin qüen tes, como se re vo lu ci o ná ri os
fos sem, em bo ra sem uma ca u sa po lí ti ca de fi ni da, o
que os co lo ca ria na con di ção de pro ta go nis tas de
algo pa re ci do com ter ro ris mo sem ter ro ris ta, numa
nos tál gi ca con jun tu ra de luta de clas ses.

Há tam bém os que vêem o de sem pre go e a po -
bre za como úni cos fa to res a ali men tar o ban di tis mo.
Entre tan to, por mais que se bus quem as ca u sas e se
as lo ca li zem em uma ou ou tra ver ten te dos pro ble mas 
eco nô mi cos e so ci a is, sem pre nos de fron ta mos com
a im pu ni da de como ele men to ca ta li sa dor da es ca la da 
de vi o lên cia. E ve ri fi ca re mos que a im pu ni da de ge ne -
ra li za da não re sul ta de ca rên cia de leis, pois já as te -
mos bas tan tes, mas, sim, em gran de par te, de ca -
nhes tra ob ser vân cia des sas mes mas leis, em de cor -
rên cia de uma cri se de au to ri da de exa cer ba da por um 
ou tro en fo que po lí ti co-ideológico dis tor ci do. Pa re -
ce-me es tar ha ven do er rô neo en ten di men to de que o
ní vel da de mo cra cia bra si le i ra deva ser in ver sa men te
pro por ci o nal ao grau de au to ri da de atri bu í vel e exi gí -
vel em to dos os es ca lões es ta ta is des ti na dos à apli -
ca ção da lei. Con si de ro essa ati tu de como mero aço -
da men to na bus ca da anar quia, num mo men to his tó -
ri co em que, sob vá ri os as pec tos, se res hu ma nos ain -
da de mos tram inap ti dão para con vi ver har mô ni ca e
fra ter nal men te, mes mo sob o am pa ro da lei.

Na ver da de, o en fra que ci men to do prin cí pio
de au to ri da de ins cri to na Cons ti tu i ção só des mo ra -
li za as ins ti tu i ções de mo crá ti cas, de bi li ta o Esta do
de mo crá ti co de di re i to, ge ne ra li za o sen ti men to de
in se gu ran ça e in jus ti ça, de cep ci o nan do a po pu la -
ção, que pas sa a des crer do Esta do e tor na-se sen -
sí vel às pre ga ções do “olho por olho, den te por den -
te”. E uma po pu la ção de ses pe ran ça da che ga a ad -
mi tir o com ba te à vi o lên cia com mais vi o lên cia, ao
mes mo tem po em que ad qui re sim pa tia por lí de res
an ti de mo crá ti cos, se jam os que in ci tam lin cha men -
tos, se jam os que se ar vo ram em jus ti ce i ros de ar ra -
bal de, se jam ain da os que ca çam vo tos re ga dos a
san gue hu ma no.

Por isso, o ban di do é um gran de ali a do aos
olhos de quem, for ta le cen do-o, in ten ta de bi li tar a se -
gu ran ça pú bli ca, pro cu ra obs tar a ação da jus ti ça cri -
mi nal e quer em bru te cer a so ci e da de para mi nar o
Esta do de mo crá ti co de di re i to, na bus ca de uma so -
nha da di ta du ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da te -
mos leis pe na is su fi ci en tes para dar um bas ta à vi o -
lên cia. Po de mos en fren tar a de lin qüên cia à al tu ra,
com ins tru men tos de mo crá ti cos. Po de mos e de ve -
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mos com ba ter o cri me, mes mo con tra a von ta de de
quem con si de ra a ti pi fi ca ção cri mi nal uma fic ção ju rí -
di ca ar qui te ta da para opri mir e ca lar mar gi na li za dos,
como se as sas si nar, rou bar, se qües trar, es tu prar, tra -
fi car ar mas ou en tor pe cen tes fos sem apa ná gio de po -
bres e opri mi dos e não acar re tas sem pu ni ção em
qual quer lu gar do mun do, in de pen den te men te dos
sis te mas po lí ti co-econômicos pra ti ca dos.

Lembro-me, por exemplo, de que, há alguns
anos, o governo cubano julgou, condenou
exemplarmente a pesadas penas e chegou a levar ao
paredón  militares de alta patente porque se
envolveram no tráfico de cocaína. Longe de mim
advogar a aplicação de pena de morte a quem quer
que seja. Não a defendo por uma questão de princípio,
pois sou cristão, e, além disso, conheço as limitações
da justiça humana. Menciono o fato apenas para
estabelecer um paralelo com o antigo ditado do “faça o
que digo, não faça o que eu faço” e recordar que
pimenta pode ser refresco, dependendo de onde
venha a arder.

Já afirmei várias vezes desta tribuna que a
legislação penal, como qualquer produto de nossa
inteligência, sempre estará a exigir aperfeiçoamentos 
para não se tornar obsoleta e inócua. Isso também
quer dizer que esta Casa precisa fugir de atitudes
meramente contemplativas, como, por exemplo, ficar
passivamente à espera das sugestões de
organizações e comissões internas e externas, que
passam anos a fio idealizando diplomas legais mais
exeqüíveis, precisos e justos, como está
acontecendo, por exemplo, com a procura de um
anteprojeto de novo Código Penal. 

Independentemente desse meritório trabalho
patrocinado pelo Executivo, há, sem dúvida, diversos
pontos do atual Código que estão a exigir
urgentíssima reformulação por terem relação direta
com a escalada da violência. São pontos que
precisam ser reexaminados imediatamente. Já tentei
reformular alguns deles, por meio de proposições que 
apresentei a esta Casa – entre esses, avulta o que
trata da receptação.

Há dias, du ran te uma con ver sa in for mal, ilus tre
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co pa u lis ta – o Dr. Ru bens
Ro dri gues, que che fi ou as Exe cu ções Cri mi na is em
São Pa u lo por lon go tem po e, hoje, exer ce suas fun -
ções jun to ao Tri bu nal de Jus ti ça lo cal – dis se-me que 
mais de 35 anos de tra ba lho na área cri mi nal, como
po li ci al, ofi ci al, Pro mo tor Pú bli co e Pro cu ra dor de
Jus ti ça, ser vi ram para lhe dar con vic ção da ir re a li da -
de e das gra ves con se qüên ci as de cor ren tes da má
pe na li za ção da re cep ção do lo sa. De mons trou à sa ci -

e da de, com ar gu men tos aba li za dos, a pre mên cia de
apri mo ra men to des se dis po si ti vo do Có di go Pe nal.
Em suas in for ma ções e opi niões, com bi na das com
meu pró prio co nhe ci men to, ad qui ri do em mais de 30
anos de ser vi ço como De le ga do de Po lí cia, fun da -
men to o que di rei a se guir.

A prá ti ca tem de mons tra do que os re cep ta do res 
se co lo cam na con for tá vel po si ção de en co men dar o
bem a ser sub tra í do ou ad qui ri do de for ma es cu sa,
para dele fa zer o que bem de se ja rem. É o caso, por
exem plo, dos re cep ta do res de ob je tos de ouro. Uma
vez en tre gue o pro du to do cri me pelo la drão ou es te li -
o na tá rio, o re cep tor fun de tais ob je tos ime di a ta men -
te, vi san do, com isso, eli dir a pro va. No mes mo con -
tex to, com pou cas di fe ren ças, po de mos co lo car os
“des man cha do res” de ve í cu los, os man dan tes de
rou bos de car gas etc. Mu i tos nem se dão ao tra ba lho
de al te rar as ca rac te rís ti cas ori gi na is do bem sub tra í -
do, pois re pas sam-no na ín te gra. E são tan tos e tão
gran des os gol pes des se tipo que fa zem su por a exis -
tên cia de po de ro sas or ga ni za ções de li tu o sas, as sen -
ta das em es tru tu ras em pre sa ri a is ca pa zes de trans -
por tar, ocul tar, ar ma ze nar e dis tri bu ir enor mes quan ti -
da des de mer ca do ri as rou ba das ou fur ta das, como
acon te ce qua se ro ti ne i ra men te com re mé di os, ele tro -
do més ti cos, com pu ta do res etc., a pon to de as com -
pa nhi as se gu ra do ras não mais aco lhe rem de ter mi na -
das res pon sa bi li da des ou o fa ze rem so men te a um
pre ço que, se fos se ace i to, tor na ria pra ti ca men te in -
viá vel a pro du ção ou a co mer ci a li za ção em di ver sos
se to res de ati vi da de. Argu men tam as se gu ra do ras
es ta rem-se de fron tan do com au tên ti co cri me ul -
tra-organizado. E essa or ga ni za ção é fe i ta e man ti da
pe los re cep ta do res.

O no ti ciá rio da TV Glo bo , de on tem, mos trou o
rou bo de um ca mi nhão de car ga, com apro xi ma da -
men te 800kg de di na mi tes, com to dos os ape tre chos
e de to na do res. Dis se o de le ga do de po lí cia que não
po dia ima gi nar a quem ser vi ria essa car ga rou ba da.
Os as sal tan tes ti ve ram a pe tu lân cia e a mal da de – es -
que cen do-se de que Deus exis te – de amar rar o mo -
to ris ta a um pos te e fa zê-lo in ge rir um li tro de ca cha ça 
para, em se gui da, aban do ná-lo. Ele só pôde pro cu rar
so cor ro no dia se guin te, quan do, com ba li do, em es ta -
do de plo rá vel, con se guiu che gar a uma De le ga cia de
Po lí cia. Ve jam aon de che ga a ou sa dia dos cri mi no -
sos. 

Te mos tam bém in for ma ções de que fur tos de
car gas de re mé di os, prin ci pal men te, ser vem a in di ví -
du os mal for ma dos que, na ven da de no tas fri as, mis -
tu ram-nos aos fal si fi ca dos. Com isso, a po pu la ção
vem a ser ví ti ma de um novo cri me, que eu cha ma ria
de ho mi cí dio qua li fi ca do, pois os que ven dem re mé -
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dio fal si fi ca do pro vo cam até a mor te de ci da dãos que, 
sem sa be rem que to mam ve ne no, mor rem pen san do
que es ta vam to man do o me di ca men to re ce i ta do por
seu mé di co que lhes tra ria con for to e vida mais tran -
qüi la.

Sr. Presidente, sei que há outros inscritos. A
lista é longa. Logo, terei de comparecer à CPI dos
Sistema Bancário. Neste documento, está o texto do
projeto de lei que apresentarei, trazendo algumas
alterações sobre a receptação dolosa, art. 180. Se V.
Exª me permitir, entrego este trabalho e peço que seja 
considerado como lido o restante do meu
pronunciamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ROMEU TUMA:

“São Pa u lo está com medo.” Assim co me ça o
no ti ciá rio que ocu pou um ca der no in te i ro do res pe i ta -
do jor nal O Esta do de S. Pa u lo, há dias, para apre -
sen tar am plas e pre ci sas ma té ri as de cu nho in for ma -
ti vo, in ter pre ta ti vo e opi na ti vo so bre a cri mi na li da de
vi o len ta. Entre tan to, em bo ra con cor dan do com di ver -
sas co lo ca ções da que le pres ti gi o so ór gão de im pren -
sa, não pos so de i xar de re co nhe cer os es for ços do
Exce len tís si mo Go ver na dor Má rio Co vas e de seu
ilus tre Se cre tá rio da Se gu ran ça Pú bli ca, no sen ti do
de equi par as po lí ci as Ci vil e Mi li tar pa u lis tas e de pro -
cu rar uni-las, com o ob je ti vo de bus car me lhor pla ne -
ja men to e ações pre ven ti vas. Eu am pli a ria al guns
con ce i tos con ti dos na que las re por ta gens para afir -
mar que a afli ção ul tra pas sa os li mi tes da ci da de e
Esta dos de onde ve nho, não fica res tri ta aos mi lhões
de pa u lis ta nos, pa u lis tas e mi gran tes che ga dos de to -
das as par tes do ter ri tó rio na ci o nal ou ori un dos de
inu me rá ve is pa í ses.

Ca u sas e con ca u sas do in for tú nio re pre sen ta do 
pela vi o lên cia po dem ser apon ta das, ao sa bor de to -
das as cor ren tes do pen sa men to cri mi no ló gi co. Le va -
das na de vi da con si de ra ção, tais aná li se só têm con -
tri bu í do para acen tu ar o fato de que os efe i tos do cri -
me, seja ele “or ga ni za do” ou “de sor ga ni za do”, es tão
ga nhan do ma ti zes de guer ra, uma guer ra di fu sa e
não de cla ra da, mais mor tí fe ra, po rém, que os bom -
bar de i os da Iu gos lá via.

Uma guer ra que ce i fou 5.748 vi das no ano pas -
sa do, ape nas em mi nha ci da de, e já se fez pre sen te,
atra vés de rou bos, fur tos e ou tras mo da li da des de de -
li tos, na vida de 77,8 por cen to da po pu la ção pa u lis ta -
na. Uma guer ra que cus tou 4 bi lhões e 200 mi lhões
de re a is, tam bém so men te em São Pa u lo, em 1998,
con for me es ti ma ti va do Insti tu to La ti no-Americano
das Na ções Uni das para a Pre ven ção do De li to e Tra -

ta men to do De lin qüen te, ba se a da em cál cu los que in -
clu em gas tos com se gu ran ça pri va da, pa ga men to de
se gu ros, car gas rou ba das e até en ter ros e ví ti mas de
ho mi cí dio. E – pas mem, meus no bres pa res! – a es ti -
ma ti va do ins ti tu to Ila nud re pre sen ta 0,46 por cen to
do Pro du to Inter no Bru to (PIB) na ci o nal apu ra do em
fe ve re i ro úl ti mo.

Há quem considere a aflição e a dor impostas
aos cidadãos, cada vez mais acuados nos próprios
lares, transformados em fortalezas ou prisões, como
conseqüência de falhas na interpretação e aplicação
das leis penais vigentes. Outros acreditam que se
confere excessiva benevolência e mesmo simpatia
aos delinqüentes, como se revolucionários fossem,
embora sem uma causa política definida, o que os
colocaria na condição de protagonistas de algo
parecido com terrorismo sem terrorista, numa
nostálgica conjuntura de luta de classes. Há também
os que vêem o desemprego e a pobreza como únicos
fatores a alimentar o banditismo. Entretanto, por mais
que se busquem as causas e se as localize em uma
ou outra vertente dos problemas econômicos e
sociais, sempre nos defrontaremos com a
impunidade como elemento catalisador da escalada
de violência. E verificaremos que a impunidade
generalizada não resulta de carência de leis, pois já
as temos bastantes, mas sim, em grande parte, de
canhestra observância dessas mesmas leis em
decorrência de uma crise de autoridade, exacerbada
por um ou outro enfoque político-ideológico
distorcido. Parece-me estar havendo errôneo
entendimento de que o nível da democracia brasileira 
deva ser inversamente proporcional ao grau de
autoridade atribuível e exigível em todos os escalões
estatais destinados à aplicação da lei. Considero
essa atitude como mero açodamento na busca da
anarquia, num momento histórico em que, sob vários
aspectos, seres humanos ainda demonstram
inaptidão para conviver harmônica e fraternalmente,
mesmo sob o amparo da lei.

Na ver da de, o en fra que ci men to do prin cí pio de
au to ri da de ins cri to na Cons ti tu i ção só des mo ra li za
as ins ti tu i ções de mo crá ti cas, de bi li ta o Esta do de -
mo crá ti co de di re i to, ge ne ra li za o sen ti men to de in -
se gu ran ça e in jus ti ça, de cep ci o nan do a po pu la ção
que pas sa a des crer do Esta do e tor na-se sen sí vel
às pre ga ções do “olho por olho, den te por den te”. E
uma po pu la ção de ses pe ran ça da che ga a ad mi tir o
com ba te à vi o lên cia com mais vi o lên cia, ao mes mo
tem po em que ad qui re sim pa tia por lí de res an ti de -
mo crá ti cos, se jam os que in ci tam lin cha men tos, se -
jam os que se ar vo ram em jus ti ce i ros de ar ra bal de,
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se jam ain da os que ca çam votos re ga dos a san gue
hu ma no. Por isso, o ban di do é um gran de ali a do aos
olhos de quem, for ta le cen do-o, in ten ta de bi li tar a se -
gu ran ça pú bli ca, pro cu ra obs tar a ação da jus ti ça cri -
mi nal e quer em bru te cer a so ci e da de para mi nar o
Esta do de mo crá ti co de di re i to, na bus ca de uma so -
nha da di ta du ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da te -
mos leis pe na is su fi ci en tes para dar um bas ta à vi o -
lên cia. Po de mos en fren tar a de lin qüên cia à al tu ra,
com ins tru men tos de mo crá ti cos. Po de mos e de ve -
mos com ba ter o cri me, mes mo con tra a von ta de de
quem con si de ra a ti pi fi ca ção cri mi nal uma fic ção ju rí -
di ca ar qui te ta da para opri mir e ca lar mar gi na li za dos,
como se as sas si nar, rou bar, se qües trar, es tu prar, tra -
fi car ar mas ou en tor pe cen tes fos sem apa ná gio de po -
bres e opri mi dos e não acar re tas sem pu ni ção em
qual quer lu gar do mun do, in de pen den te men te dos
sis te mas po lí ti co-econômicos pra ti ca dos. Lem -
bro-me, por exem plo, de que, há al guns anos, o go -
ver no cu ba no jul gou, con de nou exem plar men te a pe -
sa das pe nas e che gou a le var ao “pa re dón” mi li ta res
de alta pa ten te, por que se en vol ve ram no trá fi co de
co ca í na. Lon ge de mim ad vo gar a apli ca ção de pena
de mor te a quem quer que seja. Não a de fen do por
uma ques tão de prin cí pio, pois sou cris tão e, além
dis so, co nhe ço as li mi ta ções da jus ti ça hu ma na, Men -
ci o no o fato ape nas para es ta be le cer um pa ra le lo
com o an ti go di ta do o “faça o que digo, não faça o que
eu faço” e re cor dar que pi men ta pode ser re fres co,
de pen den do de onde ve nha a ar der.

Já fir mei vá ri as ve zes des ta tri bu na que a le gis -
la ção pe nal, como qual quer pro du to de nos sa in te li -
gên cia, sem pre es ta rá a exi gir aper fe i ço a men tos para 
não se tor nar ob so le ta e inó cua. Isto tam bém quer di zer
que esta Casa pre ci sa fu gir de ati tu des me ra men te con -
tem pla ti vas, como, por exem plo, fi car pas si va men te à
es pe ra das su ges tões de or ga ni za ções e co mis sões in -
ter nas e ex ter nas, que pas sam anos a fio ide a li zan do di -
plo mas le ga is mais exe qüí ve is, pre ci sos e jus tos, como
está acon te cen do, por exem plo, com a pro cu ra de um
an te pro je to de novo Có di go Pe nal. Inde pen den te men te 
des se me ri tó rio tra ba lho pa tro ci na do pelo Exe cu ti vo,
há, sem dú vi da, di ver sos pon tos do atu al Có di go que
es tão a exi gir ur gen tís si ma re for mu la ção por te rem re la -
ção di re ta com a es ca la da da vi o lên cia. São pon tos que
pre ci sam ser re e xa mi na dos ime di a ta men te. Já ten tei
re for mu lar al guns de les, atra vés de pro po si ções que
apre sen tei a esta Casa e, en tre es tes, avul ta o que
tra ta da re cep ta ção.

Há dias, du ran te uma con ver sa in for mal, ilus tre
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co pa u lis ta – o Dr. Ru bens
Ro dri gues, que che fi ou as Exe cu ções Cri mi na is em

São Pa u lo por lon go tem po e, hoje, exer ce suas fun -
ções jun to ao Tri bu nal de jus ti ça lo cal – dis se-me que
mais de trin ta e cin co anos de tra ba lho na área cri mi -
nal, como po li ci al, ofi ci al, Pro mo tor Pú bli co e Pro cu ra -
dor de Jus ti ça, ser vi ram para lhe dar con vic ção da ir -
re a li da de e das gra ves con se qüên ci as de cor ren tes
da má pe na li za ção da re cep ta ção do lo sa. De mons -
trou à sa ci e da de, com ar gu men tos aba li za dos, a pre -
mên cia de apri mo ra men to des se dis pos ti vo do Có di -
go Pe nal. Em suas in for ma ções e opi niões, com bi na -
das com meu pró prio co nhe ci men to, ad qui ri do em
mais de 30 anos de ser vi ço como De le ga do de Po lí -
cia, fun da men to que di rei a se guir.

A prá ti ca tem de mons tra do que os re cep ta do res 
se co lo cam na con for tá vel po si ção de en co men dar o
bem a ser sub tra í do ou ad qui ri do de for ma es cu sa,
para dele fa zer o que bem de se ja rem. É o caso, por
exem plo, dos re cep ta do res de ob je tos de ouro. Uma
vez en tre gue o pro du to do cri me pelo la drão ou es te li -
o na tá rio, o re cep ta dor fun de tais ob je tos ime di a ta -
men te, vi san do com isso eli dir a pro va. No mes mo
con tex to, com pou cas di fe ren ças, po de mos co lo car
os “des man cha do res” de ve í cu los, os man dan tes dos 
rou bos de car gas etc. Mu i tos nem se dão ao tra ba lho
de al te rar as ca rac te rís ti cas ori gi na is do bem sub tra í -
do, pois re pas sam-no na ín te gra. E são tan tos e tão
gran des os gol pes des se tipo que fa zem su por a exis -
tên cia de po de ro sas or ga ni za ções de li tu o sas, as sen -
ta das em es tru tu ras em pre sa ri a is ca pa zes de trans -
por tar, ocul tar, ar ma ze nar e dis tri bu ir enor mes quan ti -
da des de mer ca do ri as rou ba das ou fur ta das, como
acon te ce qua se ro ti ne i ra men te com re mé di os, ele tro -
do més ti cos, com pu ta do res etc. a pon to de com pa nhi -
as se gu ra do ras não mais aco lhe rem de ter mi na das
res pon sa bli da des ou o fa ze rem so men te a um pre ço
que, se fos se ace i to, tor na ria pra ti ca men te in viá vel a
pro du ção ou a co mer ci a li za ção em di ver sos se to res
de ati vi da de. Argu men tam as se gu ra do ras es ta -
rem-se de fron tan do com au tên ti co cri me ul -
tra-organizado. E essa or ga ni za ção é fe i ta e man ti da
pe los re cep ta do res.

A atu al for ma pu ni ti va da re cep ta ção dá ao re cep -
ta dor a cer te za da im pu ni da de. O má xi mo que po de rá
acon te cer-lhe, caso o bem seja des co ber to em sua pos -
se, será uma con de na ção à pena pre vis ta no atu al Có di -
go Pe nal, que va ria de 1 a 4 anos de re clu são. Já a ator
do cri me-meio – o de li to que per mi tiu ao re cep ta dor re ce -
ber o bem ge ral men te por ele en co men da do –, é im pos ta 
pena mais alta, po den do, no caso do la tro cí nio, por
exem plo, va ri ar de 20 a 30 anos.

Ten do em vis ta, qua se com cer te za, a par ti ci pa -
ção do re cep ta dor como men tor in te lec tu al, como in -
cen ti va dor e como man dan te dos prin ci pi an tes da
deliqüên cia, é ina ce i tá vel a atu al pos tu ra pe nal com
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a sua pe na li za ção. É de se es tra nhar que, se o pró -
prio Có di go Pe nal diz no ar ti go 29, “ca put”, “quem,
de qual quer modo, con cor re para o cri me in ci de nas
pe nas a este co mi na das, na me di da de sua cul pa bi li -
da de”, tal re gra pos sa per ma ne cer sem ser ob ser va -
da, re la ti va men te à re cep ta ção do lo sa, só por se tra -
tar de um de li to au tô no mo, quan do, em re la ção aos
de ma is cri mes, ela pre va le ce. Com efe i to, a au to no -
mia do alu di do cri me pre ci sa ser afas ta da, tor nan do-o 
uma nor ma pe nal em bran co, para que se com ple -
men te, no to can te à pena, com o de li to pre ce den te,
isto é, o cri me que lhe deu ori gem.

Me re ce con si de ra ção ain da, o fato de o re cep ta -
dor, em gran de par te dos cri mes, lo cu ple tar-se com
os pro du tos de inú me ros de li tos, às ve zes da mes ma
es pé cie (mais de um fur to, por exem plo), ou tras ve -
zes de es pé ci es di fe ren tes (rou bo, fur to es te li o na to,
la tro cí nio, ex tor são etc.), para, ao fi nal, ver seu ob je ti -
vo al can ça do. Re al men te, por tal mo ti vo, sua ape na -
ção de ve ria apro xi mar-se ao má xi mo da re a li da de,
evi tan do-se a im pu ni da de, den tro do pos sí vel. Assim, 
Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, es tou es tu dan do a me lhor for ma de re a de quar
dis po si ções do Có di go Pe nal quan to à re cep ta ção,
atra vés de uma pro po si ção que apre sen ta rei à Mesa
opor tu na men te. Lem bro que a ju ris pru dên cia e os
nos sos pe na lis tas têm en ten di do que esse tipo de de -
li to se con fi gu ra in de pen den te men te da au to ria do cri -
me-meio, ou seja, não é ne ces sá rio que se iden ti fi que 
o au tor des te cri me, bas tan do que o bem seja, sa bi -
da men te, pro du to de li tu o so. Daí, será fá cil con clu ir
que as mo di fi caões que pre ten do pro por não acar re -
ta rão di fi cul da des no mo men to da apli ca ção da pena.

 Em ra zão do ex pos to, é me lhor que se al te re,
não o tipo pe nal do art. 180, ca put, mas sim a for ma
de apli ca ção da pena a ele cor res pon den te, de tal
sor te que esta sem pre cor res pon da àque la im pos ta
ao au tor do cri me-meio.

O atu al ar ti go 180 do Có di go Pe nal as sim dis põe:
“Adqui rir, re ce ber ou ocul tar, em pro ve i to pró prio 

ou alhe io, co i sa que sabe ser pro du to de cri me, ou in -
flu ir para que ter ce i ro, de boa fé, a ad qui ra, re ce ba ou
ocul te:

“Pena – re clu são, de 1 a 4 anos, e mul ta.
“§ 1º Adqui rir ou re ce ber co i sa que, por sua na -

tu re za ou pela des pro por ção en tre o va lor e o pre ço,
ou pela con di ção de quem a ofe re ce, deve pre su -
mir-se ob ti da por meio cri mi no so:

“Pena – de ten ção, de um mês a um ano, ou mul -
ta, ou am bas as pe nas.

“§ 2º A receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor de crime de
que proveio a coisa.

“§ 3º No caso do § 1º, se o criminoso é primário
pode o juiz, tendo em consideração as
circunstâncias, deixar de aplicar a pena. No caso de
receptação dolosa, cabe o disposto no § 2º do art.
155.

“§ 4º No caso dos bens e ins ta la ções do pa tri -
mô nio da União, Esta do Mu ni cí pio, em pre sa con ces -
si o ná ria de ser vi ços pú bli cos ou so ci e da de de eco no -
mia mis ta ad qui ri dos do lo sa men te:

“Pena – re clu são, de 1 a 5 anos, e mul ta.”
A su pres são da par te fi nal do § 3º (“no caso de

re cep ta ção do lo sa, cabe o dis pos to no § 2º, do art.
155") jus ti fi car-se-ia, uma vez que es ta ría mos ob je ti -
van do ca rac te ri zar o re cep ta dor, que age do lo sa men -
te, como in cen ti va dor do agen te do cri me-meio, man -
ten do o vín cu lo com a pre me di ta da in ten ção de lu cro
ou de im pu ni da de com re la ção às pe na li da des im pos -
tas àque le. De ver-se-ia, mais ain da, tor nar to tal men te 
apli cá vel ao re cep ta dor vo lun tá rio o art. 16 do Có di go
Pe nal, que as sim dis põe: ”A ig no rân cia ou er ra da
com pre en são da lei não exi me de pena". Nem se ha -
ve ria de co gi tar que se es ta ria di an te da cha ma da
res pon sa bi li da de pe nal ob je ti va, uma vez que o re -
cep ta dor, ao pra ti car o de li to, tem cons ciên cia do cri -
me-meio, po den do in clus ve per qui rir sua es pé cie. Se
as sim não agir, há de as su mir as con se qüên ci as dele
ad vin das.

Em um con tex to de agra va men to das pe nas,
como pro po rei, não se jus ti fi ca rá a ma nu ten ção do §
4º, cuja fi na li da de é ele var para 5 anos a pena má xi -
ma nos ca sos de bens e ins ta la ções do pa tri mô nio da
União, Esta do, Mu ni cí pio, em pre sa con ces si o ná ria
de ser vi ços pú bli cos ou so ci e da de de eco no mia mis ta 
ad qui ri da do lo sa men te.

Pre ten do, as sim, que se man te nha o mes mo tipo
pe nal com seus ele men tos e for mas, bem como os pa -
rá gra fos 1º e 2º, su pri min do-se a par te fi nal do § 3º, o §
4º na ín te gra e al te ran do-se tão-somente a pena da re -
cep ta ção do lo sa, para que o re fe ri do ar ti go e seus pa rá -
gra fos pas sem a ter a se guin te re da ção:

Re cep ta ção Art. 180. Adqui rir, re ce ber ou ocul -
tar, em pro ve i to pró prio ou alhe io, co i sa que sabe ser
pro du to de cri me, ou in flu ir para que ter ce i ro, de boa
fé, a ad qui ra, re ce ba ou ocul te:

Pena: a) se úni co o cri me-meio, a pena a ele
cor res pon den te;

b) se mais de um os cri mes-meios, apli ca-se a
pena de um só de les, se idên ti cos, ou a mais gra ve,
se di ver sas, au men ta da, em qual quer caso, de um
sex to a dois ter ços, res pe i ta do o li mi te má xi mo de
trin ta anos.

Receptação culposa § 1º Adquirir ou receber
coisa que, por sua natureza ou pela desproporção
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entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a
oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou
multa, ou ambas as penas.

§ 2º A receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor de crime de
que proveio a coisa.

§ 3º No caso do § 1º, se o cri mi no so é pri má rio
pode o juiz, ten do em con si de ra ção as cir cuns tân ci -
as, de i xar de apli car a pena.

Sr. Pre si den te, cre io que, ao aco lher e dis cu tir
tais al te ra ções, o Se na do Fe de ral es ta rá con tri bu in do 
so bre ma ne i ra para se ci o nar uma das prin ci pa is ra í -
zes da cri mi na li da de vi o len ta, cuja es ca la da, le san do
a ci da de nia, fla ge la e ate mo ri za a po pu la ção bra si le i -
ra;

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ge ral do Mel lo, 1º Vi -
ce-Presidente.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – O pro -
nun ci a men to de V. Exª será dado como lido, con for -
me sua so li ci ta ção, na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Melo para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A Mesa co mu ni ca que está in ter ca lan do as co -
mu ni ca ções ina diá ve is so li ci ta das en tre os dis cur sos
mar ca dos para os ora do res. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, ins cre vo-me tam bém para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Artur Tá vo la) – Nes se
sen ti do, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral -
do Melo.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é uma co mu ni ca ção, e é uma co mu -
ni ca ção bre ve re al men te.

De se jo dar co nhe ci men to à Casa da es tra nhe za 
que ca u sou a mim e ao meu Esta do, como de res to ao 
Nor des te bra si le i ro, uma de ci são in com pre en sí vel
que aca ba de ser to ma da. Sabe o País que o Nor des -
te vem en fren tan do di fi cul da des cli má ti cas que se
acen tu a ram nos úl ti mos anos, já não ha ven do me mó -

ria de anos de chu vas re gu la res com tran qüi li da de
para a ati vi da de pro du ti va e tran qüi li da de para to dos. 

Este ano, em algumas regiões tem sido um ano
particularmente difícil, especialmente em regiões
como o Seridó, no Rio Grande do Norte – da qual um
dos prefeitos está aqui assistindo ao nosso trabalho,
por coincidência. Essa Região do nosso País – o
Nordeste – tem sido assistida episodicamente, com o
suprimento, via estoques da Conab, de milho
destinado à sua pequena pecuária e pequena avicultura.

Recentemente, em reunião do Grupo Executivo
Interministerial de Abastecimento – GEIA, realizada
no dia 4 de maio corrente, foi determinado à Conab o
deslocamento de 150 mil toneladas de milho ao longo 
do ano, em cotas de 15 mil toneladas mensais,
destinadas a todo o Nordeste. Embora insuficiente,
representando uma quantidade muito pequena para
a região, amenizaria as dificuldades de ração que os
produtores estão enfrentando lá. Isso foi decidido no
dia 4. No dia 10, o Coordenador do GEIA dirigiu-se à
Conab, determinando a sustação da operação.

Na realidade, a leitura dos documentos, tanto do 
voto quanto da primeira decisão e da decisão final,
que manda sustar a operação, tudo isso junto forma
um primoroso exemplar de burocracia. O argumento
utilizado pelo GEIA para suspender uma operação
que tem a ver com a sobrevivência de pessoas, de
famílias e de atividades econômicas extremamente
vulneráveis é de que, nas informações prestadas pela 
Conab, existe divergência em relação às vendas de
balcão, ou seja, em relação aos critérios pelos quais
esta operação está sendo amortizada dentro da
Conab. A Conab, por sua vez, responde, dizendo que
os seus procedimentos são compatíveis com as
normas do Banco Central. 

Na verdade, enquanto se discute a que norma
deve aderir um procedimento como este, enquanto os 
burocratas entram em acordo, o Nordeste está sem
milho. E é um produto precioso para a região, embora
esteja sendo vendido lá a um preço 50% mais alto
que o que se cobra dos produtores em Santa Catarina
e no Rio Grande do Sul. Esse é outro detalhe da
operação que não chego a compreender.

Sr. Presidente, incorporarei um apelo a esta
comunicação. Mesmo com o preço 50% superior
àquele que se pratica no Sul, faço um apelo ao
Ministro Francisco Sérgio Turra, aos diretores da
Conab, ao GEIA, para que essa interrupção seja
imediatamente cancelada e abandonada e que o
suprimento do milho seja, enfim, iniciado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) – Em
seguida, tem a palavra o Senador Gilvam Borges, em
permuta com a Senadora Marina Silva, que, por sua
vez, havia permutado o tempo com o Senador
Antonio Carlos Valadares.

A Mesa informa que as comunicações inadiáveis
vão sendo concedidas gradativamente, à medida que 
os discursos se processam, até porque eles têm
prioridade.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te men te, es -
ti ve no Mato Gros so do Sul, a con vi te do Se na dor Lú -
dio Co e lho, e lá ca mi nha mos 150 qui lô me tros. O po -
ten ci al tu rís ti co da que la re gião é fan tás ti co, fa bu lo so.
Na ver da de, a mi nha men te ca mi nhou mais do que os 
meus pés. Du ran te esse mo men to de re fle xão, quan -
do ti ve mos a opor tu ni da de de ver aque la ma ra vi lha
que é o Pan ta nal, per ce bi du ran te a mi nha ca mi nha -
da a cri a ção de even tos fu tu ros, nos qua is mi lha res
de tu ris tas po de rão um dia ter a opor tu ni da de de sen -
tir o po ten ci al da que la re gião.

Fui re cep ci o na do por Dona Te re si nha, a quem
agra de ço, que me con vi dou para o al mo ço. Agra de ço 
tam bém ao Pre fe i to de Po co né, à im pren sa em ge ral
e a to das as pes so as que nos re cep ci o na ram no Pan -
ta nal. Re al men te, a mis são foi mu i to bem cum pri da.
Lá pen sa mos po si ti va men te e, a par tir do que con ver -
sa mos na re gião, po de re mos tam bém apre sen tar
bre ve men te al guns pro je tos de lei.

Sr. Pre si den te, o Con gres so Na ci o nal é abra ça -
do por mais de três mil pre fe i tos. Ape sar da pe nú ria,
do de sa len to e da fal ta de pers pec ti vas, há o mes mo
en tu si as mo do ad mi nis tra dor, que se vê acu a do di an -
te das di fi cul da des de uma fa lên cia à vis ta. É ver da de
que a cé lu la ma ter da so ci e da de bra si le i ra está as -
sen ta da em cada Mu ni cí pio. O Con gres so Na ci o nal
sen te-se hon ra do com esse abra ço, no bojo das re i -
vin di ca ções e da vida vi bran te dos pre fe i tos, ma ni fes -
tan do de Nor te a Sul essa den si dade que é o Bra sil.
Por tan to, é o mo men to de o Governo Fe de ral aque -
cer a eco no mia. 

É pre ci so me lho rar as con di ções de so bre vi vên -
cia des ses Mu ni cí pi os, cuja gran de ma i o ria vive a di fi -
cul da de do mo ri bun do que, a qual quer hora, pode
tom bar sem al ter na ti vas. O Fun do de Par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os, que che ga às suas se des, mal e por -
ca men te dá para pa gar a fo lha. Em cada Pre fe i tu ra,
há a pe re gri na ção de mu ní ci pes, ba ten do dia e no i te
em sua por ta pe din do um em pre go, pe din do um en -
ter ro, pe din do um re gis tro. Não é fá cil a car ga que es -
ses pre fe i tos re ce bem di u tur na men te.

Por tan to, é hora de o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que e os nos sos bu ro cra tas, os nos sos téc ni cos que
fa zem o pla ne ja men to, que co lo cam o di nhe i ro no
Orça men to, que não têm a sen si bi li da de e não co -
nhe cem a vida dos po lí ti cos, ten ta rem so lu ci o nar
essa ques tão. E são es ses ir res pon sá ve is que di zem: 
“Não, é po lí ti co!” Ai des te País se não fos sem os po lí -
ti cos! Nós te mos a res pon sa bi li da de da li de ran ça, a
res pon sa bi li da de de car re gar nos nos sos om bros a
co bran ça res pon sá vel e ir res pon sá vel da que les que
fa lam mal de nós pela fren te e por trás. A Se na do ra
Mar lu ce Pin to sabe dis so. Qu an tos não fa lam mal
dela pela fren te? Mas a gran de ma i o ria fala mal dela e
de tan tos co le gas por trás. Não é, Mar luce?

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Deve ser.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) – Ora,

deve ser, com cer te za.
A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Com cer te -

za, e mais por trás.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Mais

por trás, prin ci pal men te. Sei dis so. Não é fá cil, não.
Sr. Pre si den te, meus que ri dos Se na do res, que -

ro fa zer esta ho me na gem aos mi lha res de pre fe i tos
que aqui vêm tra zen do suas as pi ra ções, le van tan do,
des fral dan do suas ban de i ras, tra zen do suas re i vin di -
ca ções. Espe ra mos que o Pre si den te da Re pú bli ca e
es ses téc ni cos, que, na ver da de, de ter mi nam a vida
ou a mor te des ses Mu ni cí pi os, na sua ma i o ria mo ri -
bun dos, li be rem mais re cur sos.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Meu
caro Se na dor Gil vam Bor ges, que ro ali ar-me a V. Exª
na ho me na gem que pres ta aos pre fe i tos. É ina cre di -
tá vel a in sen si bi li da de da tec no bu ro cra cia em re la ção 
aos Ve re a do res e aos Pre fe i tos, que são os ma i o res
so fre do res. É no Mu ni cí pio que vive o ci da dão. E
aqui, em Bra sí lia, exis te a fi lo so fia, em fun ção des sa
tec no cra cia e bu ro cra cia, de se pro cu rar pro ble ma
para a so lu ção, em vez de se pro cu rar so lu ção para o
pro ble ma. Na ver da de, os Pre fe i tos, co lo ca dos na si -
tu a ção de pe din tes eter nos, são hu mi lha dos. Re gras
e mais re gras são cri a das; para tudo que se quer são
ne ces sá ri os mi lha res de pro je tos e de pa péis: por
exem plo, para se con se guir uma ver ba, como dis se V. 
Exª, para aten der as con di ções mí ni mas dos mu ní ci -
pes que es tão, no dia-a-dia, à por ta dos Pre fe i tos.
Por tan to, cum pri men to V. Exª pela ho me na gem que
pres ta aos nos sos Pre fe i tos.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, é com satisfação que
os Anais desta Casa registram o aparte de V. Exª
neste dia importante para o Congresso Nacional, em
que as lideranças dos Municípios, os Prefeitos, os
Vereadores, estão presentes para reivindicar.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB-MT) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) –
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB-MT) –
Senador Gilvam Borges, cumprimento V. Exª por
ter-se tornado, nesta semana, o grande responsável
pela divulgação do nosso pantanal, o Pantanal
Mato-Grossense. A caminhada que V. Exª fez é
ecológica. Tenho certeza de que, se trouxe o cansaço 
físico, trouxe também a convivência com a natureza,
que é uma coisa fantástica. Gostaria de registrar que V.
Exª esteve em Jofre, divisa dos dois Estados irmãos,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que caminhou
156 Km em direção à cidade de Poconé, em território
mato-grossense. O Pantanal une os dois Estados e
está presente tanto no Estado de Mato Grosso do Sul, 
como no Estado de Mato Grosso. Cumprimento
também V. Exª por trazer ao Plenário a preocupação
com os Municípios. Há algumas providências que
cabem a nós: com a reforma tributária, precisamos
criar condições de transformar Prefeitos e
Governadores em administradores e gerentes
públicos, e não em pedintes e esmoleres dos cofres
da União. No entanto, há uma responsabilidade que
não cabe a nós, mas às Assembléias Legislativas,
que é a de regulamentar a criação de Municípios. O
Fundo de Participação dos Municípios é um só, e, à
medida que são criados Municípios sem condições
de existência, há, evidentemente, irresponsabilidade, 
gasto e prejuízo. Esses Municípios precisam
sobreviver com tranqüilidade administrativa.
Cumprimento V. Exª por defender as teses
municipalistas, que são importantes para a
consolidação da administração pública no Brasil.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Querido Senador Antero, agradeço o aparte de V. Exª. 

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) – Ouço V. 
Exª, Senadora Marluce Pinto.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no bre
co le ga Gil vam, V. Exª trou xe um as sun to mu i to sé rio,
que diz res pe i to à po bre za que se im plan ta cada vez
mais nos Mu ni cí pi os de nos so País, prin ci pal men te

os do Nor te e de par te do Nor des te. Nós so mos re pre -
sen tan tes dos dois Esta dos mais no vos da Fe de ra -
ção bra si le i ra. Não res ta dú vi da de que é mu i to di fí cil
tra ba lhar, hoje, para as Pre fe i tu ras. Mu i tas ve zes,
uma Pre fe i tu ra do in te ri or está com sua do cu men ta -
ção pron ta, mas não há in te res se em apro var ra pi da -
men te os pro je tos. Qu an do sai a apro va ção, a do cu -
men ta ção já está ven ci da, e a Pre fe i tu ra, que, às ve -
zes, já se en con tra ina dim plen te, fica sem re ce ber a
ver ba. Se as li be ra ções fos sem mais rá pi das, evi -
tar-se-ia que as Pre fe i tu ras fi cas sem ina dim plen tes.
Elas fi cam nes sa si tu a ção exa ta men te por não dis po -
rem de re cur sos para as su mir seus pró pri os com pro -
mis sos. Sa be mos que nos sa obri ga ção ma i or é ze lar
pela Na ção, le gis lar, apro var, es tar sem pre pre sen te,
não ape nas em ple ná rio, mas nas co mis sões téc ni -
cas. Com a TV Se na do, mu i tas ve zes se pas sa para o 
País a im pres são de que os Se na do res são fal to sos.
No en tan to, nos mo men tos em que há ma i or ne ces si -
da de da nos sa pre sen ça, es ta mos nos Mi nis té ri os, à
pro cu ra de li be ra ção de re cur sos, pois sa be mos da
po bre za da que le povo. Como V. Exª dis se, a fi gu ra
mais pró xi ma do povo é o Pre fe i to, em cuja casa as
pes so as ne ces si ta das vêm pe dir; isso ocor re até
mes mo em caso de mor te, quan do a fa mí lia não tem
como fa zer o en ter ro. Exis te ape nas uma ma ne i ra de
nós, que vi ve mos aqui, pro cu rar mos mi ni mi zar um
pou co a ca rên cia, mas en con tra mos mu i tas di fi cul da -
des. É um pro ces so que pre ci sa ser mais rá pi do, até
mes mo em re la ção às emen das. Se não é pos sí vel
sair em um mês, que se avi se. Qu an tas ve zes os Pre -
fe i tos vêm à Ca pi tal na ex pec ta ti va de que, na com pa -
nhia de les, se ja mos mais áge is! Eles pa gam pas sa -
gem – no caso do nos so Esta do, uma pas sa gem ca -
rís si ma, de vi do à dis tân cia – e ho tel, fi cam vá ri os dias
aqui e ain da saem sem so lu ção. Então, so li da ri zo-me
com V. Exª por esse pro nun ci a men to de hoje, por que
te nho cer te za de que não se tra ta de um pro ble ma só
seu ou meu, mas de qua se to dos que vi vem nes ta
Casa, com ex ce ção da que les que são re pre sen tan -
tes das gran des me tró po les, que têm mais fa ci li da de
de con se guir re cur sos. As me tró po les têm uma ar re -
a da ção al tís si ma, o que não acon te ce com os Mu ni -
cí pi os de nos sos Esta dos; há Pre fe i tu ras que, afo ra o
FPM, não têm ou tra ar re ca da ção sig ni fi ca ti va. Mu i to
obri ga da.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Agra -
deço o apar te de V. Exª, emi nen te Se na do ra Mar lu -
ce Pin to. Como V. Exª fa lou, há Par la men ta res que
se es pe ci a li zam na de fe sa de pro je tos de leis em
ple ná rio, na atu a ção nas co mis sões, e ou tros que
se de di cam a uma ação di re ta jun to aos Mi nis -
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térios na li be ração de re cur sos para aten der seus
Mu ni cí pi os, seus Esta dos.

Qu e ro tes te mu nhar que V. Exª é uma das Se na -
do ras, da Ban ca da fe mi ni na, que tem uma atu a ção
mu i to fir me e de ci si va na cap ta ção de ver bas nos Mi -
nis té ri os. É di fí cil um dia em que V. Exª não cruze es -
ses cor re do res, para ir aos Mi nis té ri os. V. Exª pode até
pen sar que não é ob ser va da, mas es tou sem pre, não
no seu en cal ço, mas ob ser van do-a na sua atu a ção.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Ouço
com pra zer V. Exª. Os pre fe i tos do Acre, on tem, re cla -
ma ram que não en con tra ram seus par la men ta res, e
fa lei com V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, te nho a im pres são de que o emi nen te Se na dor 
Gil vam Bor ges, nes sa sua ca mi nha da, so freu pi ca das 
de uma cas ca vel, ou de uma su ru cu cu, ou de uma ja -
ra ra ca, por que está des ti lan do um ve ne no ino por tu no 
à Ban ca da Fe de ral do Acre. Ontem mes mo, meu ga -
bi ne te fez con ta to com os Pre fe i tos do Acre que vi e -
ram nes sa mis são e, hoje, te mos uma agen da de fi ni -
da de con ta tos, para tra tar de as sun tos per ti nen tes ao 
nos so Esta do. Qu e ro pres tar mi nha ho me na gem ao
pro nun ci a men to do emi nen te Se na dor Gil vam Bor -
ges e di zer que as crí ti cas na or dem do dia da mí dia
na ci o nal, apon tan do o em po bre ci men to e o en di vi da -
men to do País, di ri gi das sem pre como alvo às Pre fe i -
tu ras, ou aos Mu ni cí pi os, ou aos Esta dos, são pro fun -
da men te in jus tas. Nes se mo men to de vi si ta dos Pre -
fe i tos do Bra sil, te mos que re fle tir, ser mos os mais
pre ci sos, os mais ver da de i ros pos sí vel e os mais so li -
dá ri os, como o que V. Exª está fa zen do ago ra. O ma i -
or res pon sá vel pelo en di vi da men to, pela cri se eco nô -
mi ca e so ci al por que pas sa o País é o pró prio Go ver -
no Fe de ral, nes sa po lí ti ca des va i ra da de re pas se de
ju ros a or ga ni za ções e agên ci as in ter na ci o na is, que,
de for ma vi o len ta, de for ma an ti-solidária, têm sa cri fi -
ca do o povo bra si le i ro. Então, que se com pre en da, de 
uma vez por to das, que as uni da des mu ni ci pa is têm
um pa pel fun da men tal no de sen vol vi men to so ci o e co -
nô mi co. A óti ca para o de sen vol vi men to na ci o nal de -
ve ria ser ou tra, o Mu ni cí pio, como V. Exª bem dis se.
So li da ri zo-me com to dos os Pre fe i tos do Bra sil. Não
dá mais tra tar mos os Mu ni cí pi os com des ca so. Em al -
guns Esta dos da Re gião Ama zô ni ca, as mu lhe res
não po dem fa zer o par to na sua pró pria ci da de por -
que não há uma uni da de bá si ca de sa ú de, não há o
en ri que ci men to mí ni mo ca paz de dis tri bu ir de sen vol -
vi men to hu ma no e so ci al. Pa ra béns e a mi nha so li da -
ri e da de ao pro nun ci a men to de V. Exª. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Eminente Se na dor Tião Vi a na, agra de ço o apar te de V.
Exª. Re al men te vi mu i tas co bras, tu i u i ús, on ças, in -
clu si ve cor ri atrás de duas. Elas são ra ras, e é di fí cil
vê-las por que elas são mu i to rá pi das. 

A mi nha in ten ção, emi nen te Se na dor, ao aler tar
V. Exª pu bli ca men te, é man ter a trans pa rên cia des ta
Casa. Fa lei há pou co com V. Exª, con ver sa mos nos
bas ti do res, en con trei os Pre fe i tos do Acre, que me
per gun ta ram por V. Exª, eu lhes res pon di que V. Exª
es ta ria tra ba lhan do, com cer te za, e por isso não teve
tem po. Por tan to, não foi uma cas ca vel que me pi cou.
Te nha cer te za de que vim pi ca do pe las bor bo le tas, re -
ce bi até as ti ti cas dos tu i u i ús, que voam mu i to alto e
por ve zes não es ta mos pre ve ni dos. Vi e mos re al men -
te re ju ve nes ci dos, re fle ti mos mu i to; vi e mos che i os de
von ta de, de mu i to amor, de mu i ta de ter mi na ção para
dar a nos sa con tri bu i ção ao País e fa zer essa ho me -
na gem es pe ci al aos lí de res mu ni ci pa is, aos pre fe i tos
ele i tos pelo povo que aqui es tão dan do esse abra ço no 
Con gres so Na ci onal.

O in te res san te é que há dois gru pos. Um, a fa -
vor da pror ro ga ção do man da to, o que acho jus to. Eu, 
pelo me nos, sou fa vo rá vel a que pos sa mos tra ba lhar
já a re for ma po lí ti ca com a co in ci dên cia das ele i ções
fu tu ras. O ou tro gru po diz: não, so mos fa vo rá ve is a
que haja ele i ção. Então, eu dis se: es ses são os de -
ma go gos. Só se eu não os co nhe ces se. No fun do,
eles que rem que os ou tros se ex po nham para eles
irem no bolo. V. Exªs que fa zem po lí ti ca sa bem como
esse pes so al é sem-vergonha para nos en ga nar. É o
dis cur so para a mí dia.

Emi nen te Se na dor Tião Vi a na, agra de ço o apar -
te de V. Exª e te nho cer te za de que os pre fe i tos fi ca -
ram mu i to sa tis fe i tos em en con trar com V. Exª, que,
acho, já to mou as pro vi dên ci as.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Con -
ce do o apar te ao emi nen te Se na dor do Esta do de
Ron dô nia Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Mo re i ra Men des, des cul pe-me in ter rom pê-lo. É cla ro
que a Casa quer ou vir seu apar te sem ne nhum cons -
tran gi men to, mas dou co nhe ci men to ao ora dor de
que seu tem po já está es go ta do há mais de 2 mi nu -
tos.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se rei bre -
ve, Sr. Pre si den te. No bre Se na dor an da ri lho do Bra sil 
– eu já es tou di zen do do Bra sil, por que te nho no tí cia
das suas an dan ças pelo seu Esta do, ago ra pelo Mato
Gros so, e que ro con vi dá-lo para an dar tam bém pelo
nos so Esta do de Ron dô nia.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Vamos varar uns dez dias pela Transamazônica.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Para
conhecer as nossas riquezas e a exuberância do
nosso Estado. Senador Gilvam Borges, de início e de
público, digo que o admiro pela sua irreverência e
espirituosidade. Muitas vezes, esse seu
comportamento traz alegria e descontração a esta
Casa, às vezes, com problemas tão sérios sendo
discutidos. V. Exª, com essa sua capacidade, consegue
envolver todos nós sua alegria. Felicito-o por essa
conduta, embora alguns possam até entender o
contrário. Aproveito a oportunidade do seu brilhante
pronunciamento para a ele me associar, registrando a
minha consideração e apreço por todos que
comparecem em Brasília a este evento, que congrega
prefeitos de todo o País e, sobretudo, fazendo uma
mea-culpa, tal qual foi feito o puxão de orelha ao nosso
Senador do Acre. Aceito o puxão de orelha, porque
realmente não tivemos oportunidade de ter um contato
mais estreito com os prefeitos do meu Estado de
Rondônia. Publicamente, desculpo-me por esse fato.
Tomei notícia muito tardiamente desse evento. Nós
parlamentares devemos uma resposta aos Municípios
brasileiros, que têm sofrido indiscutivelmente com falta
de recursos. Isso pode ser muito bem corrigido por
ocasião da discussão da reforma tributária, que, em
breve, estará nesta Casa. É no Município que devem se 
concentrar as decisões e o maior aporte de recursos
porque é ele que está ao lado dos problemas e à frente
da sua gente. São esses os problemas que devem ser
solucionados. Portanto, fica aqui esse registro. Felicito
V. Exª pelo brilhante pronunciamento e registro esse tão 
importante evento em Brasília.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Eminente Senador Moreira Mendes, agradeço o
aparte de V. Exª, companheiro de luta da Região
Norte, da Amazônia. 

Sr. Presidente, já estou concluindo, pois, pelo
olhar firme de V. Exª, sei que está aflito para que eu
finalize meu discurso, já que há outros oradores
inscritos. Vim caminhando do Ministério, ouvindo os
pronunciamentos, quando me lembrei das praças
públicas, da época do regime totalitário, que me
fizeram refletir sobre o assunto. Tive oportunidade de
recordar-me das aberturas e introduções dos
pronunciamentos. Era como se tivesse alguns anos à
frente e também atrás. Fiz uma retrospectiva das
grandes festas democráticas vivenciadas pelo povo
brasileiro. Senadora Marluce Pinto, lembro-me do
tempo em que as introduções dos discursos
iniciavam-se da seguinte forma: “Companheiros e

companheiras!”, “camaradas”, “patriotas do Brasil”,
“prefeitos do Brasil”, “a união faz a força”, “juntos”.
Isso realmente motivou-me sobremaneira a vir aqui
fazer este pronunciamento e parabenizar os prefeitos
do Brasil que, unidos, estão se manifestando por
melhores condições para seus Municípios.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a
gentileza e a compreensão de V. Exª, expressadas
não pelo seu rosto, mas por seus olhos, que são o
espelho da alma. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gilvam
Borges, o Sr. Artur da Távola, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Antes de 
conceder a palavra pela ordem a V. Exª, a Mesa
deseja pedir a atenção dos presentes para o seguinte
fato: comentou-se hoje a ausência de muitos dos Srs.
Senadores nesta sessão matutina; para não causar
uma impressão inadequada em relação ao Senado
Federal, lembro que estamos em sessão plenária
ordinária não deliberativa, mas, simultaneamente, as
duas CPIs que funcionam na Casa estão neste
momento reunidas, cada uma delas realizando seus
trabalhos. Dessa forma, muitos dos Srs. e das Srªs
Senadoras que estariam agora no plenário
encontram-se neste momento participando da
reunião de trabalho nas Comissões a que pertencem.

Senador Geraldo Cândido, V. Exª pediu a
palavra pela ordem. Esclareço que V. Exª falará após
uma comunicação inadiável que será feita.

O SR. GERALDO CÂNDIDO  (Blo co/PT – RJ.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro de i -
xar um pro tes to para a Mesa e gos ta ria de ser es cla -
re ci do com re la ção ao se guin te epi só dio, que para
mim não fi cou cla ro: pela or dem de ins cri ção, eu era o 
pró xi mo ora dor ins cri to. O Se na dor Gil vam Bor ges
teve a pa la vra con ce di da pela Mesa e fa lou em per -
mu ta com a Se na do ra Ma ri na Sil va, que já ti nha per -
mu ta do com o Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
por que a Se na do ra era a 13ª ins cri ta. Como S. Exª ti -
nha per mu ta do com o Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, es tra nhei o fato e per gun tei à Se na do ra Ma ri na 
Sil va so bre o as sun to, que me dis se não ter per mu ta -
do com o Se na dor Gil vam Bor ges. É es tra nho que
isso te nha ocor ri do. A Mesa co me teu um gran de
equí vo co. Hou ve algo que não está cla ro, não está
ex pli ca do esse tipo de per mu ta, uma vez que a au to-
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ra da per mu ta dis se-me que não a fez . Apre sen to,
en tão, meu pro tes to.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – A
permuta foi com o Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
A Mesa informou que a permuta era com a Senadora
Marina Silva.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Foram 
três permutas consecutivas. Houve problema de
interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Vou es -
cla re cer o fato a V. Exª, Se na dor Ge ral do Cân di do. Na 
re a li da de, o pró xi mo ora dor ins cri to se ria o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que por sua vez per mu tou
com a Se na do ra Ma ri na Sil va. So li ci ta da a per mu ta
pelo Se na dor Gil vam Bor ges, a Se cre ta ria da Mesa
en trou em con ta to com o Ga bi ne te da Se na do ra Ma ri -
na Sil va e foi in te i ra da de que a Se na do ra se en con -
tra va na ses são da CPI e in for ma va que não com pa -
re ce ria à ses são ple ná ria des ta ma nhã. Por essa ra -
zão, a Se cre ta ria-Geral da Mesa en ten deu que po de -
ria fa zer a per mu ta, sem pre ju di car quem quer que
seja, por que, de qual quer ma ne i ra, o pró xi mo Se na -
dor ins cri to, por exem plo, é V. Exª. Se a Senado ra es -
ti ves se aqui, te ria fa la do an tes de V. Exª. Se ela
não ti ves se per mu ta do com o Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, este fa la ria an tes de V. Exª. Assim,
ha ve ria um ora dor a fa lar an tes de V. Exª. Des sa
for ma, o cri té rio da Mesa não pre ju di cou a nin guém.
Está es cla re ci do o as sun to? (Pa u sa.) V. Exª tem todo
o di re i to de não con cor dar com o cri té rio da Mesa.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Não con cor do. Pen so que hou ve um erro da Mesa,
pois não po de ria ter sido fe i ta essa per mu ta sem a au -
to ri za ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ge ral do Cân di do, já ou vi mos a opi nião de V. Exª, como
tam bém V. Exª ou viu a da Mesa. Assim, va mos con ti -
nu ar nos sos tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Tião Vi a na, por 5 mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te gos -
ta ria de re gis trar a vi si ta que tive em meu ga bi ne te
de uma fi gu ra hu ma na que já faz par te da vida do
povo acre a no, pois já per ten ce, de co ra ção, àque le
Esta do. Falo do eco no mis ta e di ri gen te po lí ti co do
Acre, Edval do Gu e des, que se en con tra na ga le ria.

Sr. Presidente, quero tratar de uma situação
inusitada que ocorre no Estado do Acre: as
instituições públicas estão passando por um
momento de ampla reflexão e debate com setores
organizados da sociedade. Na interpretação de
alguns – e isso já alcança a imprensa nacional –, o
Acre está passando por uma verdadeira operação
“mãos limpas”, está construindo uma cidadania plena
e uma democracia mais madura, mais forte e melhor
amparada na função social do Estado no que diz
respeito aos direitos humanos.

No entanto, alguns setores da Oposição, apesar 
de inexpressivos, tentam disseminar a idéia de que
existe risco de quebra da ordem e do Estado de
Direito, que levaria à instabilidade das instituições
públicas. Contudo, com alegria, leio nos jornais do
meu Estado a declaração do Presidente do Tribunal
de Justiça, que recebeu nesta semana um protesto
do Movimento Sindical do Estado pela implicação de
alguns membros do Poder Judiciário em prováveis
delitos, irregularidades e desrespeito à justiça e ao
Estado de Direito.

Naturalmente, isso gerou uma grande
admiração por parte da maioria da opinião pública
acreana. Como era de se esperar, houve protestos
dos setores atingidos, o que estimulou parte dos
membros da Oposição do Estado a afirmarem que
estaria havendo risco de quebra do Estado de Direito, 
havendo necessidade até de uma reunião do
Conselho de Estado para discutir a situação.

Ora, Sr. Presidente, toda a imprensa nacional
denunciou fartamente: na Procuradoria-Geral da
República, há 150kg de denúncias de crimes e
corrupção praticados em governos anteriores no
Estado. Essas denúncias apontam a presença no
Acre do crime organizado, do esquadrão da morte, de 
narcotraficantes atuando sem controle, de grupos
agindo em favor da corrupção do dinheiro público,
enriquecimentos ilícitos de meia dúzia de políticos
oportunistas. E isso tem se perpetuado nos últimos
anos em nosso Estado.

Lamentavelmente, esses setores de Oposição
não subiram à tribuna para denunciar
enriquecimentos ilícitos, a presença do esquadrão da
morte, a existência de pessoas que se apropriavam
do dinheiro público e que queriam destruir a
dignidade daquele povo, aumentar o
empobrecimento e ferir a democracia.

Sr. Pre si den te, ale gra-me ob ser var a res pon -
sa bi li da de que teve, com essa de cla ra ção na im -
pren sa, o Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça. S. Exª
afir mou que, se de pen der dele, De sem bar ga dor Fran -
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cis co Pra ça, não vai ha ver qual quer aná li se de insta -
bi li da de que es te ja vi ven do o Acre no sen ti do da in ter -
pre ta ção do Esta do de Di re i to ou do ris co de ins ta bi li -
da de e in tran qüi li da de das ins ti tu i ções. Pen so que é
uma de ci são pro fun da men te ma du ra, res pon sá vel e
pró pria de um Pre si den te de um Tri bu nal de Jus ti ça,
de um Po der do Esta do.

Por outro lado, o Presidente do Poder
Legislativo do Estado, Deputado Sérgio Oliveira,
lembra o sentimento de tranqüilidade que paira
atualmente no Acre, em decorrência do respeito às
instituições. Afirma também que o Poder Legislativo
acreano cumpre seu papel com a instalação de CPIs
que analisam falcatruas e roubos praticados por
representantes do Poder contra o Erário público,
contra o Banco do Estado do Acre.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, tenho ouvido
de diversos setores da sociedade o mais profundo
elogio ao clima político de democracia e esperança
que reinam naquele Estado. Além disso, existe uma
ampla e legítima homenagem aos heróis que estão
surgindo atualmente – representantes do Ministério
Público, membros da Magistratura do Estado e do
Poder Legislativo que não querem mais o manto de
proteção à meia dúzia de privilegiados que, às custas
do empobrecimento do povo, estavam comprando
carros importados, criando firmas fantasmas e
assaltando os cofres públicos. Então, trago ao
conhecimento deste Plenário a esperança que reina
no Estado do Acre, em favor da democracia.

Termino minha comunicação inadiável
exaltando uma entrevista recente do Ministro Celso
de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
quando afirma que, se há risco para a democracia, é
devido a não-apuração das irregularidades e
ilegalidades ocorridas dentro dos seus próprios
Poderes. Concordo com o Sr. Ministro e sinto também 
que a força da democracia é a força do Estado de
Direito, e que os ladrões do dinheiro público devem
ser colocados em seu devido lugar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)

– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, por
apenas trinta segundos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Sebastião Rocha, V. Exª sabe o que o Regimento
Interno exige para que finalidade se pede a palavra
pela ordem, mas concedo a palavra a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
que ro ape nas re gis trar nos sa ale gria em re ce ber na

Casa o Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do
Ama pá, que se en con tra na tri bu na de hon ra: o De pu -
ta do Fran So a res Jú ni or, acom pa nha do dos De pu ta -
dos Antô nio Vi tal, Ei der Pena e Jor ge Sa lo mão. Tam -
bém se en con tram em Bra sí lia os De pu ta dos Ma no el
Bra sil, Pre si den te da CPI da ICOMI, Ran dol fe Ro dri -
gues, Jor ge Ama na jás e Ju dith Me de i ros, mem bros
des sa CPI ins ta la da na Assem bléia Le gis la ti va do
Ama pá, so bre a qual ain da hoje pre ten do fa zer um
pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Embo ra

essa in ter ven ção de V. Exª não pos sa ser clas si fi cada 
como pela or dem, a Mesa de se ja jun tar, às de V.
Exª, as suas bo as-vindas às au to ri da des que fo ram
ci ta das. Se jam bem-vindos ao Se na do Fe de ral e ao
Dis tri to Fe de ral.

Tem a pa la vra o Se na dor Ge ral do Cân di do, por
20 mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, exa ta -
men te há 111 anos, a Prin ce sa Isa bel as si na va a Lei
Áu rea, que aca ba va com a es cra vi dão no Bra sil. O
ato da as si na tu ra da Abo li ção da Escra va tu ra foi co -
me mo ra da com uma gran de fes ta pe los abo li ci o nis -
tas, re pu bli ca nos, por aque les que lu ta ram por uma
so ci e da de li ber tá ria e igua li tá ria, uma so ci e da de me -
lhor.

O ato da Abo li ção da Escra va tu ra não sig ni fi cou
o fim da mi sé ria, da si tu a ção de vida da que les que vi -
vi am nas fa zen das de café e de ca na-de-açúcar, tra -
ba lhan do ape nas por um pra to de co mi da e por um
teto para mo rar. A ver da de é que, nos dias de hoje,
con ti nu a mos a ter nes se País uma quan ti da de imen -
sa de es cra vos, cha ma dos es cra vos bran cos. Re ce -
be mos, com fre qüên cia, de nún ci as de tra ba lhos es -
cra vos no in te ri or do Bra sil, no Cen tro-Oeste, no Nor -
des te, nas re giões ca na vi e i ras; em al guns lu ga res, há 
até mes mo tra ba lhos es cra vos, onde o ci da dão tra ba -
lha tan to por um pra to de co mi da, sem se quer re ce ber 
sa lá rio. E o pior: esse tra ba lho es cra vo é, mu i tas das
ve zes, fe i to por me no res de 12 a 15 anos de ida de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por -
tan te re gis trar aqui essa data de hoje: os 111 anos da
Abo li ção da Escra va tu ra no Bra sil. Pre fe ri mos cha -
mar não de Dia da Abo li ção da Escra va tu ra, mas de
Dia Na ci o nal de de nún ci as con tra o ra cis mo e con tra
a dis cri mi ni ção dos ex clu í dos.

Os es cra vos an ti gos não re ce bi am sa lá rio, mas
ti nham ali men ta ção, mo ra dia e tam bém o chi co te. O
es cra vo mo der no não tem mo ra dia, nem ali men ta -
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ção; no en tan to, tem o chi co te. So brou ape nas isso
para eles, que cons ti tu em hoje os mi lhões de ex clu í -
dos do País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 13
de maio de 1888 – há 111 anos – o Brasil assistia à
Princesa Isabel, ocupando o trono em função do
afastamento de seu pai, D. Pedro II, assinar a Lei
Áurea que extinguia a escravidão, encerrando quatro
séculos de exploração oficial da mão-de-obra
africana em nosso País.

Durante muito tempo, a propaganda oficial fez
dessa data um de seus maiores argumentos para
defender a suposta tolerância em relação aos negros, 
apresentando a Abolição da Escravatura como fruto
da bondade de uma princesa. É o mesmo que dizer
que a História se faz por vontade própria e não pela
ambição coletiva dos donos do poder ou pela força
das aspirações de um povo.

Na verdade, o processo que resultou na
Abolição da Escravatura pouco tem a ver com as
razões humanitárias. A estrutura escravocrata da
economia brasileira, não obstante sua importância
interna, começou a sofrer pressão desde o século
XVIII, pois não mais se compatibilizava com as novas
idéias e concepções acerca do trabalho. A Revolução 
Industrial expandia-se no mundo desvinculada do
escravismo, em oposição a ele, sobretudo no que se
refere ao alargamento dos mercados consumidores e 
à concorrência de produtos obtidos sem o trabalho
escravo.

O golpe mais profundo e o mais conseqüente
viria em 1808, capitaneado por uma Inglaterra ávida
de mercados para os seus produtos manufaturados:
o tráfico foi declarado ilegal. O comércio inglês, então
senhor de metade do montante do comércio mundial,
depois de haver-se aproveitado largamente dos
lucros do tráfico, sentia-se superior aos interesses
dos setores escravocratas, motivado pelo propósito
de penetrar na África, introduzindo manufaturados e
comprando matérias-primas.

Explicam-se, desse modo, as pressões
exercidas pela Grã-Bretanha sobre o Governo
brasileiro, especialmente no que tange à proibição do
tráfico, que acabaria minando os próprios alicerces
da instituição escravista.

Outro fator importante foi a resistência negra,
traduzida em revoltas sangrentas, como queima de
engenhos e destruição de fazendas, que se
multiplicaram nas últimas décadas do século XIX,
aumentando o custo e impossibilitando a
manutenção do sistema.

Foi assim que chegamos ao 13 de maio de
1888, quando negros de todo o País puderam
comemorar com euforia a liberdade recém-adquirida,
mas acordando no outro dia com uma dúvida atroz: o
que fazer com essa tal liberdade? Para muitos, a
resposta seria permanecer nas fazendas, realizando
o mesmo trabalho, agora sob piores condições, pois,
não sendo mais um investimento, a liberdade que o
negro agora experimentava era ser livre para
“escolher a ponte sob a qual preferia morrer”. Sem
terras para cultivar e enfrentando no mercado de
trabalho a competição dos imigrantes europeus, em
geral subsidiados por seus países de origem e
incentivados pelo Governo brasileiro, os brasileiros
descendentes de africanos passaram a favelados,
meninos de rua, vítimas da violência policial,
discriminados pela Justiça e pelo mercado de
trabalho, invisíveis nos meios de comunicação, com
seus valores, sua religião e sua cultura negados.
Cidadãos de uma “democracia racial” em que o lugar
de destaque que ocupam é a miséria e a destituição.

Embora hoje conste da legislação brasileira, de
forma clara e objetiva, que a prática do racismo é
crime inafiançável, nos deparamos com ele de
maneira explícita em nosso cotidiano.

Mas quais as origens do racismo no Brasil? O
racismo brasileiro remonta ao período colonial,
quando o negro é introduzido como mão-de-obra
escrava, como já sabemos, visando atender a
interesses mercantis.

Segundo a professora de história Eliane
Yambanis Obersteiner, “a estrutura econômica e
social que inaugura a colonização portuguesa na
América assenta-se em princípios sociais e religiosos 
que buscam justificar, de forma ética e moral, a
exploração do negro. Os colonizadores, oriundos de
um mundo em que a nobreza estava decadente, vêm
para a América imbuídos de um ranço medieval – o
ideal de fidalguia”. Ser filho de alguém, possuir uma
origem de nascimento, é o que os identifica. A vinda
para a América significa restaurar o poder econômico
já distante.

Portanto, “torna-se possível compreender o
papel parasitário desempenhado pelo branco na
estrutura produtiva. Quanto menos fizer, maior seu
símbolo de poder, já que outros, seus subordinados,
farão por ele”.

Assim, o trabalho no Brasil já nasce
desprestigiado, como algo inferior, realizado por
alguém igualmente inferior.

Já a Igreja Católica colabora com a inserção do
negro como escravo, tranqüilizando eventuais crises
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de consciência da elite, fervorosamente religiosa. Os
negros – na interpretação da igreja, desprovidos de
alma, pois renegavam o Deus católico e, portanto,
compactuavam com o demônio – deveriam pagar em
vida por essa heresia. A escravidão seria, então, a
penitência.

Essas ex pli ca ções dis far çam, é cla ro, os ver da -
de i ros in te res ses na es cra vi dão que são os in te res -
ses eco nô mi cos: eram ne ces sá ri os bra ços para vi a bi -
li zar a em pre sa co lo ni al. Uma vez es cra vo, o ne gro
dava lu cro de duas ma ne i ras: ba ra te an do a pro du -
ção, já que seu tra ba lho é for ça do, e trans for man -
do-se em mer ca do ria, pois o trá fi co ne gre i ro era uma
das prin ci pa is for mas de acu mu la ção para os pa í ses
en vol vi dos nes sa ati vi da de.

Mes mo os ne gros que se con ver ti am à fé ca tó li -
ca não eram ab sor vi dos da pe ni tên cia da es cra vi dão,
fato que só vem con fir mar a ques tão como eco nô mi -
ca. Por tan to, a Abo li ção da Escra vi dão, em 13 de
maio de 1888, não ga ran te ao ne gro sua ple na in ser -
ção so ci al como ci da dão.

No que diz res pe i to ao re co nhe ci men to de que
há dis cri mi na ção no Bra sil e de que são ne ces sá ri as
po lí ti cas para ven cer essa si tu a ção, pa re ce que, até
ago ra, os ne gros só são re co nhe ci dos como ele men -
tos da cul tu ra. Tan to é as sim que, no Orça men to Fe -
de ral, os re cur sos des ti na dos à ques tão ra ci al apa re -
cem vin cu la dos ao Mi nis té rio da Cul tu ra, para a co -
me mo ra ção de even tos, tom ba men to de mo nu men -
tos, etc. Por que não apa re cem no Mi nis té rio da Edu -
ca ção, para in cre men tar o in gres so da po pu la ção ne -
gra nas es co las des de o en si no fun da men tal até a
uni ver si da de? Por que não apa re cem no Mi nis té rio
do Tra ba lho, para fi nan ci ar pro gra mas de ca pa ci ta -
ção pro fis si o nal ou es ti mu lar a ge ra ção de em pre -
gos?

Em suma, tal vez ago ra, nes se mo men to de gra -
ve cri se mo ral, po lí ti ca e eco nô mi ca em que o Bra sil
se en con tra, seja o ins tan te ide al para pro fun das
trans for ma ções de cons ciên cia que se re ver tam em
ações con tra a his tó ri ca e abo mi ná vel dis cri mi na ção
ra ci al.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ante ro Paes de
Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, durante os longos anos em que
exerci a medicina, no interior do meu Estado do
Tocantins, tive, milhares de vezes, renovada a alegria
de ajudar crianças a nascer.

O nascimento, Exªs, é um momento mágico, no
qual a força da vida expressa a grandeza da obra de
Deus e a sublime função da maternidade.

Em todas as culturas, a figura da mãe é
reverenciada como símbolo de atenção, cuidado,
acolhimento, ternura, compreensão, desvelo; enfim,
tudo o que existe de mais elevado no relacionamento
entre os seres humanos.

Se são imutáveis o amor e a dedicação
maternais, o mesmo não acontece com a idade e as
características físico-orgânicas das parturientes. Se,
durante milênios, a maternidade esteve reservada às
mulheres jovens, os avanços da medicina e da
tecnologia permitiram que a faixa etária se
estendesse até a maturidade. Hoje em dia, em nosso
país, da mesma forma que entre as nações mais
desenvolvidas, o planejamento familiar, garantido por 
lei, pressupõe a escolha do momento certo pelo
casal. Porém, essa opção, livre e consciente, não
deve ser por demais postergada, levando em conta
somente fatores materiais, para não se expor a
mulher a uma gravidez de risco – no que cabe a
orientação do ginecologista ou do clínico geral.

Também merecem atenções especiais as mães
adolescentes, geralmente solteiras e assustadas;
mocinhas de 14 ou 15 anos que não estão
preparadas orgânica e psicologicamente para
gerarem novas vidas. Atualmente, além das
primíparas excessivamente jovens ou amadurecidas, 
outras duas categorias de gestantes preocupam a
classe médica: as soropositivas e as parceiras de
homens contaminados pelo vírus HIV. Há cinco anos,
essas duas hipóteses nem sequer seriam
consideradas, já que a AIDS era considerada
irremediável e 100% fatal. Com o uso do AZT e do
coquetel anti-Aids, que reduz a multiplicação do vírus
no organismo, o quadro se alterou completamente. 

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de –
OMS, em 1995, 0,3% de to das as por ta do ras de HIV
es ta vam grá vi das. Em 1997, esse per cen tu al ha via
su bi do para 0,6%. O Mi nis té rio da Sa ú de es ti ma
que, no fi nal de 1998, ha via em tor no de 90.000 mu -
lhe res so ro po si ti vas em nos so País. Pes qui sas con -
jun tas do Cen tro de Re fe rên cia e Tre i na men to de
DST/Aids, de São Pa u lo e do Nú cleo de Estu do e
Pes qui sas em Aids, da Uni ver si da de de São Pa u lo,
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ava li am em 30% o nú me ro de por ta do ras do HIV que
de se jam ter fi lhos. Por tan to, no bres Co le gas, apro xi -
ma da men te 27 mil mu lhe res so ro po si ti vas pre ten dem 
se en gra vi dar.

Estu dos e acom pa nha men tos vêm sen do re a li -
za dos por ins ti tu i ções con ce i tu a das, a exem plo do
Ambu la tó rio de Ges tan tes So ro po si ti vas do Hos pi tal
Emí lio Ri bas e do Nú cleo de Pa to lo gia Infec ci o sa na
Ges ta ção, da Esco la Pa u lis ta de Me di ci na. Os in fec -
to lo gis tas aler tam para os ris cos à sa ú de do bebê, do
par ce i ro – que se ex põe ao con ta to se xu al di re to – e
da pró pria mu lher – que fica mais su je i ta às in fec ções
opor tu nis tas.

Qu an to às mu lhe res sa di as que de se jam ter fi -
lhos de par ce i ros in fec ta dos, o ris co de con tá gio no
mo men to da con cep ção é de qua tro a dez ve zes ma i -
or do que para os par ce i ros de so ro po si ti vas. De ve-se,
em qual quer dos ca sos, op tar pela in se mi na ção ar ti fi -
ci al, evi tan do-se o sexo sem pre ser va ti vo. 

Hoje, é alar man te o nú me ro de mu lhe res que
con tra em a en fer mi da de. Anti ga men te, a pro por ção
en tre mu lhe res so ro po si ti vos e ho mens so ro po si ti vos
era de 1 para 20. Hoje, es ta mos nos apro xi man do de
1 para 3, 1 para 4.

Exis tem téc ni cas que, atra vés da la va gem do lí -
qui do se mi nal, re du zem para no má xi mo 3% o ris co
de trans mis são do ví rus do or ga nis mo mas cu li no
para a mu lher e o feto. Embo ra se jam pro ce di men tos
ca ros e im por ta dos de ou tros pa í ses, já es tão à dis po -
si ção em al gu mas clí ni cas bra si le i ras. Entre tan to,
mu i tos ca sa is de pou cos re cur sos ten tam a gra vi dez
de for ma na tu ral, sem pre ser va ti vos, au men tan do o
ris co de con ta mi na ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro xi -
ma da mente 70% dos ca sos de trans mis são ver ti cal do
HIV, isto é, da mãe para o fi lho, ocor rem no úl ti mo mês
da ges ta ção ou, o que é mais co mum, du ran te o par to.
Sa be-se que os cu i da dos no mo men to da con cep ção,
du ran te o pré-natal e no par to são in dis pen sá ve is. Qu -
an do o par to é fe i to por ce sa ri a na, o ris co de trans mis -
são ver ti cal, ou seja, da mãe para o feto, é mu i to reduzi -
do, che gan do a 1%, con for me o re sul ta do de pes qui -
sas fran ce sas di vul ga das em 1998.

Deve ser tam bém con si de ra da, no mo men to da
con cep ção, a car ga vi ral do por ta dor do HIV. Qu an to
me nor a quan ti da de de ví rus por mi li li tro de san gue,
me nor o ris co de in fec ção do bebê ou do par ce i ro sa -
dio.

A magnitude dos riscos das gestações em que o 
HIV de alguma forma está presente, levou os médicos 
brasileiros a se dividirem em duas correntes, cada
uma delas apoiada em forte argumentação.

Há os que de fen dem a ma ter ni da de, até como
co ad ju van te no tra ta men to do ho mem ou da mu lher
cujo or ga nis mo car re gue o ví rus. A ale gria e a re pon -
sa bi li da de de um fi lho atu a ri am como es tí mu lo à luta
pela vida.

Mu i tos dos nos sos mé di cos, pro va vel men te a
ma i o ria, en tre tan to, pre fe rem ma ni fes tar-se con trá ri -
os à gra vi dez sob a ame a ça des se ví rus. Pre o cu -
pam-se com as con se qüên ci as fu tu ras, que lhes pa -
re cem bem ma i o res do que os be ne fí ci os psi co ló gi -
cos ime di a tos, já que não se co nhe cem os efe i tos, a
lon go pra zo, dos me di ca men tos an ti-Aids.

Se gun do os ci en tis tas da Uni ver si da de John
Hop kins, a in fec ção por HIV pode per ma ne cer la ten te 
no or ga nis mo du ran te pelo me nos 60 anos. Essa des -
co ber ta res sal ta cla ra men te a ne ces si da de de que os
re mé di os an ti-Aids se jam to ma dos por toda a vida por 
aque les que um dia fo ram so ro po si ti vos. Só as sim
evi ta rão o re tor no do ví rus, pro va vel men te mais for ta -
le ci do e re sis ten te. 

Ou tro as pec to pre o cu pan te foi le van ta do no úl ti -
mo Con gres so Mun di al so bre Aids, re a li za do em
1998. Ape sar de to das as pre ca u ções, 8% dos be bês
nas ce ram con ta mi na dos, só no Bra sil. Os ci en tis tas
aler tam para a pos si bi li da de de, em todo o mun do,
es tar-se cri an do toda uma ge ra ção de in di ví du os in -
fec ta dos por um tipo de ví rus mais re sis ten te ao AZT.

Se nho res, os mais re cen tes re la tó ri os do Ban co
Mun di al (BIRD) so bre a sa ú de no Bra sil in di cam que,
en tre 1994 e 1998, mais de 38 mil pes so as de i xa ram
de con tra ir o ví rus HIV – hou ve uma re du ção da que la
es ti ma ti va. Tal re du ção do to tal pre vis to per mi tiu uma
eco no mia à Na ção de US$169,7 mi lhões.

Tal re sul ta do foi cre di ta do pelo BIRD, prin ci pal -
men te às com pa nhas de pre ven ção pro mo vi das pelo
Go ver no, atra vés dos me i os de co mu ni ca ção, e ao
tra ba lho di re to re a li za do jun to à co mu ni da de por al gu -
mas or ga ni za ções não-governamentais. Essa ava li a -
ção po si ti va foi es sen ci al a que aque le Ban co apro -
vas se o “AIDS 2", o pro gra ma de com ba te à Aids para 
os pró xi mos qua tro anos.

Hoje, exis tem, em nos so País, 145 mil ca sos
con fir ma dos de Aids, ao in vés dos 200 mil que as pro -
je ções in di ca vam para este ano.

Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, a ma ter ni da -
de cons ti tui a fun ção mais im por tan te do or ga nis mo
fe mi ni no. Acre di to que essa seja a for ma mais su bli -
me de re a li za ção a que a mu lher pode as pi rar.

Toda a clas se mé di ca está ci en te de que tam -
bém as so ro po si ti vas e as par ce i ras de por ta do res do
vírus pos su em esse di re i to ina li e ná vel à con di ção
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fe mi ni na. Essas pa ci en tes, po rém, de vem ser mu i to
bem ori en ta das para que os ris cos se jam re du zi dos
ao mí ni mo pos sí vel.

Os parceiros e parceiras de indivíduos
infectados precisam ser incluídos como novos
sujeitos das campanhas anti-Aids, para que esse
horrível mal do fim do século XX possa ser mantido
sob controle, até o surgimento da vacina que liberte o
povo brasileiro e o mundo dessa terrível ameaça.

Era o alerta que eu gostaria de fazer nesta
manhã, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –

Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL-RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidentes,
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil está sendo roubado e
espoliado em cada minuto de cada dia!

Essa afirmação, caríssimos colegas, embora
pareça à primeira vista exagerada e fantasiosa, é a
pura verdade, se pensarmos no que acontece com
nossas riquezas minerais, animais e vegetais.
Focalizo particularmente a Amazônia, onde está
sendo praticada uma das mais avassaladoras e
vergonhosas formas de biopirataria.

O que vem acontecendo ali, à luz do dia e
debaixo do nariz da precária fiscalização brasileira e,
pior, com a conivência de alguns centros de pesquisa
brasileiros?

Para responder, vou reproduzir um pequeno
trecho do periódico Cadernos do Terceiro Mundo,
que traz, na edição de janeiro de 1998, matéria
intitulada Fronteiras Abertas ao Saque.  Diz o
trecho: 

Índios têm o sangue coletado para um
banco de DNA estrangeiro, comunidades
doam seus conhecimentos ancestrais sobre
fauna e flora sem receber nada em troca,
turistas driblam fiscalização e levam
amostra de material para ter sua estrutura
genética decifrada em seus países, insetos
são capturados e mandados pelo correio
para o exterior e até mesmo respeitáveis
pesquisadores dissimulam atos de
biopirataria sob o nariz de entidade de
pesquisas nacionais.

No início de março deste ano, Sr. Presidente, o
jornal O Globo reservou duas páginas inteiras de sua
edição de domingo para tratar da biopirataria na
Amazônia. 

A ma té ria faz re fe rên cia a um caso que me re ce
ser re la ta do nes te ple ná rio. Há vin te anos, a Asso ci a -
ção de Le van ta men to Flo res tal do Ama zo nas –ALFA
– man tém con vê nio com o INPA – Insti tu to Na ci o nal
de Pes qui sas Ama zô ni cas. Essa as so ci a ção, a
ALFA, nada mais é do que um bra ço do cen tro de pes -
qui sa ame ri ca no Smith so ni an Insti tu ti on. Pois bem. 
A ALFA man tém no Bra sil uma rede de dez co le to res
atu an do numa área flo res tal a cer ca de 110 Km de
Ma na us. Cada co le tor co lhe 45 amos tras por dia, in -
clu í das aí fru tas, fo lhas e flo res. Um ter ço des sa co le -
ta é do a do ao INPA e o res tan te é di vi di do en tre o co -
or de na dor da pes qui sa e o Smith so ni an.

O pro ble ma con ti do aí, Sr. Pre si den te, é jus ta -
men te a ca i xa pre ta em que se con ver te ram es ses con -
vê ni os in ter na ci o na is di tos de co o pe ra ção ci en tí fi ca. O
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral in ves ti gou tais con vê ni os em
1988 e con clu iu que a re mes sa de amos tras e da dos ci -
en tí fi cos para o ex te ri or não pas sa pela ne ces sá ria fis -
ca li za ção das au to ri da des bra si le i ras. 

Há ain da ou tro pro ble ma nes sas ques tão de
con vê ni os in ter na ci o na is: é a fal ta de pa ri da de. A Re -
gião Nor te re ce beu, no ano pas sa do, ape nas 3,3% do 
to tal de bol sas de mes tra do e dou to ra do con ce di das
pelo CNPq. Com ca rên cia de ci en tis tas qua li fi ca dos,
cria-se na re gião uma in de se já vel de pen dên cia dos
con vê ni os bi la te ra is, que são fun da men ta is para a so -
bre vi vên cia da pes qui sa na Ama zô nia. Para cada
R$100,00 in je ta dos pelo Go ver no Fe de ral no INPA,
os par ce i ros in ter na ci o na is en tram com R$80,00. Isso 
não é mau, con ve nha mos. O pro ble ma está em que,
por fal ta de ci en tis tas bra si le i ros qua li fi ca dos, mu i tas
pes qui sas fi cam in te i ra men te sob a res pon sa bi li da de
de ci en tis tas es tran ge i ros, de cuja ho nes ti da de de -
pen de a sa í da con tro la da de ma te ri al ge né ti co do
País.

As de nún ci as de bi o pi ra ta ria che ga ram a um ní vel 
tão alar man te que a Câ ma ra dos De pu ta dos ins ti tu iu,
em 1997, uma co mis são ex ter na para apu rar de nún ci as 
de ex plo ra ção e co mer ci a li za ção ile gal de plan tas e ma -
te ri al ge né ti co na Ama zô nia. Em alen ta do re la tó rio, a
Co mis são da Bi o pi ra ta ria na Ama zô nia, tal como fi cou
co nhe ci da, apu rou ca sos de ex tre ma gra vi da de. Se ria
mu i to con ve ni en te que esse re la tó rio re ce bes se ma i or
pu bli ci da de dos me i os de co mu ni ca ção e que o tema da 
bi o pi ra ta ria fre qüentas se com mais as si du i da de nos -
sos ple ná ri os.

A Co mis são da Câ ma ra não se de te ve ape nas
na aná li se dos con vê ni os de co o pe ra ção ci en tí fi ca.
Os De pu ta dos de nun ci a ram di ver sos ca sos em que
ma te ri al ge né ti co e co nhe ci men tos in dí ge nas fo ram
le va dos do País. Entre es tes po dem ser men ci o na dos 
os se guin tes:
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— foram retiradas amostras de sangue 
de índios Karitiana e Suruí, de Rondônia, a
pretexto de identificar doenças e oferecer
serviços de saúde a essa população, e
viu-se, posteriormente, o oferecimento, pela
Internet, de células sangüíneas para bancos 
de DNA pelo laboratório da Coriel Cell
Repositories, dos Estados Unidos.

— depois de conviver com os índios
Wapixana, de Roraima, o químico Conrad
Gorinsky registrou no Escritório de Patentes 
Europeu os direitos de propriedade
intelectual sobre dois compostos retirados
de plantas usadas por essa tribo. Um deles
é o rupununine, que tem efeito
anticoncepcional e inibe o crescimento de
tumores, o outro é o cunaniol, um
estimulador do sistema nervoso central.

Cito ainda outro caso:
— a empresa americana de

bioprospecção Shaman Pharmaceuticals,
após estudar sete mil plantas amazônicas,
estaria testando dois medicamentos sem o
aval de autoridades brasileiras. Um desses
medicamentos seria aplicado contra a
diarréia em doentes de AIDS.

Muitos outros casos foram denunciados na
imprensa e relatados na Comissão da Câmara.
Como a Amazônia é um manancial inesgotável de
riquezas de toda ordem, os olhos da cobiça
internacional voltam-se para a região e,
inescrupulosos, tomam de assalto nossa
biodiversidade como se fosse ela um tesouro sem
pátria e sem dono.

Isso se explica, Sr. Presidente. Existem no
mundo 50 milhões de espécies, das quais a maioria
se aloja nos trópicos. As florestas tropicais ocupam
apenas 6% da superfície terrestre, mas possuem a
metade das espécies do Planeta. O Brasil, graças às
suas dimensões continentais, que incluem a maior
parte da Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o
Cerrado, está entre os 12 países com maior
biodiversidade do mundo. Para se ter uma idéia da
concentração dessa biodiversidade, um hectare na
Amazônia contém cerca de 500 espécies vegetais
diferentes.

Hoje, mais de 60% dos me di ca men tos co mer ci -
a li za dos nos Esta dos Uni dos são de ori gem na tu ral.
As in dús tri as que fa zem uso da bi o tec no lo gia no pro -
ces so de pro du ção de me di ca men tos se vêem obri -
ga das a re cor rer cada vez mais a es pé ci mes da fa u na 

e da flo ra de ou tros pa í ses. Afi nal, os lu cros ob ti dos
na in dús tria far ma cêu ti ca são as tro nô mi cos e nin -
guém quer fi car para trás nes sa cor ri da.

Há de se con si de rar ain da que esse seg men to
con so me de ze nas de mi lhões de dó la res por pro du to, 
cus to que vem di mi nu in do gra ças ao rá pi do avan ço
da ciên cia e à es per te za dos que co le tam a ma té -
ria-prima nas re giões mais po bres do Pla ne ta. Des sa
for ma, o co nhe ci men to an ces tral de pe que nas co mu -
ni da des é usur pa do sem que se dê a essa pro du ção
qual quer re tor no, qual quer re mu ne ra ção, em bo ra ela
gere mu i to lu cro à in dús tria de me di ca men tos. Espe -
ci a lis tas cal cu lam que a bus ca de in su mos re a li za da
em con jun to com es sas po pu la ções gere uma eco no -
mia em tor no de 80% no to tal de in ves ti men tos ne ces -
sá ri os à fa bri ca ção de um re mé dio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não de -
ve mos nos es que cer de que o ape ti te in ter na ci o nal
so bre a Ama zô nia é e de ve rá ser eter no. Não po de -
mos tam bém nos es que cer de que a so be ra nia bra si -
le i ra so bre a área é re sul ta do da luta de nos sos an te -
pas sa dos, in tré pi da gen te que con quis tou o ter ri tó rio
pal mo a pal mo.

Por isso, a res pon sa bi li da de do Bra sil em as se -
gu rar so be ra nia so bre re gião tão co bi ça da deve ser
re a fir ma da con ti nu a men te. O Par la men to bra si le i ro
não pode se omi tir di an te des se ver da de i ro rou bo de
pro pri e da de cul tu ral e in te lec tu al que se pra ti ca na
Ama zô nia. Pra ti ca men te, nós, re pre sen tan tes ele i tos
pelo povo da que la re gião, de ve mos fa zer nos sa par te 
para evi tar esse acin to so ata que à so be ra nia da re -
gião e dos po vos da Ama zô nia.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PT — AP) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL — RR)
– Com mu i to pra zer, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT — AP) –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, as so cio-me a V. Exª
em re la ção às pre o cu pa ções que traz. Na se ma na
pas sa, fiz um dis cur so mais ou me nos nos mes mos
ter mos e in cluí os as pec tos es tra té gi cos da nos sa
pre o cu pa ção com re la ção a uma even tu al in ter na ci o -
na li za ção da Ama zô nia, uma even tu al ocu pa ção mi li -
tar da que la re gião. Isso não é pa ra nóia, não. Estou
le van tan do vá ri as ma té ri as jor na lís ti cas, bem como
a li te ra tu ra a res pe i to do as sun to para abor dar com
mais pro fun di da de es sas hi pó te ses a que me re fe ri,
que não es tão sen do le van ta das ape nas aqui no
Bra sil. Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, mu i to tem
sido fa la do e di vul ga do em uma emis so ra de te le vi -
são. Então, que ro jun tar mi nha voz à de V. Exª, co lo -
can do-me à dis po si ção, para que, como in te gran te
da Ban ca da da Ama zô nia, pos sa mos, de fato, le var
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em fren te al gu mas ações que di fi cul tem a bi o pi ra ta ria
e que pos si bi li tem a pre pa ra ção da Ama zô nia, do
pon to-de-vista in fra-estrutural e es tra té gi co, para
uma even tu al ne ces si da de de de fe sa do Ter ri tó rio
Na ci o nal no seu sen ti do mais am plo. Pa ra béns a V.
Exª pela ini ci a ti va de vir à tri bu na abor dar esse as sun -
to, na ma nhã de hoje.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª pelo aparte. V. Exª representa tão 
bem, nesta Casa, um Estado, o Amapá, que, como
Roraima, é um dos mais novos Estados da Federação
situados na longínqua Região Amazônica.

Realmente, Senador, nós, da Amazônia, que já
estamos formalizando a Frente Parlamentar da
Amazônia no Senado – já que o Senado é a Casa que 
representa os Estados –, temos uma
responsabilidade histórica neste momento: não
apenas impedir a internacionalização da Amazônia,
mas estancar esse processo que já começou há
muito e de várias maneiras, disfarçadas ou
escancaradas, como aqui estou denunciando.
Precisamos ter a coragem de mostrar, inclusive a
muitos colegas nossos que inocentemente acreditam
nessa história de cooperação internacional, que nós,
como diz o ditado popular, só ficamos com o prejuízo.

Faço um apelo, portanto, aos colegas
Parlamentares da Câmara dos Deputados, para que
apreciem com a urgência devida os projetos de lei
que visem ao controle do acesso a nosso patrimônio
genético. Embora o Brasil tenha sido o primeiro
signatário da Convenção da Biodiversidade, a
regulamentação da matéria está longe de ser
concluída. Tramitam na Câmara dos Deputados
várias propostas de regulamentação, algumas
oriundas do Senado. Há, também, uma proposta do
Executivo. Portanto, cabe a nós, Parlamentares de
todo o Brasil, mais especificamente da Amazônia,
nos unirmos nessa luta e cumprirmos o nosso papel.

Vamos apreciá-las sem mais tardar! É esse o
apelo veemente que lhes faço desta tribuna, em
nome de todo o povo amazônida e, em particular, do
povo de Roraima, que tenho a honra de representar
nesta Casa.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Presidente, peço a palavra para uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5
minutos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, pela
importância do evento, eu gostaria de consignar nos
Anais da Casa a Carta Municipalista de Brasília. 

Nos dias 11, 12, culminando hoje, dia 13, os
Prefeitos de todo o Brasil fizeram realizar um
encontro nacional em Brasília. Cerca de três mil
prefeitos acorreram a esta Capital, conclamados pela
Confederação Nacional dos Prefeitos, a fim de
redigirem a Carta Municipalista de Brasília.

S. Exªs estão ultimando a sua entrega, neste
instante, ao Presidente da República e ao Presidente
do Congresso Nacional, deixando aqui suas
propostas para o fortalecimento dos Municípios no
País, visando, inclusive, à manutenção do pacto
federativo, com a clara repartição de competências e
uma cooperação efetiva e equânime entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Analiso, também, Sr. Presidente, nessas
propostas concretas, medidas emergenciais como: a
Reforma Tributária, a manutenção da autonomia dos
Municípios para tributar; a criação de um grupo de
trabalho do qual participariam integrantes da União,
dos Estados e dos Municípios para tratar da Reforma
Tributária.

Sr. Presidente, analisam também a Previdência
Social, a fim de que haja a reafirmação da autonomia
dos Municípios para organizarem regimes
previdenciários próprios.

Quanto ao saneamento financeiro dos
Municípios, tecem várias considerações.

Também não deixam de analisar a
responsabilidade fiscal.

Igualmente analisam os problemas da seca no
Nordeste.

Elencam, entre vários casos, a educação, para
que haja definição do valor mínimo anual por aluno,
em âmbito nacional, correspondente à razão entre os
recursos previstos para o Fundef; também a garantia
do programa da merenda escolar com o valor mínimo
per capita; igualmente a flexibilização do programa
de transporte escolar do FNDE.

Incluem a saúde como uma questão
fundamental, para que haja garantia de recursos
definidos em lei, permanentes e suficientes para o
financiamento da municipalização.

Defendem o reajuste de no mínimo 40% nos
procedimentos das tabelas do SUS dos respectivos
Estados e Municípios.
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Como agricultura é questão fundamental,
acreditam que deva haver uma gestão própria do ITR
entre os Municípios, a constituição de um Fundo
Nacional da Agricultura e a ampliação do Pronaf.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª que insira a Carta
Municipalista Brasileira nos Anais da Casa. Nesse
Encontro Nacional dos Prefeitos, reafirmaram-se
diversas reivindicações, entre elas o princípio federativo 
do municipalismo brasileiro. É a consignação que faço
para registrar o término da caminhada a Brasília dos
Municípios de todos os rincões deste País.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

CARTA MUNICIPALISTA DE BRASÍLIA

Os di ri gen tes mu ni ci pa is, res pon sá ve is mais ime di a tos
pela vida dos ci da dãos bra si le i ros, re u ni dos em Bra sí lia de 11 a
13 de maio, para ava li ar os gra ves pro ble mas vi vi dos pela na ção, 
com re per cus sões na go ver na bi li da de dos Mu ni cí pi os, apre sen -
tam para dis cus são jun to ao Po der Exe cu ti vo, ao Con gres so Na -
ci o nal e à So ci e da de, al ter na ti vas ca pa zes de as se gu rar o res pe i -
to ao prin cí pio fe de ra ti vo – cláu su la pé trea da Cons ti tu i ção –,
apro fun dar a de mo cra cia e ga ran tir o aten di men to da po pu la ção.

Os Mu ni cí pi os não se fur tam em as su mir suas res pon sa bi -
li da des e, ain da, em con tri bu ir com pro po si ções que re per cu tam
na me lho ria da vida de cada ci da dão.

Den tre os te mas que com põem a agen da po lí ti ca do País,
a Re for ma Tri bu tá ria tem sido acom pa nha da com es pe ci al in te -
res se pe los di ri gen tes mu ni ci pa is. Mu dan ças na es tru tu ra tri bu tá -
ria, no en tan to, não po dem ser vis tas como me ros ajus tes e res -
pos tas a cri ses con jun tu ra is, mas de vem ter como eixo a im ple -
men ta ção das po lí ti cas pú bli cas que a so ci e da de bra si le i ra jul gue 
ser com pe tên cia do Esta do. A Re for ma deve es tar as so ci a da à
cla ra de fi ni ção de com pe tên ci as de cada ente fe de ra do, deve ter
como prin cí pio o for ta le ci men to do pac to fe de ra ti vo e da des cen -
tra li za ção ga ran tin do o fi nan ci a men to das ações sob res pon sa bi -
li da de dos Mu ni cí pi os e res pe i tan do sua au to no mia tri bu tá ria.

Os Mu ni cí pi os re a fir mam, ain da, que são con trá ri os à pe -
na li za ção da po pu la ção com o au men to de im pos tos e que uti li -
za rão to dos os ins tru men tos ao seu dis por para com ba ter a so ne -
ga ção fis cal.

I – Prin cí pi os

a) É im pres cin dí vel o for ta le ci men to do pac to fe de ra ti vo,
com cla ra re par ti ção de com pe tên ci as e uma co o pe ra ção efe ti va
e equâ ni me en tre União, Esta dos, DF e Mu ni cí pi os.

b) Tal co o pe ra ção con cre ti zar-se-á pela di vi são de en car -
gos, res pon sa bi li da de com pe tên ci as e re cur sos.

c) A di vi são de ônus e bô nus obe de ce rá os di ta mes da
des cen tra li za ção da não du pli ci da de, da des bu ro cra ti za ção e da
de mo cra ti za ção.

d) A de fi ni ção e dis tri bu i ção dos ser vi ços pú bli cos en tre os 
en tes fe de ra dos, par ti rá do le van ta men to de cus to e al ter na ti vas
ope ra ci o na is que per mi tam iden ti fi car a me lhor re la ção cus to/be -
ne fí ci os /eco no mi ci da de.

e) A execução final dos serviços, por exemplo, diretamente 
pelo poder público ou através de delegação a organizações da
sociedade civil, sob fiscalização de conselhos comunitários, será
tanto quanto possível, submetida à decisão dos contribuintes.

II – Pro pos tas Con cre tas

Den tre as ques tões cen tra is dis cu ti das no Encon tro Na ci o -
nal de Mu ni cí pi os, des ta cam-se como me di das emer gen ci a is.

Re for ma Tri bu tá ria

1) Com pa ti bi li za ção en tre a es tru tu ra tri bu tá ria e as com -
pe tên ci as de cada ní vel de go ver no.

2) Ampli a ção da base de trans fe rên cia cons ti tu ci o nal para
os Mu ni cí pi os e de fi ni ção dos cri té ri os ge ra is de par ti lha de re cur -
sos no tex to cons ti tu ci o nal.

3) Alte ra ção do con ce i to de ta xas, de for ma a per mi tir o fi -
nan ci a men to de ser vi ços ur ba nos a car go do po der pú bli co mu ni -
ci pal.

4) Ma nu ten ção da au to no mia dos Mu ni cí pi os para tri bu tar,
as se gu ran do o ISSQN como com pe tên cia ex clu si va dos Mu ni cí -
pi os, com apro va ção da lei com ple men tar.

5) Cri a ção de Gru po de Tra ba lho, fi nan ci a do pela União e
in te gra do por re pre sen tan tes da União, Esta dos e Mu ni cí pi os,
para ela bo rar es tu dos téc ni cos que ali cer cem a re for ma fis cal e
tri bu tá ria.

Pre vi dên cia So ci al

1) Re a fir ma ção da au to no mia dos Mu ni cí pi os para or ga ni -
za rem re gi mes pre vi den ciá ri os pró pri os, con for me o tex to ori gi nal 
da Cons ti tu i ção, com re vo ga ção, em es pe ci al, dos in ci sos IV e V
e pa rá gra fo úni co do art. 1º da Lei nº 9.717/98 e do art. 9º da Por -
ta ria nº 4.992/99.

2) Re vi são da lei fe de ral que re gu la men ta a com pen sa ção
en tre os sis te mas de pre vi dên cia, em es pe ci al, quan to à equa li -
za ção dos cri té ri os de cor re ção de dé bi tos e cré di tos.

Sa ne a men to Fi nan ce i ro dos Mu ni cí pi os

1) Ampli a ção do aces so ao cré di to, com re vo ga ção das
res tri ções ins cri tas na Re so lu ção nº 2.521/98 do Con se lho Mo ne -
tá rio Na ci o nal e Re so lu ção nº 78/98 do Se na do Fe de ral.

2) Ampli a ção da re ne go ci a ção de dí vi das, in clu in do INSS
e FGTS, e di mi nu i ção da taxa de ju ros pre vis ta na Me di da Pro vi -
só ria nº 1.811/99.

3) Isen ção de IPI e ICMS para equi pa men tos de uso das
Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is, como má qui nas ro do viá ri as, ca mi nhões e
am bu lân ci as.

Res pon sa bi li da de Fis cal

1) Os Pre fe i tos não se fur tam em as su mir suas res pon sa -
bi li da des como ges to res de re cur sos pú bli cos e para tan to é fun -
da men tal que lhes se jam as se gu ra das as con di ções fi nan ce i ras
mí ni mas.

2) O pro je to de lei de res pon sa bi li da de fis cal em tra mi ta -
ção no Con gres so não pre en che tais re qui si tos.

Seca

1) De sen vol vi men to e im ple men ta ção de pro gra ma per ma -
nen te de efe ti vo e de fi ni ti vo com ba te aos efe i tos de es ti a gens no
po lí go no das se cas, den tro dos pró xi mos 5 anos, con sis ten te nos 
se guin tes pon tos prin ci pa is:

a) numa pri me i ra eta pa, man ter, emer gen ci al men te, o atu -
al pro gra ma de fren tes pro du ti vas de tra ba lho, como já con ce bi -
das, para aten der às ne ces si da des ime di a tas das po pu la ções
que já vêem sen do aten di das pelo pro gra ma;

b) numa se gun da eta pa, des ti nar re cur sos do or ça men to da 
União, de for ma con ti nu a da, para o fi nan ci a men to de in ves ti men -
tos e de in fra es tru tu ra vol ta dos para a ge ra ção de em pre go e ren -
da na re gião, atra vés de pla nos mu ni ci pa is e mi cror re gi o na is, ob je -
tivan do, prin ci pal men te – pe re ni za ção dos gran des rios da re-
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gião, me di an te trans po si ção de águas das gran des ba ci as na ci o -
na is; – re a li za ção de obras de sa ne a men to bá si co e de dis tri bu i -
ção de água po tá vel às co mu ni da des ur ba nas; – im ple men ta ção
de pro gra mas de ir ri ga ção dos gran des va les re gi o na is, com ge -
ra ção efe ti va de em pre go e ren da.

Propostas Setoriais Específicas
Educação

1) De fi ni ção (e re vi são ain da em 1999) do va lor mí ni mo
atu al por alu no, em âm bi to na ci o nal, cor res pon den te à ra zão en -
tre os re cur sos pre vis tos para o Fun def e a ma trí cu la no en si no
fun da men tal pú bli co em todo o País, no ano an te ri or, con for me a
Lei nº 9.424/96 (art. 6º. § 1º), e, em con se qüên cia, au men to da
com ple men ta ção da União ao Fun def.

2) Ampli a ção do me ca nis mo re dis tri bu ti vo de fi nan ci a men -
to que o Fun def sig ni fi ca para ou tros ní ve is e mo da li da des da
edu ca ção bá si ca, es pe ci al men te para a edu ca ção de jo vens e
adul tos, no ní vel fun da men tal, e para a edu ca ção in fan til, e dis -
cus são de me ca nis mos e fon tes de fi nan ci a men to para o en si no
mé dio no País.

3) Ga ran tia do pro gra ma da me ren da es co lar com o mes -
mo va lor per ca pi ta, não in fe ri or ao atu al va lor do en si no fun da -
men tal, para esse ní vel de en si no, pré-escolar e ins ti tu i ções fi lan -
tró pi cas.

4) Ma nu ten ção da su ple men ta ção nos pro gra mas da me -
ren da es co lar e di nhe i ro na es co la para os Mu ni cí pi os do Pro gra -
ma Co mu ni da de So li dá ria.

5) Fle xi bi li za ção do pro gra ma de trans por te es co lar do
FNDE e am pli a ção dos re cur sos fe de ra is a ele des ti na dos.

6) De mo cra ti za ção do Con se lho De li be ra ti vo do FNDE,
com par ti ci pa ção pa ri tá ria da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi -
os.

7) De fi ni ção, em lei es ta du al, dos cri té ri os e pro ce di men tos 
para o re gi me de co la bo ra ção, com a ins ti tu i ção de gru pos de co -
or de na ção com com po si ção pa ri tá ria en tre Esta do e Mu ni cí pi os.

8) Re par ti ção de ma trí cu las no en si no fun da men tal en tre
Esta do e res pec ti vos Mu ni cí pi os, de acor do com a ca pa ci da de de 
aten di men to de cada go ver no e cri té ri os de fi ni dos em con jun to.

9) Ela bo ra ção ime di a ta de leis es ta du a is para dis tri bu i ção
dos re cur sos das quo tas es ta du a is do sa lá rio-educação en tre os
Esta dos e seus Mu ni cí pi os, nas Uni da des Fe de ra das que ain da
não o fi ze ram.

10) Re pas se de re cur sos dos Esta dos para os Mu ni cí pi os,
para fi nan ci a men to de pro gra mas de trans por te es co lar no en si no 
fun da men tal e de ma is eta pas da edu ca ção bá si ca.

Sa ú de

1) Ga ran tia de re cur sos de fi ni dos em lei, per ma nen tes
e su fi ci en tes para o fi nan ci a men to da Mu ni ci pa li za ção da Sa -
ú de atra vés de um pro je to de con sen so en tre a PEC nº 169, a 
PEC nº 82-A e a pro pos ta do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de;

2) Res sar ci men to dos re cur sos in de vi da men te re ti ra -
dos do SUS con for me or ça men to da Se gu ri da de So ci al;

3) Ade qua ção do PAB para va lo res per ca pi ta aci ma do 
pra ti ca do atu al men te;

4) Re a jus te de no mí ni mo 40% nos pro ce di men tos da
ta be la SIA-SIH/SUS e dos res pec ti vos te tos dos Esta dos e
Mu ni cí pi os;

5) Definição de mecanismo prevendo retorno de 30%
dos recursos da arrecadação da CPMF para os municípios,
fundo a fundo, segundo critério populacional;

6) Previsão legal de aplicação da parcela do DPVAT
referente ao seguro saúde nos municípios de origem.

7) Re pas se li vre dos re cur sos fe de ra is para mu ni cí pi os 
de for ma a ga ran tir o prin cí pio da au to no mia sob con tro le do 
ges tor e do seu con se lho mu ni ci pal de sa ú de;

8) Cri a ção de ín di ce de va lo ri za ção de de sem pe nho
para es ti mu lar os hos pi ta is pú bli cos mu ni ci pa is, tor nan do-os 
mais re so lu ti vos e qua li fi ca dos;

9) Ela bo ra ção de ins tru men tos que dêem res pal do le -
gal a or ga ni za ção dos Con sór ci os Inter mu ni ci pa is de Sa ú de
e cri a ção de in cen ti vo fi nan ce i ro para os mu ni cí pi os con sor -
ci a dos;

10) De fi ni ção, em lei es ta du al, da cri a ção do Piso Esta -
du al de Sa ú de, como con tra par ti da fi nan ce i ra dos go ver nos
es ta du a is em apo io ao pro ces so de ges tão des cen tra li za da
do SUS, pre ven do re pas se dos re cur sos fi nan ce i ros do Fun -
do Esta du al para os Fun dos Mu ni ci pa is, de for ma re gu lar e
au to má ti ca.

Agri cul tu ra

1) Ges tão do ITR pe las Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is.
2) Ma i or par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os na po lí ti ca fun -

diá ria e nos pro je tos de re for ma agrá ria.
3) Implan ta ção ime di a ta do RECOOP – Pro gra ma de

Re con ver são das Co o pe ra ti vas.
4) Apo io ao de sen vol vi men to das co o pe ra ti vas de cré -

di to, pelo aces so ao Fat, Pro naf e Pro ger, e equa li za ção dos
en car gos fi nan ce i ros. Vi a bi li za ção das co o pe ra ti vas de tra -
ba lho.

5) Vi a bi li za ção da pro pos ta de re ne go ci a ção apre sen -
ta da pe las en ti da des e cons ti tu i ção de uma Co mis são de
Arbi tra gem para di ri mir dú vi das e con fli tos em tor no das dí -
vi das agrí co las.

6) Cri a ção de Fun do de Aval e re ti ra da da TJLP, pas -
san do a uti li zar ta xas fi xas.

7) Cons ti tu i ção do Fun do Na ci o nal da Agri cul tu ra.
8) Ampli a ção e in ter câm bio da pes qui sa e ex ten são ru -

ral.
9) Des cen tra li za ção e des bu ro cra ti za ção da De fe sa Sa -

ni tá ria Ve ge tal e Ani mal.
10) Pro gra ma para de sen vol vi men to ru ral con tem plan -

do: ir ri ga ção, ar ma ze na gem, ele tri fi ca ção, es tra das, te le fo -
nia, sa ne a men to bá si co e ha bi ta ção.

11) Ampli a ção do Pro naf e in clu são de todo os Mu ni cí -
pi os agrí co las com ma i o ria de pe que nos agri cul to res no Pro -
naf es pe ci al in fra-estrutura.

Bra sí lia, 12 de maio de 1999. – Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal. 

Gos ta ria de co mu ni car ao Se na dor Fo ga ça que
o cri té rio ado ta do pela Mesa, des de o iní cio da ses -
são, tem sido o de in ter ca lar as co mu ni ca ções ina diá -
ve is com os pro nun ci a men tos dos ora do res. Por isso,
vou con ce der a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la e, 
pos te ri o men te, a V. Exª.

Com a pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so li ci tei à Con -
sul to ria da Casa – em par ti cu lar ao Con sul tor Fer nan -
do Arru da Mou ra – um au xí lio ju rí di co para o dis cur so
que es tou a fa zer so bre a fi gu ra da CPI e uma aná li se
pro vo ca ti va de uma re fle xão so bre o fato do que com
qual quer idéia ime di a ta .
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A investigação parlamentar nos níveis federal,
estadual e municipal pressupõe controle sobre
entidades, poderes públicos e pessoas físicas e
jurídicas. Investigar – do latim investigare – significa
fazer diligências para descobrir circunstâncias em
que determinados fatos ocorreram, sua materialidade 
e autoria. Esses são os três pontos que caracterizam
o objeto da ação penal. Isto é, se de fato ocorreram e
quem os praticou. E por ter a preocupação de
identificar a autoria, a materialidade e as
circunstâncias dos fatos, essa investigação ajusta-se
ao Direito Penal e, no Brasil, encontra amparo no
Código de Processo Penal, entre outros diplomas
adiante enumerados e comentados.

A história das CPIs no Brasil – poucos o sabem
– remonta ao Império, quando foram promovidas
pelas Assembléias Legislativas investigações em
repartições públicas. Nesse período, não se têm
notícias de CPIs com o objetivo de investigar a
atuação do Poder Executivo.

Na primeira República, foram raras as
investigações realizadas pelo Congresso. Entre 1891
e 1930, foram promovidas – o País nem sabe disso –
cerca de 18 CPIs. Após 1930, em razão das
turbulências políticas experimentadas pelo País, o
ordenamento jurídico sentiu a necessidade de
aprimorar as regras das investigações
parlamentares. Mas, somente em 1952, veio a lume a 
Lei Federal nº 1.579, editada em 18 de março
daquele ano. É esta a lei que está em vigor, a lei que
nos rege, editada em 18 de março de 1952.

Circunstância histórica, essa lei foi editada logo
após o Estado Novo e continha a idéia dar novamente 
ao Congresso poderes para um âmbito maior que o
legislativo, como ocorre normalmente nos
Congressos, logo após a libertação de estados
autoritários ou de situações ditatoriais no País. Essa
lei ficou abafada durante o período da ditadura de
1937, embora já estivesse gestada e existisse como
instituição até mesmo antes da Revolução de 30.

A Co mis são Re pu bli ca na de 1891 foi omis sa no
que res pe i ta às CPIs. Na Re pú bli ca Ve lha, as in ves ti -
ga ções li mi ta vam-se aos di plo mas dos ele i tos, às co -
mis sões de po de res para cada Esta do, na opor tu ni -
da de da ma ni fes ta ção so bre a va li da de das atas
apre sen ta das pe los can di da tos. Já a Cons ti tu i ção de
1934, no art. 36, reza: “A Câ ma ra dos De pu ta dos cri a -
rá co mis sões de in qué ri to so bre fato de ter mi na do
sem pre que o re que rer pelo me nos a ter ça par te de
seus mem bros”. Esse dis po si ti vo mes mo pre via que,
aos in qué ri tos da CPIs, apli ca vam-se as nor mas do
pro ces so pe nal, nos ter mos do Re gi men to Inter no da

Casa. No mes mo sen ti do, o art. 92, § 1º, VII, con fe ria
igual po der ao Se na do Fe de ral.

Na vi gên cia da Cons ti tu i ção de 1946, fo ram di -
vul ga dos es tu dos que de ram nova di men são às CPIs, 
con fir man do-as mun di al men te como ins tru men tos
vá li dos às in ves ti ga ções re a li za das pelo Po der Le gis -
la ti vo, in clu si ve so bre os ou tros dois Po de res. Isso
ocor reu em 1946, exa ta men te du ran te a le gis la tu ra
que abre o pe río do no qual se apro va ria a Lei de 1952 
que está em vi gor.

Há exem plos tam bém de Co mis sões Par la men -
ta res de Inqué ri to nos Esta dos Uni dos, na Fran ça e
em vá ri os ou tros pa í ses.

Os Fun da men tos
O prin ci pal fun da men to das Co mis sões par la -

men ta res de Inqué ri to está na Cons ti tu i ção Fe de ral,
no art. 58, § 3º, que me re ce ser trans cri to e me di ta do,
nes se mo men to, pe las Srªs e Srs. Se na do res. A esse
dis po si ti vo, adi tam-se a Lei nº 1.579, que está em vi -
gor, de 18 de mar ço de 1952, os Re gi men tos Inter nos
da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, o
Re gi men to Co mum – que é o Re gi men to do Con gres -
so –, o Có di go Pe nal e o Có di go de Pro ces so Pe nal.
Por tan to, es tou nuns dos pon tos no da is da ques tão.
É nes sa jun ção que está o gran de pro ble ma da fal ta
da exis tên cia de uma nova le gis la ção ca paz de tra du -
zir a im por tân cia des se or ga nis mo e ga ran tir-lhe a efi -
cá cia.

Diz o art. 58, § 3º da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 58. O Con gres so Na ci o nal e suas
Ca sas te rão co mis sões per ma nen tes e tem -
po rá ri as, cons ti tu í das na for ma e com as
atri bu i ções pre vis tas no res pec ti vo Re gi -
men to ou no ato de que re sul tar sua cri a -
ção.

§ 1º........................................................
§ 2º........................................................
§ 3º As Co mis sões Par la men ta res de

Inqué ri to, que te rão po de res de in ves ti ga ção 
pró pri os das au to ri da des ju di ci a is, além de
ou tros pre vis tos nos re gi men tos das res pec -
ti vas Ca sas, se rão cri a das pela Câ ma ra dos 
De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral, em con -
jun to ou se pa ra da men te, me di an te re que ri -
men to de um ter ço de seus mem bros, para
a apu ra ção de fato de ter mi na do e por pra zo
cer to, sen do suas con clu sões, se for o caso, 
en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co, para
que pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri -
mi nal dos in fra to res. 

Assim, a primeira ilação: os poderes atribuídos 
às CPIs limitam-se aos de investigação, e a outros,
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desde que previstos nos regimentos de cada uma
das Casas congressuais. Essas comissões atuam
como se assumissem a função judicial, mas
exclusivamente no que concerne aos atos de
investigar. 

Vale dizer, investiga; não indicia nem julga.
Pode investigar indiciados, mas não pode indiciar, a
não ser ao final, encaminhando o julgamento ao
Ministério Público. Essa é a característica do cerne
das CPIs.

O Re gi men to da Câ ma ra dis põe so bre as CPIs
nos arts. 35 a 37, onde são pre vis tos os pro ce di men -
tos de re que ri men to, ins ta la ção e fun ci o na men to des -
sa mo da li da de de co mis são. O art. 36 es pe ci fi ca os
po de res, nos li mi tes da le gis la ção es pe cí fi ca: de ter -
mi nar di li gên ci as, in qui rir tes te mu nhas sob com pro -
mis so, re qui si tar in for ma ções e do cu men tos, re qui si -
tar fun ci o ná ri os, es ti pu lar pra zos, des lo car-se...

Já o Re gi men to do Se na do, nos arts. 145 a 150,
dis põe so bre es sas co mis sões e, no art. 148, es ta be -
le ce os po de res das CPIs: “No exer cí cio de suas atri -
bu i ções, a co mis são par la men tar de in qué ri to terá po -
de res de in ves ti ga ção pró pri os das au to ri da des ju di ci -
a is, fa cul ta da a re a li za ção de di li gên ci as que jul gar
ne ces sá ri as; po den do con vo car Mi nis tros de Esta do,
to mar o de po i men to de qual quer au to ri da de, in qui rir
tes te mu nhas, sob com pro mis so, ou vir in di ci a dos, re qui -
si tar de ór gão pú bli co in for ma ções ou do cu men tos de
qualquer na tu re za, bem como re que rer ao Tri bu nal de 
Con tas da União a re a li za ção de ins pe ções e au di to ri -
as que en ten der ne ces sá ri as.”

O Re gi men to do Se na do, por tan to, es ten de um
pou co a am pli tu de em re la ção aos po de res das co -
mis sões par la men ta res de in qué ri to da Câ ma ra Fe -
de ral. 

O Re gi men to Co mum (Re so lu ção nº 1, de
1970-CN) li mi ta-se a di zer, no art. 21, so bre a for ma
da cri a ção das co mis sões par la men ta res mis tas de
in qué ri to e o res pec ti vo nú me ro de par la men ta res de
cada Casa na com po si ção. Nada mais.

Con clu si va men te, so bre esse tó pi co, não há
mu i tos po de res mais, nos Re gi men tos, além da que -
les pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe de ral. As CPIs, de
cer ta for ma, acres cen tam pou cos ele men tos àque les
que a Cons ti tu i ção Fe de ral já de ter mi nou. 

Em se gui da, im põe-se o exa me do ou tro fa tor
in ter ve ni en te no pro ce di men to da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, que é, como não po de ria de i xar
de ser, por ana lo gia, o Có di go de Pro ces so Pe nal, re -
fe ri do sub si di a ri a men te à le gis la ção de su por te à
Cons ti tu i ção Fe de ral e aos Re gi men tos das Ca sas
Le gis la ti vas. O Có di go de Pro ces so Pe nal dirá, de in -

te res se das CPIs, ape nas o que se jam a tes te mu nha,
o com pro mis so de fa lar a ver da de, a for ma de se to -
ma rem os de po i men tos, as aca re a ções e os pro ce di -
men tos ati nen tes às au diên ci as cri mi na is. A su po si -
ção, todo o tem po, no Có di go de Pro ces so Pe nal, é a
de que exis ta um in qué ri to po li ci al pre ce den te ao pro -
ces so, ou este, se aco lhi da a de nún cia ou que i xa.

Vale dizer, no Código de Processo Penal, no
procedimento penal, há um procedimento policial
anterior que, uma vez encaminhado pelo Ministério
Público, dá curso à ação, dá curso ao andamento do
processo.

As CPIs, embora tenham como referência
analógica o Código de Processo Penal, não possuem 
essa dinâmica. De certa forma, elas mesclam a
apuração dos fatos, a investigação dos fatos, com o
indiciamento. Mas isso veremos adiante.

Não é raro, porém, dar-se vista também a textos 
de dispositivos do Código Penal, que reserva a
matéria substantiva das práticas dos delitos e das
respectivas penas, com a previsão dos tipos penais,
inobstante esse compêndio não ser referido como
cânon aos trabalhos de investigação das CPIs:
falsidade de documento (art. 296 e seguintes),
prevaricação (art. 319), violação de sigilo funcional
(art. 325), resistência à execução de ato legal (art.
329), desobediência a ordem de funcionário público
(art. 330), desacato (331), exploração de prestígio
(332), corrupção passiva ou ativa (317 e 333), 342
(falso testemunho ou falsa perícia), apenas para
mencionar os mais freqüentes. 

Temos, por fim, a leitura do texto da Lei nº 1.579, 
de 1952, que regula o tema até os dias atuais. Esta é
a lei em vigor que regula as CPIs.

Essa lei, como se vê, precedeu não apenas à
Constituição outorgada, de 1967, – alterada em 1969
pela Junta Militar, sob a denominação de Emenda nº 1,
conquanto todo o texto da Carta de 1967 tenha sido
substituído – como precede, também, por mais de três
décadas, à Constituição dita cidadã.

Aqui uma outra mácula no processo. A lei que
trata das CPIs precede em relação a uma
Constituição que já não existe. E não há uma nova lei
atinente à Constituição existente, regulando
juridicamente esta matéria para que ela possa ter,
como merece, a plena eficácia.

Evidentemente, por sua cronologia, infere-se
que essa norma vincula-se à Constituição Federal de
1946 – como eu disse –, malgrado sua natureza de lei 
ordinária faça crer que o ordenamento jurídico a
recepcionou apenas por vinculação ao tema.
Esclarecemos: o art. 58, § 3º, da Constituição Federal 
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reconhece as CPIs, o que torna recepcionável o que
sobre essas comissões dispõe a Lei nº 1.579, de 1952,
editada no Estado Novo. Por seu turno, o art. 4º da lei
em referência remete para os arts. 329 e 342 do Código
Penal, e o art. 6º, para o Código de Processo Penal, o
que os torna normas complementares.

O universo jurídico-legal das Comissões
Parlamentares de Inquérito é muito bem delineado
pela Constituição Federal, e também pelos
Regimentos das Casas do Congresso Nacional, e o
Comum, deste, além da lei e Códigos mencionados
antes: essas comissões, portanto, pela lei, podem
investigar, como se os que a integram formassem um
colegiado capaz de congregar os poderes
investigativos dos juizes togados.

Aqui, um ponto interessantíssimo para a nossa
análise. Se a Comissão Parlamentar de Inquérito
pode ter o papel de um juiz togado no comando de um 
processo penal, ela tem a necessidade de funcionar
em conjunto, em colegiado – seja o colegiado por
unanimidade, seja o colegiado por maioria –, para
exercer essas funções. Ela não é exatamente um
centro de investigação que possa ter disparidades na
formulação dessa investigação, porque o juiz togado,
no comando de um processo, existe exatamente por
ser, teoricamente e na prática, se possível, o
elemento isento capaz de conduzir o processo dentro
da lei e dentro da defesa ampla do direito de todas as
partes.

Quais são esses poderes? Quais são os
poderes do juiz togado? A Lei Orgânica da
Magistratura os estabelece estruturalmente, e os
Códigos de Procedimentos os pormenorizam, para a
prática quotidiana do processo. São eles: conhecer
das queixas e das denúncias, determinar a instrução
de processos e diligências, ouvir as manifestações do 
Ministério Público, decidir sobre a sanção aplicável,
ou sobre a impunibilidade nos casos de exclusão
estabelecidos em lei. Conseqüentemente, os
poderes investigativos das CPIs são aqueles de
diligenciar, ouvir testemunhas e indiciados, requisitar
documentos e, ao fim, se for o caso, remeter suas
conclusões ao Ministério Público.

Acrescento, ao final, o que agora pretendo dizer, 
baseado na letra fria da lei e ao fazer uma análise
política desse instrumento na atualidade, já que tratei
dos fundamentos legais.

Aqui estamos a viver um aspecto curioso,
desafiador e de certa forma distorcido do andamento
das CPIs no Brasil, razão pela qual, apesar da sua
importância investigativa, apesar do caráter ético que
preside a sua intencionalidade, nem sempre ela

chega a resultados positivos quando, um vez
concluída, é enviada ao Ministério Público para a
devida decisão. Por quê? Porque lhe falta processo,
no sentido jurídico da palavra; falta-lhe a organização
de um procedimento que, respeitados os direitos de
quem ali está, chegue a uma conclusão que possa
ser aceita pelos tribunais como investigação válida do 
ponto de vista da realidade judiciária do País.

E é essa falta de processo – razão pela qual
podemos até adiante estudar a aprimoração desse
processo – a responsável por aquilo que,
popularmente, já se chamou de “acabar em pizza”, ou 
seja, a investigações que a nada chegam, a
conclusões que acabam por se estiolar na poeira dos
arquivos dos tribunais ou na defesa sempre
inteligente e variada dos advogados.

O aspecto central, portanto, está na concepção
do depoente na CPI...

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Sr. Senador, apenas para comunicar a V. Exª que o
seu tempo já foi ultrapassado em 15 minutos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ) – Não 
pode ser, data venia . O meu tempo está em 15
minutos. O relógio está ascendente, se V. Exª prestar
atenção. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Desculpe, Excelência. A Mesa corrige e pede
desculpas a V. Exª .

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sou
prolixo, mas nem tanto, Sr. Presidente.

A pessoa que vem depor na CPI, portanto, pela
lei, é testemunha ou indiciado. O caso de indiciado é
menos freqüente. Raramente vem depor um indiciado 
já pelo Ministério Público.

Portanto, é a figura da testemunha que está
inevitavelmente presente na CPI. E a testemunha, do
ponto de vista da lei, tem uma série de defesas pelo
ângulo do processo penal, tem direitos garantidos e
aqui, neste exato ponto, à testemunha incide o que, a
meu ver, é um mecanismo perverso, absolutamente
complexo que, nada obstante as finalidades elevadas 
de uma CPI, acabam por determinar a sua ineficácia.
A testemunha, em muitos casos, em função de
razões políticas que envolvem o fato da apuração, já
ali não chega como testemunha.

Hoje, vi ve-se um pro ces so me di an te o qual o
ex ces so de ex po si ção na mí dia de al guém faz com
que se agre guem às sus pe i tas jul ga men tos, e uma
sé rie de pes so as, so bre as qua is exis tem in dí ci os de
cri mi na li da de, já che gam a tes te mu nhar em uma CPI, 
na qua li da de sub je ti va de con de na dos pela opi-
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nião pú bli ca ou pelo ex ces so de ex po si ção de seu
nome den tro de um fato de li tu o so.

Posso citar um exemplo: quando um jornal
coloca um timbre em matérias que são diárias: “O
escândalo de...”. Evidentemente, quem aparece ali,
em qualquer circunstância, está subjetivamente
dentro do escândalo, ainda que não seja parte dele,
ainda que seja eventualmente até testemunha.

Já assistimos nesta Casa a um fato doloroso
sob todos os aspectos. A testemunha Francisco
Lopes, já retratada publicamente como um
condenado, vem à CPI e uma série de fatos do
conhecimento da Nação se estabelecem, por quê?
Porque a forma pela qual publicamente o indiciado
apareceu não era a forma do indiciado, e sim do
condenado. 

Vive-se agora politicamente um outro momento
dessa natureza. A Oposição quer fazer do Ministro
Malan um responsável sobre algo que não está
apurado. O Governo trata de impedir que essa
manobra funcione. E a CPI, de instrumento
investigatório, passa a ser palco exclusivamente de
uma luta de poderes, de uma luta de natureza política
interessante, importante, útil para o País, sim, que
caberia no plenário, jamais numa instância que, por
lei, tem o caráter de agir de modo colegiado na função 
do magistrado que comanda o processo.

Essa distorção é ótima para muitos: dá motivo
de notícia, de divulgação. E que político resiste ao
acender das luzes da Broadway? Porém, na
realidade efetiva da utilidade, da praticidade, do
respeito à opinião pública, da certeza de que as
apurações têm que ter a seriedade de quem
investiga, e não a posição prévia de quem já pretende
afirmar uma tese. Aí as CPI’s perdem a finalidade.
Ganham o noticiário, não há dúvida; abafam o
restante das funções de um parlamento importante
como o Senado Federal; paralisam as Comissões
técnicas, não há dúvida; a causa é justa, não nego.
Mas, à medida que ela se transforma em mera luta de
poder por falta de um procedimento que a
caracterize, deixa de ser um instrumento eficaz de
apuração de fatos que são necessários à Nação,
fatos reclamados na sua apuração pela sociedade e,
em geral, ao chegar às suas conclusões, exaustos os
mecanismos de apuração e superexpostos todos
aqueles que participaram desse processo, tudo
acaba por diluir-se pela falta de substância do
mecanismo que apura. 

Estou, por tan to, a fa zer um dis cur so em de fe sa
do ins ti tu to CPI, que é um pro ce di men to sui ge ne ris
na or de na ção ju rí di ca do País, por que acu mu la numa 

Casa Po lí ti ca, ao mes mo tem po, as fun ções de apu -
ra ção, de jul ga men to, quan do se man dam, afi nal, ao
Mi nis té rio Pú bli co suas con clu sões, e que tem po de -
res mu i to for tes exa ta men te para exer cer esse pa pel
como? Com a isen ção que uma Casa po lí ti ca não
tem. Essa é, por tan to, uma con tra di ção bá si ca, in ter -
na cor po ris da CPI. Ela é um ins tru men to de isen ção
numa casa em que a isen ção fa le ce, le va da pela mo -
ti va ção po lí ti ca, pelo de ba te en tre o Go ver no e a Opo -
si ção, por ra zões alhe i as ao fato apu ra do. 

É pre ci so, por tan to, que me di te mos so bre esse
ins ti tu to para que não o per ca mos. É pre ci so que sa i -
ba mos or ga ni zar o nos so an da men to. Não há um
mem bro da Opo si ção nes ta Casa que, em seus dis -
cur sos, já não es te ja com a po si ção to ma da em re la -
ção à CPI, o que leva, evi den te men te, os mem bros do 
Go ver no a uma ati tu de tam bém de po si ção to ma da
na de fe sa da in co lu mi da de dos seus atos ou dos atos
dos seus fun ci o ná ri os, mes mo ten do sido in te i ra men -
te aber to à in ves ti ga ção.

É nes se sen ti do que en ca mi nho a mi nha fala no
dia de hoje, bus can do fun da men tá-la com os as pec -
tos ju rí di cos ine ren tes à idéia de uma CPI, por que sin -
to que, de po is de toda essa exa cer ba ção – que já vi,
com qua se 13 anos de par la men to, em tan tas ou tras
oca siões –, de po is de to das es sas lu zes ace sas na
gran de pas sa re la da opi nião pú bli ca, que é uma Casa 
po lí ti ca, tudo aca ba rá a dor mi tar na lem bran ça, e lá, a 
po pu la ção, uma vez mais, com a idéia de que as Ca -
sas não são sé ri as na apu ra ção, de que vi vem para
es con der de li tos, e tudo aqui lo que con for ma hoje
uma opi nião pú bli ca re la ti va a es ses pro ce di men tos.

Enquan to a CPI não re tor nar ao seu sen ti do ori -
gi nal, en quan to o Con gres so não en con trar as for mas 
de ga ran tir a isen ção do pro ce di men to, evi den te men -
te, elas te rão di fi cul da des. 

Fa ça mos um bre ve pa ra le lo en tre as duas CPIs
a ocor rer nes ta Casa. A CPI dos Ban cos é ad je ti va,
ner vo sa, vin cu la da di re ta men te ao dia-a-dia da mí dia
e, por tan to, é uma CPI per tur ba da por fa to res ex ter -
nos alhe i os ao seu an da men to. Ela tem uma tem pe -
ra tu ra emo ci o nal que a ca rac te ri za, tem um de ba te
po lí ti co ex tra-CPI que a en char ca.

A CPI do Ju di ciá rio não tem ca rá ter po lí ti co. Sin -
gra nos ma res da apu ra ção de modo ex tre ma men te
se re no, por que, como não há uma ques tão po lí ti ca ali
den tro, o pro ce di men to pode ser pró xi mo ao da lei. E
ali fun ci o nam como ma gis tra dos aque les que es tão a
ave ri guar, en qua dran do-se à per fe i ção na de ter mi na -
ção le gal so bre essa ma té ria.

Portanto, é interessante observamos como
duas CPIs na mesma época têm – vamos chamar
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assim – temperamentos diferentes: uma tem um
temperamento extrovertido, falastrão, e a outra um
temperamento introvertido, pesquisador. Seguramente, 
esta segunda chegará a melhor termo, porque se
aproxima da isenção necessária à investigação.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ) –
Com todo o prazer, Senador Geraldo Melo, se a
Presidência assim o permitir.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Pois não, Senador.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Em pri me i ro 
lu gar, agra de ço à Mesa pela opor tu ni da de de par ti ci -
par de um pro nun ci a men to tão im por tan te como o
que faz o Se na dor Artur da Tá vo la. Eu que ria ape nas
di vi dir com a Casa – quem sabe eu es te ja com ple ta -
men te er ra do – um tipo de apre ci a ção que te nho fe i to
para mim mes mo so bre cer tas co i sas que es tão sen -
do di tas, en vol ven do o que me pa re ce ser uma ques -
tão me nor: “Será que o Mi nis tro Ma lan sa bia ou não
sa bia o que es ta va se pas san do em re la ção aos ban -
cos Mar ka e Fon te Cin dam? O que ele foi fa zer no
Ban co Cen tral na que le dia?” Por isso, to dos fi cam di -
zen do que de ve mos tra zer o Mi nis tro Pe dro Ma lan
para que ele es cla re ça as co i sas, em bo ra S. Exª na tu -
ral men te dirá na CPI o que já dis se. Con tu do, apa ren -
te men te nin guém mais acre di ta na pa la vra das pes -
so as, e di zem a res pe i to das de cla ra ções: “Não, mas
isso não é ver da de, por que ele não ju rou, não veio
aqui, não pres tou com pro mis so”. Eu ape nas fico ima -
gi nan do o se guin te: nós es tá va mos aban do nan do um 
ins tru men to de po lí ti ca eco nô mi ca, que era o câm bio
fixo. O Pre si den te Fran cis co Lo pes, no Ban co Cen -
tral, opta por alar gar a ban da cam bi al. Du ran te aque la 
se ma na, que ter mi nou com a vi si ta do Mi nis tro Pe dro
Ma lan ao Ban co Cen tral, des va ne ce ram no es pí ri to
de to dos nós al gu mas alu sões a res pe i to de quan to
va lia re al men te a nos sa mo e da. Fa la va-se em uma
so bre va lo ri za ção do real de 20% em re la ção ao dó lar, 
e de re pen te, na que la sex ta-feira, a mo e da bate to -
dos os re cor des, e em bo ra a co ta ção do dó lar te nha
fe cha do li ge i ra men te aba i xo dos dois re a is, che gou
em cer to mo men to a ba ter em R$2,20 ou R$2,15
apro xi ma da men te, sig ni fi can do uma ele va ção de
90% em re la ção ao va lor an te ri or, quan do tí nha mos o
câm bio fixo. E fico pen san do que mes mo os de tra to -
res mais enér gi cos do Mi nis tro Ma lan, mes mo os que
jul gam que não se deve va lo ri zar nem re gis trar a pro -
e za que a eco no mia na ci o nal pa re ce que vai ter mi nar
fa zen do – de sair de uma cri se enor me em três me -
ses, co i sa que o mun do in te i ro não viu e vai ter de
apren der tal vez co nos co, ou seja, a li ção so bre o ca -
mi nho para se che gar a uma co i sa des sas – de ve ri am 
ima gi nar-se no lu gar do Mi nis tro. Nes se caso, se um

des ses fos se Mi nis tro da Fa zen da, na que le dia iria ao 
Ban co Cen tral para apre ci ar pri me i ra men te se as de -
ter mi na ções que ha via dado na vés pe ra de aban do -
nar a ban da lar ga e li be rar o câm bio es ta vam sen do
cum pri das. Em se gun do lu gar, ve ri fi ca ria o ce ná rio, o
con jun to de va riá ve is que es ta va de ter mi nan do, aqui -
lo que pa re ceu a to dos nós – e cer ta men te ao Mi nis tro 
da Fa zen da – uma de grin go la da de todo um es for ço
de qua tro ou cin co anos de tra ba lho. De po is dis so, se
eu fos se Mi nis tro da Fa zen da, ou V. Exª, Sr. Pre si -
den te, ou V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la, ou qual -
quer um de nós, será que, na que le mo men to, se al -
guém do Ban co Cen tral che gas se e lhe dis ses se –
“Mi nis tro, há dois ban cos na imi nên cia de que brar” –,
será que o Mi nis tro da Fa zen da aban do na ria as pre o -
cu pa ções com todo o res to do mun do para olhar para
es ses dois ban cos? Fico pen san do o que eu di ria,
para po der ser mais se ve ro ou me nos se ve ro em re la -
ção ao Mi nis tro Pe dro Ma lan. Tal vez eu dis ses se ape -
nas o se guin te: “Não que ro sa ber nem do nome dos
ban cos; não que ro sa ber de nada; que ro so men te
que vo cês, di an te des sa cri se, ve jam se não ano i te -
ce mos tam bém com mais dois ban cos que bra dos.
Ago ra, va mos cu i dar da si tu a ção na ci o nal.” Para con -
clu ir, Sr. Pre si den te, se sa ir mos da es tra tos fe ra para
o mun do real e aban do nar mos, como diz V. Exª, com
a gra ça e a ele gân cia ha bi tu al, os re fle to res da Bro ad -
way, ima gi no que co me ça re mos a com pre en der o
que os ho mens pú bli cos fi ze ram no de cor rer des sa
cri se. O que hou ver de er ra do – con cor do com V. Exª
e pen so que não há nin guém no Se na do que não con -
cor de com isso – te mos de apu rar e pu nir! O Se na do
Fe de ral tem de co lo car a mas sa de in for ma ções que
vai le van tar em con di ções de ofe re cer à Jus ti ça a
opor tu ni da de e a pos si bi li da de de pu nir, como a so ci -
e da de bra si le i ra exi ge, com toda ra zão. No en tan to,
Se na dor, in sis to em di zer: pre ci sa mos aca bar com a
im pu ni da de no País e pre ci sa mos tam bém ga ran tir o
sono tran qüi lo de quem seja hon ra do, para que não
se uti li zem os ho lo fo tes, as lu zes, os re fle to res da
Bro ad way ape nas para des tru ir a hon ra alhe ia. Pen so 
que a de son ra de quem não te nha hon ra deve ser
mos tra da ao País, sem cons tran gi men tos. Quem ti ver 
co me ti do cri mes, quem ti ver vi o la do a lei, quem ti ver
su ja do as mãos deve ser exe cra do pela so ci e da de e
deve ser pu ni do de vi da men te, mas os ho mens de
bem pre ci sam con ti nu ar com o di re i to de dor mir em
paz.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ)  – 
Mu i to obri ga do, Se na dor. O meu dis cur so ter mi na
com o que V. Exª fa lou, ape nas com esta con clu são:
para apu rar é ne ces sá rio sa ber apu rar, ter ins tru men -
tos cor re tos de apu ra ção e não par tir de po si ções pré -
vi as a fa vor ou con tra, como ocor re den tro des se pro -
ce di men to, o que cor rói o ins ti tu to da CPI e de i xa de
lhe dar a efi cá cia que to dos que re mos.
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Meu tempo já acabou, mas há uma solicitação
do Senador Luiz Estevão; só pergunto à Mesa se é
possível estender o tempo, de minha parte com o
maior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)  –  Eu
pediria que fosse breve, porque o tempo já extrapolou 
em 13 minutos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ)  –  O
meu discurso está concluído. Concedo o aparte com
o maior prazer, Senador.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF)  –  Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te, pela opor tu ni da de de apar te ar o 
bri lhan te e como sem pre pri mo ro so dis cur so do Se -
na dor Artur da Tá vo la, que, com seu vas to co nhe ci -
men to so bre esse e ou tros as sun tos, traz aqui to das
as in for ma ções, in clu si ve his tó ri cas, so bre a ori gem e
o com por ta men to das CPIs. So li da ri zo-me tam bém
com as pa la vras do Se na dor Artur da Tá vo la, quan do
diz que pre ci sa mos se pa rar o pro ces so in ves ti ga ti vo
das CPIs do pro ces so con de na tó rio, que mu i tas ve -
zes, de for ma aço da da, de for ma um tan to ata ba lho a -
da, sub me te de ter mi na das pes so as que vêm aqui
pres tar de po i men to como tes te mu nhas, e que tra -
zem, com a sua pre sen ça, pos si bi li da des de es cla re -
ci men to de fa tos que o Con gres so Na ci o nal jul gou im -
por tan tes, tan to que opi nou e de li be rou pela aber tu ra
des sas CPIs. Por ou tro lado, cha mo a aten ção para o
fato de que, mu i tas ve zes, essa pres sa em pro du zir
con de na ções, an tes mes mo do de po i men to des sas
pes so as, aca ba de cer ta for ma in vi a bi li zan do e di mi -
nu in do o tra ba lho das CPIs. Todo aque le es for ço e a
enor me de di ca ção dos Se na do res e dos pró pri os ser -
vi do res do Se na do Fe de ral na bus ca de pro vas que
ori en tem uma fu tu ra pu ni ção de res pon sá ve is são di -
mi nu í dos por ca u sa do es pa lha fa to de de ter mi na das
ações que bus cam ape nas um des do bra men to po lí ti -
co, que in te res sa a de ter mi na dos seg men tos. É pre ci -
so de i xar mu i to cla ra a im por tân cia da CPI do sis te ma
ban cá rio bra si le i ro, pro pos ta pelo Lí der e Pre si den te
do PMDB, Se na dor Ja der Bar ba lho. Com efe i to, no fi -
nal da pri me i ra quin ze na de ja ne i ro, hou ve aque la
mo vi men ta ção toda de fuga de ca pi ta is do País. E
está mais do que com pro va do que na que le mo men to
uma con du ção dú bia, in com pe ten te - não te nho ne -
nhu ma he si ta ção em di zer -, na que la se ma na de tur -
bu lên cia no mer ca do in ter na ci o nal e no mer ca do fi -
nan ce i ro, é in du bi tá vel di zer que hou ve enor mes pre -
ju í zos ao País. Tan to isso é ver da de, que, com ape -
nas cin co ou seis dias de ope ra ção da que la Di re to ria
do Ban co Cen tral, o pró prio Mi nis tro da Fa zen da op -
tou pela sua subs ti tu i ção an tes mes mo da pos se do
novo Pre si den te do Ban co Cen tral. Então, sem dú vi -
da, tra ta-se de as sun to que me re ce - e me re ceu - ser
in ves ti ga do. Pa ra be ni zo mais uma vez o Pre si den te e 
Lí der do nos so Par ti do, Se na dor Ja der Bar ba lho, por
ter to ma do a ini ci a ti va de pro por a aber tu ra des sa

CPI, que fará o es cla re ci men to des sa ques tão e, mais 
do que tudo, o apri mo ra men to do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB — RJ) —
Mu i to obri ga do, pelo sig ni fi ca ti vo apar te de V. Exª. Já
con cluí meu pen sa men to, Sr. Pre si den te. Agra de ço
tam bém ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros a gen ti le -
za da per mu ta do seu tem po com o meu. 

Sr. Pre si den te, peço que cons te na ín te gra o
meu dis cur so.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ARTUR DA TÁVOLA:

NOTA TÉCNICA Nº 379, DE 1999

Re fe ren te à STC nº 19992194, do Se -
na dor Artur da Tá vo la, a res pe i to de Co -
mis sões Par la men ta res de Inqué ri to.

“Um Con gres so in for ma do é um
Con gres so pru den te. Não in for ma do, se -
gu ra men te per de rá gran de par te do res pe i -
to e da con fi an ça do povo.” Hary S. Trumn

Bre ve His tó ri co das CPI
A in ves ti ga ção par la men tar, nos ní ve is fe de -

ral, es ta du al e mu ni ci pal, pres su põe con tro le so bre
en ti da des, Po de res Pú bli cos e pes so as – fí si cas e ju rí -
di cas. Inves ti gar, do La tim, in ves ti ga re , sig ni fi ca fa zer
di li gên ci as para des co brir as cir cuns tân ci as em que
de ter mi na dos fa tos ocor re ram, sua ma te ri a li da de e
au to ria, isto é, se de fato ocor re ram e quem os pra ti -
cou. E por ter a pre o cu pa ção de iden ti fi car a au to ria, a 
ma te ri a li da de e as cir cuns tân ci as dos fa tos, essa in -
ves ti ga ção ajus ta-se ao Di re i to Pe nal e, no Bra sil, en -
con tra am pa ro no Có di go de Pro ces so Pe nal, en tre
ou tros di plo mas adi an te enu me ra dos e co men ta dos.

A his tó ria das CPI, no Bra sil, re mon ta ao
Impé rio, quan do fo ram pro mo vi das pe las Assem -
bléi as Le gis la ti vas in ves ti ga ções em re par ti ções
pú bli cas. Nes se pe río do, não se tem no tí cia de
CPIs com ob je ti vo de in ves ti gar a atu a ção do Po -
der Exe cu ti vo. Na Pri me i ra Re pú bli ca, fo ram ra ras 
as in ves ti ga ções re a li za das pelo Con gres so. Em
1891 e 1930, fo ram pro mo vi das cer ca de 18 CPI.
Após 1930, em ra zão das tur bu lên ci as po lí ti cas
ex pe ri emn ta das pelo País, o or de na men to ju rí di -
co sen tiu a ne ces si da de de apri mo rar as re gras
das in ves ti ga ções par la men ta res, mas so men te
em 1952 veio a lume a Lei Fe de ral nº 1.579, edi ta da 
a 18 de mar ço da que le ano.

A Co mis são Re pu bli ca na de 1891 foi omis sa
no que res pe i ta às CPIs. Na Re pú bli ca Ve lha as in -
ves ti ga ções li mi ta vam-se aos di plo mas dos ele i tos,
às Co mis sões de Po de res, para cada Esta do, na
opor tu ni da de da ma ni fes ta ção so bre a va li da de das 
atas apre sen ta das pe los can di da tos.2  A Cons ti tu i -
ção de 1934, no art. 36, reza que a “Câ ma ra dos De -
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pu ta dos criará Co mis sões de Inqué ri to so bre fato
de ter mi na do sem pre que o re que rer a ter ça par te,
pelo me nos, de seus mem bros”. Esse dis po si ti vo
mes mo pre via que aos in qué ri tos das CPIs apli ca -
vam-se as nor mas do pro ces so pe nal, nos ter mos
do Re gi men to Inter no da Câ ma ra.

No mesmo sentido, o art. 92, § 1º, inciso VII,
do RISF conferia igual poder ao Senado Federal.
Na vigência da Constituição de 1946, foram
divulgados estudos que deram nova dimensão às
CPIs, confirmando-as, mundialmente, como
instrumentos válidos às investigações realizadas
pelo Poder Legislativo, inclusive sobre os outros
dois Poderes.

         
1 Pereira, Aguinaldo Costa. Comissões Parlamentares de
Inquérito. “Asa” Artes Gráficas S.A, Rio de Janeiro, 1948.
Dissertação apresentada á Faculdade Nacional de Direito e
Concurso para catedrático de Direito Constitucional.
2 Santos, Ruy. “Comissões Parlamentares de Inquérito”, in O 
Poder Legislativo, suas Virtudes e seus Defeitos, Brasília,
1972, págs. 169 e 170.
Camargo, Laudo de Comissões de Inquérito, in Revista
Forense, Rio de Janeiro, ano 51, fascículo 607 e 608,
janeiro/fevereiro de 1954, vol. 151,p.7, apud José A O
Baracho, Comissões Parlamentares de Inquérito, Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 1988.

Nos Esta dos Uni dos, onde as in ves ti ga ções 
le gis la ti vas re tro ce dem a 1789, a fun ção do Con -
gres so e de suas Câ ma ras abran ge, nas in ves ti -
ga ções, toda a ma té ria le gis la ti va. Tudo o que in -
te grar as com pe tên ci as ca me ra is so ma das é
pas sí vel de ser in ves ti ga do. Re lem bre-se que a
União nor te-americana ser via ape nas a uma pro -
vá vel de fe sa de cada uma das fe de ra ções que,
ini ci al men te,a in te gra va.

O gran de te mor, en tão ain da era a Ingla ter ra,
de quem os con quis ta do res do Novo Mun do se
ha vi am li vra do re cen te men te. Um Par la men to,
com as con di ções ide a is de fun ci o na men to, cons -
ti tu ía ver da de i ra uto pia, ina ce i tá vel pe los Esta dos 
con fe de ra dos, pois era vis to como ex ces si va -
men te caro para aten der a uma fic ção. So men te
com a evi den te ne ces si da de da for ma li za ção
(real) da Fe de ra ção, do ta da de Par la men to atu an -
te e re pre sen ta ti vo e, de po de res para di ri mir con -
fli tos en tre as uni da des fe de ra das é que sur gi ram, 
no âm bi to do Po der Le gis la ti vo cen tral, as or ga ni -
za ções par la men ta res nor te-americanas com as
fe i ções se me lhan te às atu a is. E, en tre es sas or ga -
ni za ções par la men ta res, as co mis sões de in ves ti -
ga ção4.

Na Fran ça pós 1789, as as sem bléi as le gis la -
ti vas não dis pu nham de co mis sões in ves ti ga ti vas 
com o sen ti do atu al, e os co mi tés lhes fa zi am as
ve zes, pro ce den do ao exa me pre li mi nar dos as -
sun tos. So men te em 1830 é que se con sa grou a
no me a ção de co mis sões de in qué ri to na prá ti ca

par la men tar fran ce sa. A par tir de en tão, essa prá -
ti ca se tor nou cos tu me i ra, es pe ci al men te para
exa mi nar re sul ta do de ele i ções.5 Na Ingla ter ra,
des de 1689, até os dias atu a is, sem pre foi re co -
nhe ci do o di re i to de as Câ ma ras de sig na rem co -
mis sões de in qué ri to.

Fun da men tos cons ti tu ci o na is e le ga is da
CPI no sis te ma bra si le i ro

O prin ci pal fun da men to das Co mis sões Par la -
men ta res de Inqué ri to re si de na Car ta Fe de ral, art.
58, § 3º, que me re ce ser trans cri to. A esse dis po si ti vo
se adi tam a Lei nº 1.579, de 18 de mar ço de 1952, os
Re gi men tos Inter nos da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, o Re gi men to Co mum e o Có di go Pe -
nal e de Pro ces so Pe nal.

O art. 58, § 3º, da Cons ti tu i ção es ta be le ce:

“Art. 58 O Con gres so Na ci o nal e suas
Ca sas te rão co mis sões per ma nen tes e tem -
po ra is, cons ti tu í das na for ma e com as atri -
bu i ções pre vis tas no res pec ti vo re gi men to
ou no ato de que re sul tar sua cri a ção.

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

§ 3º As co mis sões par la men ta res de
in qué ri to, que te rão po de res de in ves ti ga ção 
pró pri as das au to ri da des ju di ci a is, além de
ou tros pre vis tos nos re gi men tos das res pec -
ti vas Ca sas, se rão cri a das pela Câ ma ra dos 
De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral, em con -
jun to ou se pa ra da men te, me di an te re que ri -
men to de um ter ço de seus mem bros, para
a apu ra ção de fato de ter mi na do e por pra zo
cer to, sen do suas con clu sões, se for o caso, 
en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co, para
que pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri -
mi nal dos in fra to res". (Gri fa mos).

Assim, a pri me i ra ila ção: os po de res atri bu í dos
às CPI li mi tam-se aos de in ves ti ga ção, e a ou tros
des de que pre vis tos nos re gi men tos de cada uma das 
Ca sas con gres su a is. Essa co mis sões atu am como se 
as su mis sem a fun ção ju di ci al, mas ex clu si va men te
no que con cer ne aos atos de in ves ti gar.

O Re gi men to da Câ ma ra dis põe so bre as CPI
nos arts. 35 a 37, onde são pre vis tos os pro ce di men -
tos de re que ri men to, ins ta la ção e fun ci o na men to des -
sa mo da li da de de co mis são. O art. 36 es pe cí fi ca os
po de res, nos li mi tes da le gis la ção es pe cí fi ca: de ter -
mi nar di li gên ci as, in qui rir tes te mu nhas sob com pro -
mis so, re qui si tar in for ma ções e do cu men tos, re qui si -
tar fun ci o ná ri os, es ti pu lar pra zos, des lo car-se..

O Re gi men to do Se na do, nos arts. 145 a 150, dis -
põe so bre es sas co mis sões e, no art. 148, es ta be le ce os
po de res das CPI: “No exer cí cio de suas atri bu i ções, a
co mis são par la men tar de in qué ri to terá po de res de in -
ves ti ga ção pró pri as das au to ri da des ju di ci a is, fa cul ta da a 
re a li za ção de di li gên ci as que jul gar ne ces sá ri as; po den -
do con vo car Mi nis tros de Esta do, to mar o de po i men to de 
qual quer au to ri da de, in qui rir tes te mu nhas, sob  com-
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pro mis so, ou vir in di ci a dos, re qui si tar de ór gão pú bli co in -
for ma ções ou do cu men tos de qual quer na tu re za, bem
como re que rer ao Tri bu nal de Con tas da União a re a li za -
ção de ins pe ções e au di to ri as que en ten der ne ces sá ri -
as.” (Gri fa mos).

O Regimento Comum (Resolução nº 1, de
1970-CN)limita-se a dizer, no art. 21, sobre a forma de
criação das Comissões Parlamentares Mistas de
Inquérito e o respectivo número de parlamentares de
cada Casa na composição. Nada mais.
....................................................................................

                        
4 FARIAS, Paulo José Lei, Revista de Informação Legislativa nº
138, ano 35, abril/junho de 1998, págs. 155 a 184, aup
SCHWARTZ, Bernard. O Federqalismo norte-americano atual,
Tradução de Élcio Cerqueira. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1984, pág. 64.
5 DUGUIT, Léon. Traité Constitucionnel. L’organisation Politique
de la France, vol. IV, E. de Boccard Successeur, Paris, 1924,
págs. 3392 e 393.

Con clu si va men te, so bre esse tó pi co, não há
mu i tos po de res mais, nos Re gi men tos, além da que -
les pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em se gui da im põe-se exa me do Có di go de Pro -
ces so Pe nal, re fe ri do sub si di a ri a men te á le gis la ção
de su por te à Cons ti tu i ção Fe de ral e aos Re gi men tos
das Ca sas le gis la ti vas. Esse di plo ma le gal dirá, de in -
te res se das CPIs, ape nas o que se jam tes te mu nha, o
com pro mis so de fa lar a ver da de, a for ma de se to ma -
rem os de po i men tos, as aca re a ções e os pro ce di -
men tos ati nen tes às au diên ci as cri mi na is. A su po si -
ção, todo o tem po, nes se Có di go, é a de que exis tia
um in qué ri to po li ci al pre ce den te ao pro ces so, ou este, 
se aco lhi da a de nún cia ou que i xa.

Não é raro, po rém, dar-se vis ta tam bém a tex tos 
de dis po si ti vos do Có di go Pe nal, que re ser va a ma té -
ria subs tan ti va das prá ti cas dos de li tos e das res pec ti -
vas pe nas, com a pre vi são dos ti pos pe na is, inobs -
tan te esse com pên dio não ser re fe ri do como câ non
aos tra ba lhos de ives ti ga ção das CPIs: fal si da de de
do cu men to (art. 296 e se guin tes), pre va ri ca ção (art.
319), vi o la ção de si gi lo fun ci o nal (art. 325), re sis tên -
cia à exe cu ção de ato le gal (art. 329), de so be diên cia
a or dem de fun ci o ná rio pú bli co (art. 330), de sa ca to
(331), ex plo ra ção de pres tí gio (332), cor rup ção pas si -
va ou ati va (317 e 333), 342 (fal so tes te mu nho ou fal -
sa pe rí cia), ape nas para men ci o nar os mais fre quen -
tes.

Te mos, por fim, a le i tu ra do tex to da Lei nº 1.579, 
de 1952, que re gu la men ta o tema até os dias atu a is.

Essa lei, como se vê, pre ce deu naõ ape nas à
Cons ti tu i ção ou tor ga da, de 1967, – al te ra da em 1969
pela Jun ta Mi li tar, sob a de no mi na ção de Emen da nº
1, con quan to todo o tex to da Car ta de 1967 te nha sido 

subs ti tu í do – como pre ce de, tam bém, por mais de
três dé ca das, á Cons ti tu i ção dita ci da dã.

Evi den te men te, por sua cro no lo gia, in fe re-se
que essa nor ma vin cu la-se à Cons ti tu i ção Fe de ral de
1946, mal gra do sua na tu re za de lei or di ná ria faça crer 
que o or de na men to ju rí di co a re cep ci o nou ape nas
por vin cu la ção ao tema. Escla re ce mos: o art. 58, § 3º, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral re co nhe ce as CPIs, o que
tor na re cep ci o ná vel o que so bre es sas co mis sões
dis põe a Lei nº 1.579/52, edi ta da no Esta do Novo. Por 
seu tur no, o art. 4º da Lei em re fe rên cia re me te para
os arts. 329 e 342 do Có di go Pe nal, e o art. 6º, para o
Có di go de Pro ces so Pe nal, o que os tor na nor mas
com ple men ta res.

Alcan ce e Li mi tes da atu a ção das CPIs

O uni ver so ju rí di co-legal das Co mis sões Par la -
men ta res de Inqué ri to é mu i to bem de li ne a do pela
Cons ti tu i ção Fe de ral, e tam bém pe los Re gi men tos
das Ca sas do Con gres so Na ci o nal, e o Co mun, des -
te, além da lei e Có di gos men ci o na dos an tes: es sas 
co mis sões po dem in ves ti gar, como se os que a in te -
gram for mas sem um co le gi a do ca paz de con gre gar
os po de res in ves ti ga ti vos dos ju í zes to ga dos.

E qua is são es ses po de res? A Lei Orgâ ni ca da
Ma gis tra tu ra os es ta be le ce, es tru tu ral men te, e os Có -
di gos de Pro ce di men tos os por me no ri zam, para a
prá ti ca quo ti di a na dos pro ces sos: co nhe cer das de -
nún ci as ou que i xas, de ter mi nar a ins tru ção de pro -
ces sos e di li gên ci as, ou vir as ma ni fes ta ções do Mi -
nis té rio Pú bli co, de ci dir so bre a san ção apli cá vel, ou
so bre a im pu ni bi li da de nos ca sos de ex clu são es ta -
be le ci dos em lei. Con se quen te men te os po de res in -
ves ti ga ti vos das CPIs são aque les de di li gen ci ar, ou -
vir tes te mu nhas e in di ci a dos, re qui si tar doc men tos e,
ao fim, se for o caso, re me ter suas con clu sões ao Mi -
nis té rio Pú bli co.

Tra tan do-se, como se tra ta, de ma té ria que exi -
be afi ni da de com o Di re i to Pe nal, e ante as ra zões já
ex pen di das, os mem bros de uma de ter mi na da CPI
de vem fun ci o nar em con jun to, para de fato subs ti tu ir
o ma gis tra do. De vem ques ti o nar, iso la da men te, isto
é, uma de cada vez, os in di ci a dos e tes te mu nhas (Lei
nº 1.579/52, art. 3º), a res pe i to de fato pre vi a men te
de ter mi na do, no li mi te tem po ral es ta be le ci do para a
re a li za ção des sa fun ção. Ou pro ce den do à sua aca -
re a ção, se for o caso, sem co mu ni car-lhes pre vi a -
men te essa dis po si ção ou suas ra zões.

Os úni cos cri mes, cu jas san ções po de rão ser
im pos tas pela CPI são os pre vis tos nos in ci sos I e II
do art. 4º da Lei nº 1.579/52: quan do a tes te mu nha
ou in di ci a do im pe de, com vi o lên cia ou ame a ça, os
tra ba lhos da CPI ou dos seus in te gran tes, ti pi fi can -
do-se a re sis tên cia  (pre vis ta no art. 329 do Có di go
Pe nal). Ou faz afir ma ção fal sa, nega ou cala a ver da -
de, na con di ção de tes te mu nha, pe ri to, tra du tor ou
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intér pre te, pe ran te a CPI, ti pi fi can do-se o fal so tes te -
mu nho ou fal sa pe rí cia (pre vis tos no art. 342 do Có di -
go Pe nal).

Ou tros dois fa to res de re le vo, li mi tan tes da com -
pe tên cia das CPI, lo ca li zam-se, o pri me i ro, no § 1º do
art. 35 do Re gi men to da Câ ma ra dos De pu ta dos:
“Con si de ra-se fato de ter mi na do o acon te ci men to de
re le van te in te res se para a vida pú bli ca e a or dem
cons ti tu ci o nal, le gal, eco nô mi ca e so ci al do País, que
es ti ver de vi da men te ca rac te ri za do no re que ri men to
de cons ti tu i ção da Co mis são”.

A afe ri ção do in te res se re le van te e da ca rac te ri -
za ção de vi da con du zem a sub je ti vis mo na fase da
ad mis si bi li da de do re que ri men to.

O se gun do des ses fa to res está in ser to no art.
146 do Re gi men to (só pode ser in ter no!) do Se na do:

“Art. 146 Não se ad mi ti rá co mis são
par la men tar de in qué ri to so bre ma té ri as per -
ti nen tes:

a) à Câ ma ra dos De pu ta dos;
b) às atri bu i ções do Po der Ju di ciá rio;
c) aos Esta dos."

Ou seja: o Se na do não pode ins ti tu ir CPI para
ave ri guar fato re la ci o na do à Câ ma ra dos De pu ta dos,
mas não há, na que la Casa, pre vi são re cí pro ca em re -
la ção ao Se na do. Mais: se o Se na do não ad mi te CPI
para in qui rir a res pe i to das atri bu i ções do Po der Ju di -
ciá rio, en tão deve ob ser var não ape nas a res tri ção as -
so ci a das às ati vi da des-fins, mas tam bém a or ga ni za -
ção e a ad mi nis tra ção dos ór gãos in te gran tes da que le 
Po der. Em ou tras pa la vras, a alí nea b do art. 146 não 
pa re ce li mi tar-se ao exer cí cio de ju ris di ção, mas a
to das as atri bu i ções ju di ciá ri as, nes sas in clu í das as
do Po der Ju di ciá rio au to-administrar–se, nos ter mos 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, arts. 92 e se guin tes, e da
Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra, pre vis ta na Lei Ma i or.

Con clu são
O con jun to dos in te gran tes da CPI cons ti tui um

co le gi a do que, para cer tos efe i tos ju rí di cos, subs ti tui
o ma gis tra do to ga do. Enten de mos, as sim, que so -
men te por sua una ni mi da de pode a CPI re a li zar seus
tra ba lhos. Se hou ver a au sên cia de um úni co mem bro 
da CPI, os tra ba lhos de vem ser sus pen sos, pois o juiz 
igual men te não de i xa a sala de au diên ci as per mi tin do 
o pros se gui men to des sa.

As ques tões for mu la das não de vem ser re pe ti -
das pe los que, ao se au sen ta rem – in de vi da men te –,
de i xa ram de acom pa nhar os tra ba lhos. Os ob je ti vos
da CPI de vems ser pre de ter mi na dos em re u niões ad -
mi nis tra ti vas, e so men te o fato novo, sur gi do no de -
po i men to, deve al te rar os pro pó si tos da co mis são es -
ta be le ci dos nas re u niões.

Tudo o que o juiz to ga do es te ja im pe di do de pra -
ti car, tam bém o es ta rão os mem bros da CPI: iro ni zar,
hu mi lhar ou ma ni fes tar me nos ca bo às afir ma ções do
in di ci a do ou tes te mu nha. De ve-se, sim, re gis trá-las,
sim ples men te, de mons tran do, após, no re la tó rio, as
in con gruên ci as ou in ver da des, de modo a al can çar a
com pre en são dos fa tos e evi den ci ar a par ti ci pa ção de 
ou tros en vol vi dos na prá ti ca in ves ti ga da. So men te
de ter mi nar a pri são, se for o caso, por con sen so dos
in te gran tes da co mis são, nas hi pó te ses pre vis tas no
art. 4º da Lei nº 1.579/52.

Con ce der pra zo para que se ma ni fes te o ad vo -
ga do do in di ci a do, se essa for a con di ção do de po en -
te. O ad vo ga do do que com pa re ce na con di ção de
tes te mu nha não deve ma ni fes tar-se, pois só é ad mi ti -
da – como em au diên cia – a sua pre sen ça.

Tudo o que o juiz to ga do deve re a li zar, nos pro -
ce di men tos da au diên cia, deve ser tam bém ob ser va -
do pe los in te gran tes da CPI: in for mar o in di ci a do ou a
tes te mu nha da con di ção em que se en con tra, re cor -
dan do-lhe os ter mos da no ti fi ca ção ou in ti ma ção, e as 
con se qüên ci as de seu si lên cio, omis são ou de cla ra -
ção in ve rí di ca. Obser var o art. 218 do Có di go de Pro -
ces so Pe nal, na hi pó te se de a tes te mu nha, in jus ti fi ca -
da men te, de i xar de com pa re cer à ses são (con du ção
por ofi ci al de jus ti ça, com au xí lio da for ça pú bli ca, ou
re qui si tar a apre sen ta ção à au to ri da de po li ci al).

Sin te ti zar pro ce di men tos, de for ma que os tra -
ba lhos per mi tam a co lhe i ta de de po i men tos e aca re a -
ções, em su má ri os pas sí ve is de se rem pos sí vel, ime -
di a ta men te en ca mi nha dos ao Mi nis té rio Pú bli co, ain -
da que em re la tó rio par ci al, se já hou ver con fi gu ra ção
de de li to.

O de li to deve ser des cri to, e não ape nas cor re la -
ci o na do nu me ri ca men te com as pre vi sões de ti pos
pe na is con sig na das no Có di go Pe nal, pois o in te gran -
te da CPI não for mu lam a de nú nia, com pe tên cia do
Mi nis té rio Pú bli co, nem exa mi nam o mé ri to, mas so -
men te a au to ria, ma te ri a li da de e cir cuns tân ci as. Exa -
me de mé ri to é atri bu i ção dos ma gis tra dos to ga dos, e
essa con du ta, ine ren te à com pe tên cia da ma gis tra tu -
ra, ul tra pas sa a mera ati vi da de in ves ti ga ti va a que es -
tão li mi ta das as CPI.

Con sul to ria Le gis la i va, 13 de maio de 1999. –
Fer nan do Arru da Mou ra , Con sul tor Le gis la ti vo.

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá -
vo la, o Sr. Ante ro Paes de Bar ros, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5
minutos.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro das
Comunicações, Pimenta da Veiga, acabou de
comunicar a sua intenção de enviar um projeto de lei
ao Congresso Nacional mediante o qual se cria a
Anacom – Agência Nacional de Comunicações.
Trata-se de uma instituição que virá preencher a
lacuna provocada pela inexistência do chamado
Conselho de Comunicação Social, atualmente
previsto pela Constituição. 

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 88 ino vou em ter mos
de co mu ni ca ção so ci al, con fe rin do ao Con gres so,
tan to à Câ ma ra quan to ao Se na do, se pa ra da men te, o 
po der de apre ci ar as ou tor gas de con ces sões de rá -
dio e te le vi são, tan to quan to as re no va ções des sas
con ces sões, no pra zo de dez anos. No en tan to, ao
lon go do tem po fi cou pro va do que o Con gres so não
tem nada a fa zer em re la ção às ou tor gas ou às re no -
va ções de con ces são de rá dio e te le vi são no Bra sil.
Trans for mou-se em uma ati vi da de ro ti ne i ra, in con se -
qüen te e, a meu ver, ab so lu ta men te inú til.

Aqui, não te mos nada a fa zer em re la ção aos
me i os de co mu ni ca ção no que se re fe re às ou tor gas.
Te nho in sis ten te men te dito ao lon go des se pe río do,
de po is de cons ta tar mos que o Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al não se cria, não se con fi gu ra, não se
cris ta li za, não se pro duz, que so men te um ór gão re -
gu la dor in de pen den te nos mol des do FCC ame ri ca -
no, a Fe de ral Com mu ni ca ti on Co mis si on, po de ria, tal
como lá acon te ce, exer cer fis ca li za ção, abrir edi ta is,
for mu lar as re gras de li ci ta ção, es co lher as em pre sas
que vão ser ti tu la res das con ces sões, além de exer -
cer a fis ca li za ção, ba i xar to das as nor mas re fe ren tes
ao se tor. 

Con si de ro, por tan to, im por tan te a no tí cia tra zi da 
pelo Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga, essa gran de no vi da -
de po lí ti ca que re ce be mos como uma pro pos ta pro -
mis so ra de gran de im pac to no ce ná rio so ci al, po lí ti co
e cul tu ral do País. O sur gi men to da Ana con po de rá
pro pi ci ar uma nova re la ção en tre os me i os de co mu -
ni ca ção so ci al e a po pu la ção em ge ral, a so ci e da de
bra si le i ra, e, pos si vel men te, um pa pel mais sé rio,
mais ins ti tu ci o nal men te fér til por par te do Con gres so
Na ci o nal nes sa re la ção.

Na mi nha opi nião, a in ser ção do Con gres so na
re la ção so ci e da de/me i os de co mu ni ca ção é uma in -
ser ção es té ril, in con se qüen te, inú til. Na me di da em
que for res pon sá vel pela apro va ção dos mem bros in -
te gran tes da Ana con, o Se na do terá so bre ela um
gra ve po der de fis ca li za ção e uma gra ve res pon sa bi li -
da de. Isso vai re pre sen tar um for ta le ci men to do pa pel 
ins ti tu ci o nal do Se na do e, ao mes mo tem po, um au -
men to da sua res pon sa bi li da de. Vai re pre sen tar, se -
gu ra men te, para as em pre sas que hoje de têm a ti tu -
la ri da de de con ces são de rá dio e TV a cer te za de que

elas não são pri si o ne i ras do jogo po lí ti co do po der,
mas es tão sub me ti das a re gras cla ras, trans pa ren tes, 
es ta be le ci das em um ór gão re gu la dor in de pen den te.
Por tan to, o re gis tro que faço des sa no tí cia tra zi da
pelo Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Pi men ta da Ve i ga,
é, sem dú vi da al gu ma, ben fa ze jo para o País.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT. Pro nun cia se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na des ta Casa
para tra zer ao co nhe ci men to do Se na do um exem plo
bem-sucedido de po lí ti ca go ver na men tal de in cen ti vo
à pro du ção agrí co la, ocor ri do em meu Esta do, o Mato 
Gros so. Falo do Pro al mat – Pro gra ma de Incen ti vo à
Cul tu ra do Algo dão.

Cri a do pela Lei Esta du al nº 6.683, de ju lho de
1997, e re gu la men ta do pelo De cre to nº 1.589, de
agos to do mes mo ano, o Pro al mat con ce de in cen ti vo
fis cal de até 75% do ICMS ao co to ni cul tor.

A co ra jo sa ati tu de do Go ver no Dan te de Oli ve i ra 
de mons trou uma vi são de fu tu ro e, en fren tan do toda
sor te de opi niões con trá ri as, ab di cou, em um pri me i ro 
mo men to, de par te da re ce i ta que a co to ni cul tu ra, ain -
da in ci pi en te, po de ria ge rar ao ne ces si ta do ca i xa do
Esta do do Mato Gros so. Mas ab di cou para es tru tu rar
essa ati vi da de de for ma de fi ni ti va em nos so Esta do.

Obje ti vou-se a re cu pe ra ção e a ex pan são da
cul tu ra do al go dão em Mato Gros so por meio da im -
ple men ta ção de um pro gra ma de qua li da de e de in -
cen ti vos, en vol ven do as ins ti tu i ções pú bli cas e pri va -
das, vi san do à me lho ria da qua li da de dos pro du tos e
dos pro ces sos da la vou ra até o con su mi dor fi nal.

Par ti ci pa ram to dos os pro ta go nis tas da ca de ia
pro du ti va, com bus ca in con di ci o nal de me lho ri as na
qua li da de fi nal do pro du to al go dão e um res pe i to
cons tan te ao meio am bi en te em que o mes mo é pro -
du zi do.

Como con se qüên ci as di re tas des sa ati tu de já
pu de mos ob ser var o au men to de com pe ti ti vi da de que 
o al go dão ma to-grossensse ob te ve fren te aos si mi la -
res na ci o nal e im por ta do, com um sig ni fi ca ti vo au -
men to de ren da para o pro du tor, de vol ven do ao mes -
mo a ca pa ci da de de au to-investir em seu ne gó cio,
ge ran do em pre gos, ver ti ca li zan do a pro du ção e agre -
gan do va lo res com a agro in dús tria be ne fi ci a do ra, em
um pri me i ro mo men to com al go do e i ras e, pos te ri or -
men te, com a ins ta la ção de in dús tri as de fi a ção e te -
ce la gem, es sas com gran de ca pa ci da de de ofer ta de
em pre gos.

Ten do em sua ela bo ra ção a par ti ci pa ção ati va
de to dos os se to res in te res sa dos da co to ni cul tu ra de 
Mato Gros so, o pro gra ma é com pos to por um con -
jun to de nor mas ri go ro sas, que co lo cam como pre -
con di ção aos seus be ne fi ciá ri os a uti li za ção de se -
men tes me lho ra das, uso de as sis tên cia téc nica,
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com pro va ção da cor re ta eli mi na ção de em ba la gens
de agro tó xi cos, des tru i ção de so que i ras, dis po ni bi li -
za ção do tipo de ma ne jo em pre ga do e a cor re ta de -
mons tra ção da re gu la ri da de com o Fis co Esta du al.

Mas, Exªs, tal vez o ma i or be ne fí cio que esse
pro gra ma trou xe à cul tu ra do al go dão em Mato Gros -
so foi, sem dú vi da al gu ma, a in clu são de cláu su la de
re tor no de 15% do in cen ti vo pago ao pro du tor para o
Fa cu al – Fun do de Apo io à Cul tu ra do Algo dão, que
hoje tem na sua pre si dên cia o Se na dor Bla i ro Mag gi,
que to mou pos se há pou cos dias, em subs ti tu i ção ao
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, e ge ren ci a do por um con se -
lho for ma do pelo Go ver no e re pre sen tan tes dos pro -
du to res e das in dús tri as.

O Fa cu al sus ten ta hoje o ma i or pro gra ma de
pes qui sa agrí co la da cul tu ra do al go dão da Amé ri ca
do Sul so bre prá ti cas mo der nas de ma ne jo e me lho -
ra men to ge né ti co, esse úl ti mo sen do o úni co ca mi nho 
na ob ten ção de no vas cul ti va res, plan tas mais re sis -
ten tes a pra gas e do en ças, que ne ces si tam de me no -
res vo lu mes de de fen si vos agrí co las para se rem pro -
du ti vas, pro te gen do, as sim, o meio am bi en te. Há ex -
pec ta ti va de ser lan ça da, a cada ano, pelo me nos
uma nova va ri e da de mais pro du ti va e re sis ten te a do -
en ças e pra gas.

O Fa cu al tam bém apóia tre i na men tos vol ta dos
aos in te res ses de pro du to res ru ra is nes sa com ple xa
cul tu ra e cam pa nhas de mar ke ting do al go dão de
Mato Gros so, além de am pa rar a vi a bi li za ção do pe -
que no pro du tor na ati vi da de.

Ve jam V. Exªs que, no ano de 1997, o Pro al mat
pa gou, na for ma de in cen ti vos, R$3,5 mi lhões aos co -
to ni cul to res; des se to tal, R$0,5 mi lhões re tor na ram
para que o Fa cu al des se iní cio aos seus tra ba lhos de
pes qui sa e fo men to. No úl ti mo ano de 1998, mais de
R$15 mi lhões re tor na ram, pelo Pro al mat, di re ta men -
te ao bol so do pro du tor, que, por sua vez, ali men tou o
Fa cu al em R$2,3 mi lhões. Para 1999, a ex pec ta ti va
de pa ga men to de in cen ti vos aos pro du to res pelo pro -
gra ma apro xi ma-se de R$39 mi lhões, en quan to o re -
tor no ao Fun do de Apo io à Cul tu ra do Algo dão po de rá 
ul tra pas sar os R$6 mi lhões.

Para ter mos uma idéia exa ta dos be ne fí ci os de -
le ga dos à cul tu ra do al go dão para o Esta do de Mato
Gros so, pro por ci o na dos pelo Pro al mat, bas ta ve ri fi -
car mos a par ti ci pa ção do nos so Esta do na pro du ção
na ci o nal da fi bra. Na sa fra 96/97, pri me i ro ano de in -
cen ti vo, Mato Gros so de te ve 11% da pro du ção bra si -
le i ra; na sa fra se guin te, 97/98, fi cou com 26%. Na
pre sen te sa fra, 98/99, exis te a pre vi são de par ti ci pa -
ção de Mato Gros so em 43% da pro du ção na ci o nal
des sa fi bra.

Mato Gros so é o ma i or pro du tor de al go dão do
Bra sil, tan to em área, com 203 mil hec ta res plan ta -
dos, como em pro du ção, com mais de 205 mil to ne la -
das de plu ma. No en tan to, é em pro du ti vi da de, ín di ce

que re ve la efi ciên cia, que re si de nos sa ver da de i ra li -
de ran ça, com 2.730 qui los, em mé dia, de al go dão em
ca ro ço por hec ta re ou vo lu mo sas 182 ar ro bas, em
mé dia, por hec ta re, en quan to a pro du ção na ci o nal é
de 125 ar ro bas por hec ta re.

Em con so nân cia com es ses nú me ros, ob ser va -
re mos R$250 mi lhões apli ca dos em Mato Gros so, em 
98/99, so men te con si de ran do gas tos com cus te io de
la vou ra, con tra pou co mais de R$50 mi lhões gas tos
na sa fra 96/97 com o mes mo item.

Obser va mos au men ta do de 31 para 106 o nú -
me ro de má qui nas de be ne fi ci a men to de al go dão em
ca ro ço nes sas úl ti mas três sa fras, abrin do-se, só nes -
se se tor, 3,3 mil no vos pos tos de tra ba lho.

Em se tra tan do de ge ra ção de em pre gos, a co -
to ni cul tu ra em Mato Gros so, in cen ti va da pela exis tên -
cia do Pro al mat, foi res pon sá vel pela aber tu ra de 48
mil no vas va gas, sen do 12 mil pos tos di re ta men te na
sua pro du ção.

Qu an do ana li sa mos o im pac to di re to da cul tu ra
do al go dão na ar re ca da ção es ta du al, nas úl ti mas três 
sa fras, em se tra tan do ape nas do ICMS, que é o ob je -
to do Pro al mat, o cres ci men to foi de R$8,2 mi lhões,
na sa fra 96/97, para R$57,4 mi lhões, em 98/99. Des -
se to tal, R$39 mi lhões de vem re tor nar ao pro du tor, e,
ain da as sim, o Te sou ro do Esta do deve re ce ber
R$18,4 mi lhões, ou seja, R$10,2 mi lhões a mais do
que o va lor ar re ca da do quan do do iní cio do Pro al mat.

Nes te ano de 1999, ar re ca da re mos in di re ta -
men te, com todo o agri bu si ness al go do e i ro, a quan tia 
de R$157 mi lhões, que, so ma da à ar re ca da ção di re ta 
de R$18,4 mi lhões, re sul ta rá em um to tal de R$175,4
mi lhões.

O Pro al mat ten de rá a um apri mo ra men to em
suas nor mas, vi san do a no vos pa râ me tros para clas -
si fi ca ção e cer ti fi ca ção da fi bra de al go dão, cri an do
pe ran te o in dus tri al e o mer ca do con su mi dor um con -
ce i to úni co de pro du to di fe ren ci a do, no ta da men te
pela qua li da de su pe ri or dos seus de ri va dos. Por tan -
to, há uma ní ti da ten dên cia de am pli ar-se a vin cu la -
ção do in cen ti vo, não só pela qua li da de de fi bra,
como tam bém por ou tros pré-requisitos que in du zam
à bus ca da qua li da de to tal.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, eu po de ria
acres cen tar mu i tos ou tros nú me ros e ar gu men tos,
que te ri am o ob je ti vo úni co de de mons trar o su ces so
dos re sul ta dos de um pro gra ma ofi ci al de in cen ti vo a
uma ati vi da de pro du ti va.

A cul tu ra do al go dão há mu i to es ta va pa ra li sa -
da. A glo ba li za ção, que es tre i tou os mer ca dos pro du -
to res e con su mi do res do mun do, tam bém veio a co la -
bo rar com a exi gên cia de mais com pe ti ti vi da de, de se
pro du zir sob me no res cus tos e ma i or efi ciên cia pro -
du ti va.

O Go ver no Dan te de Oli ve i ra, sen sí vel às ne -
cessida des do se tor pro du ti vo e pro fun do co nhe ce -
dor das ine gá ve is van ta gens eco nô mi cas ad vin das
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de seu pro gra ma para todo o Esta do e so ci e da de ma -
to-grossense, não me diu es for ços em apli car, na prá -
ti ca, o de que mu i tos de nós so mos sa be do res ape -
nas em tese: que é ne ces sá rio dar as me lho res con di -
ções, para que o se tor pro du ti vo res pon da po si ti va -
men te.

Esse é um bom exem plo a ser se gui do por ou -
tros go ver nos es ta du a is e tam bém no âm bi to na ci o -
nal. Opor tu ni da de úni ca te re mos du ran te a re for ma
tri bu tá ria, em que cer ta men te o tema da de so ne ra ção 
fis cal do se tor pro du ti vo po de rá ser in clu í do en tre os
as sun tos tra ta dos.

Mato Gros so pos sui ter ras fér te is. Nos sa lu mi -
no si da de é ex tra or di ná ria. As chu vas acon te cem
sem pre em tem po cer to, não te mos ge a das. As co lhe -
i tas do al go dão, em nos so Esta do, são sem pre re a li -
za das em épo cas em que as chu vas já ces sa ram, o
que con tri bui para a efi ciên cia da co lhe i ta e a qua li da -
de do pro du to fi nal. 

Mato Gros so tam bém re sol veu, no úl ti mo Go -
ver no de Dan te de Oli ve i ra, o seu pro ble ma de ener -
gia. Se an tes éra mos de pen den tes – quan do o Go -
ver na dor as su miu o Esta do, em 1994, qua ren ta e seis 
dos nos sos Mu ni cí pi os ti nham ra ci o na men to de ener -
gia elé tri ca –, hoje con quis ta mos a mu dan ça de nos -
so per fil. A re to ma da de Man so, as usi nas hi dro e lé tri -
cas em par ce ria com a ini ci a ti va pri va da, a che ga da
do ga so du to para o iní cio do ano que vem e a pri va ti -
za ção da Se mat dão-nos a cer te za de que, com ener -
gia, vi ve re mos uma ex plo são em de sen vol vi men to.

É pre ci so di zer ao Se na do e ao País que Mato
Gros so só con se guiu es sas van ta gens, es sas con -
quis tas, gra ças ao apo io in dis cu tí vel do Pre si den te da 
Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do so. Foi es sen ci al 
a sen si bi li da de do Go ver no bra si le i ro em per mi tir que
o ga so du to che gas se a Mato Gros so, como é es sen -
ci al tam bém a sua sen si bi li da de em re to mar, com a
par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da, a cons tru ção da
usi na de Man so e lan çar, bre ve men te, a cons tru ção
da usi na de Cou to Ma ga lhães.

Hoje, po de mos di zer ao se tor in dus tri al bra si le i -
ro que Mato Gros so é uma óti ma op ção de in ves ti -
men to, prin ci pal men te a re gião de Ron do nó po lis, que 
está pre pa ra da para ser um im por tan te pólo da in dús -
tria têx til bra si le i ra.

No pró xi mo mês de ju nho, será re a li za do na
Ser ra da Pe tro vi na, pólo agrí co la da re gião sul do
Esta do, o Dia do Cam po, do qual cons ta a cul tu ra do
al go dão, quan do as ma i o res for ças do nos so se tor
pro du ti vo se rão apre sen ta das ao Bra sil.

Sr. Presidente, no momento em que o Brasil
necessita de superávit na balança comercial, o
aumento da produção interna de algodão é uma
contribuição elogiável ao nosso País.

Com os re sul ta dos ob ti dos na sa fra de 98/99, o
País de i xa rá de im por tar o equi va len te a US$250 mi -
lhões só com re la ção à cul tu ra do al go dão, o que sem
dú vi da é uma gran de con tri bu i ção do Esta do de Mato
Gros so ao nos so País.

Era esse o re gis tro que gos ta ria de fa zer da tri -
bu na, cha man do a aten ção para o en con tro do Dia do 
Cam po, do Dia do Algo dão, que acon te ce rá no meu
Esta do, no mês de ju nho.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é gran de, hoje, nos sa pre o cu pa ção com
o pro ces so de ci são da Fur nas Hi dre lé tri cas em duas
em pre sas ge ra do ras e uma de trans mis são de ener -
gia, com vis tas à pri va ti za ção.

Te nho, ao lon go da mi nha vida pú bli ca, de fen di -
do o for ta le ci men to do Esta do em suas fun ções fun -
da men ta is e in trans fe rí ve is de as se gu rar sa ú de, edu -
ca ção, se gu ran ça e aces so de to dos à Jus ti ça.

Ao Esta do cabe ga ran tir a li vre em pre sa, o di re i -
to dos tra ba lha do res e pro pi ci ar as con di ções para o
pro gres so da Na ção. Para isso, o Esta do tem que ser
for te nas suas atri bu i ções.

É o que jus ti fi ca mi nha po si ção fa vo rá vel ao
Pro gra ma Na ci o nal de Pri va ti za ção.

Re gis tro que, en tre os pri me i ros pa re ce res que la -
vrei nes ta Casa, es ta va o en ca mi nha men to fa vo rá vel
da lei que abriu o se tor de cons tru ção e ope ra ção de ge -
ra do ras de ener gia à ini ci a ti va pri va da, já em 1995.

Ago ra, no en tan to, ques ti o no so bre a opor tu ni -
da de e con ve niên cia da ci são da em pre sa Fur nas
Cen tra is Hi dre lé tri cas, se gui do o mo de lo ado ta do
após a re es tru tu ra ção do se tor elé tri co, que já vem
sen do trans fe ri do à ini ci a ti va pri va da. 

O “apa gão” a que as sis ti mos no úl ti mo dia 11 de
mar ço, com enor mes pre ju í zos para a in dús tria, o co -
mér cio e a po pu la ção em ge ral, que che gou a fi car
sem aten di men to em hos pi ta is, mos trou que o se tor
en fren ta pro ble mas es tru tu ra is gra ves, já de nun ci a -
dos por es pe ci a lis tas que apon tam o se tor de trans -
mis são, pela fal ta de in ves ti men tos, como ca u sa prin -
ci pal, ao lado de fa lhas na ge rên cia. 

É con ve ni en te lem brar que Fur nas era a prin ci -
pal res pon sá vel pelo in ter câm bio de ener gia en tre as
de ma is em pre sas re gi o na is, até que a ope ra ção do
sis te ma pas sou à ge rên cia da em pre sa pri va da ONS
(Ope ra do ra Na ci o nal do Sis te ma).

De mons trou, tam bém, que a Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca (Ane el) ain da não está de vi da -
men te es tru tu ra da para fis ca li za ção e con tro le das
uni da des ge ra do ras e trans mis so ras pri va ti za das.
Tal vez pela pres sa do pro ces so de pri va ti za ção, que
qua se an te ce deu à mon ta gem das agên ci as na ci o na -
is de re gu la ção e con tro le dos se to res es tra té gi cos
pri va ti za dos.

Maio  de 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  384 



É o que se percebe na área de telefonia, onde
as empresas privadas, até pela novidade de
operação, não estão conseguindo atender
corretamente aos usuários ou mesmo cumprir
integralmente os contratos de concessão e outorga
com que se beneficiaram. As empresas de telefonia
são as recordistas de reclamações junto aos órgãos
de defesa do consumidor.

Este é um dos as pec tos que jus ti fi cam a pre o cu -
pa ção da so ci e da de bra si le i ra com o pro ces so de pri -
va ti za ção de Fur nas.

Afi nal, a área de atu a ção de Fur nas se es ten de
pe los Esta dos do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Mi nas
Ge ra is, Espí ri to San to, To can tins, Go iás e Dis tri to Fe -
de ral. É a re gião que con cen tra 65% do PIB na ci o nal
e 55% dos con su mi do res bra si le i ros.

Fur nas gera 60% da ener gia con su mi da no Su -
des te e Cen tro-Oeste do Bra sil, ou 40% do con su mo
na ci o nal. Res pon de por 95% do con su mo do Dis tri to
Fe de ral, 88% do con su mo do Rio de Ja ne i ro, 82% do
Espí ri to San to, 45% de Mi nas Ge ra is, o mes mo per -
cen tu al de São Pa u lo e 38% de Go iás.

Fur nas ope ra 16.244km de li nhas de trans mis -
são, além de suas 11 usi nas, sen do 9 hi dre lé tri cas e 2 
ter me lé tri cas, com po tên cia ins ta la da de 9.100MW.

É sis te ma que fun ci o na mu i to bem, gra ças, em
gran de par te, à fa ci li da de de in te gra ção por uma ge -
rên cia uni fi ca da que lhe dá es ca la e ra ci o na li da de
téc ni ca e ope ra ci o nal.

Ou tro as pec to fun da men tal des sa pre o cu pa ção
é a ine xis tên cia, hoje, de uma in te gra ção efe ti va en tre 
os vá ri os in te res ses que cer cam uma gran de hi dre lé -
tri ca.

Não há, ain da, uma agen da de en ten di men to e
de de fi ni ção de in te res ses dos agen tes en vol vi dos: a
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el); o Sis te -
ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to Hí dri co, res pon sá vel
pela pre ser va ção e com par ti lha men to dos re cur sos
hí dri cos; o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, que se pre o cu pa
com a ir ri ga ção e a pis ci cul tu ra; o se tor de tu ris mo –
uma vez que os gran des la gos for ma dos im pul si o nam 
efe ti va men te a ati vi da de de ho te la ria e la zer, in te ri o ri -
zan do o de sen vol vi men to e di ver si fi can do a eco no -
mia des ses lo ca is.

Não há, tam bém, a in te gra ção in dis pen sá vel
com o se tor de trans por tes, uma vez que as hi dro vi as
são uma so lu ção efe ti va para a re du ção do Cus to
Bra sil e me lho ria da com pe ti ti vi da de na ci o nal, prin ci -
pal men te no se tor agro pe cuá rio.

Não te mos, tam bém, co nhe ci men to de como se
dará con ti nu i da de ao pla ne ja men to e exe cu ção dos
pro gra mas de ele tri fi ca ção ru ral, in dis pen sá ve is ao
de sen vol vi men to da agro pe cuá ria, à re for ma agrá ria
e à fi xa ção dos pe que nos agri cul to res fa mi li a res em
suas ter ras.

São, por tan to, mu i tas as ques tões não re sol vi -
das ou se quer dis cu ti das, afe ta das pela even tu al pri -
va ti za ção de Fur nas.

Dú vi das su fi ci en tes para de ter mi nar a re a va li a -
ção dos pro ces sos de pri va ti za ção da Ele tro nor te, da
Chesf ou da CESP. Esta é uma ques tão na ci o nal, pois 
as ba ci as hi dro grá fi cas ex tra po lam as fron te i ras es ta -
du a is e os in te res ses se to ri a is.

É a mes ma pre o cu pa ção do ex-Presidente Ita -
mar Fran co, que, ago ra no Go ver no do Esta do de Mi -
nas Ge ra is, cri ou uma Co mis são Espe ci al de Estu dos 
Avan ça dos Cons ti tu ci o na is e Le ga is, pre si di da pelo
Dr. José de Cas tro Fer re i ra, for ma da por dez ju ris tas
de ele va do con ce i to, den tre eles o Dr. José Mu ri lo
Pro có pio de Car va lho, Con se lhe i ro Fe de ral da Ordem 
dos Advo ga dos do Bra sil, que não fa zem par te dos
qua dros go ver na men ta is, para que pro du zam um pa -
re cer isen to so bre es tas e ou tras dú vi das. Uma ava li -
a ção im par ci al so bre como fi ca rão nos sos rios, quem
terá con tro le so bre as ati vi da des tu rís ti cas que em
tor no dos la gos se de sen vol vem ou so bre suas
águas.

É a mes ma e gra ve pre o cu pa ção dos pre fe i tos
das 34 ci da des que fi cam às mar gens do lago de Fur -
nas, sete ve zes ma i or que a Baía da Gu a na ba ra, e
que já re ce be um mi lhão de vi si tan tes por ano e onde
es tão sen do cons tru í dos 11 no vos ho téis, na pers pec -
ti va de pas sar a re ce ber 13 mi lhões de tu ris ta por ano.

Vo ca li zan do o que pen sa a so ci e da de des ses
mu ni cí pi os, os pre fe i tos ma ni fes tam o te mor de que
os fu tu ros com pra do res não man te nham o res pe i to
ao meio am bi en te, como ocor re atu al men te. E se pre -
o cu pam com a ma nu ten ção de pro je tos so ci a is man ti -
dos por Fur nas na Re gião, como a Esta ção de Hi dro -
bi o lo gia e Pis ci cul tu ra.

A mes ma pre o cu pa ção é ma ni fes ta da pe los
mu ni cí pi os lin de i ros da Re pre sa de Ca mar gos, que
se re u ni ram nes ta quar ta-feira (12/05) para de ba ter o
pro ble ma com a re pre sen ta ção das ci da des de Ibi tu -
ra ma, Itu tin ga, Car ran cas, La vras, São João del Rei,
São Vi cen te de Mi nas, Ma dre de Deus de Mi nas, Ti ra -
den tes e Na za re no.

Te mos, ain da, de es tar aten tos aos re cla mos e
pre o cu pa ções se me lhan tes, re la ti vas à pri va ti za ção
da Com pa nhia Hi dre lé tri ca do São Fran cis co (Chesf), 
que tem o seu nas ce dou ro e par te do seu cur so em
Mi nas Ge ra is, mas é o úni co gran de cur so de água
que atra ves sa a re gião nor des ti na.

É ne ces sá rio ava li ar cor re ta men te as con se -
qüên cia da pri va ti za ção das águas do rio São Fran -
cis co, o mi to ló gi co “Ve lho Chi co”, e as pos si bi li da des
que res ta rão para uso múl ti plo de suas águas, in dis -
pen sá ve is para o apro ve i ta men to do fan tás ti co e ain -
da su bex plo ra do po ten ci al de pro du ção de ali men tos
e fru tas de toda a re gião ri be i ri nha. 
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Mantenho a minha posição favorável à
privatização. Mas insisto em que o processo de cisão
e privatização de Furnas, assim como os demais,
devem ser reavaliados.

Se man ti do o mo de lo de ci são de Fur nas, há que
se re sol ver em pri me i ro lu gar a in te gra ção en tre ge ra -
ção de ener gia, ir ri ga ção, pis ci cul tu ra, tu ris mo, pre -
serva ção ao meio am bi en te e trans por te hi dro viá rio.

Há que se de fi nir ain da a for ma de in te gra ção e
par ce ria in dis pen sá ve is en tre União, Esta dos e Mu ni -
cí pi os. Embo ra pre vis ta em lei tam bém não há re gu la -
men ta ção so bre a com pen sa ção a ser dada aos Mu -
ni cí pi os pe las even tu a is con ces si o ná ri as pri va das de
ge ra ção de ener gia.

Há que se ques ti o nar ain da o mo de lo de pri va ti -
za ção. Em re la ção a Fur nas, es ta mos fa lan do de uma 
em pre sa com pa tri mô nio de R$11 bi lhões, com en di -
vi da men to de ape nas 7,5% so bre esse pa tri mô nio e
que nos úl ti mos 3 anos in ves tiu R$2,6 bi lhões. So -
men te no ano pas sa do, o lu cro de Fur nas che gou mu -
i to pró xi mo a um bi lhão de re a is; em gran de par te, é
ver da de, pelo au men to de ta ri fas de ener gia elé tri ca
con ce di do para re mu ne rar as em pre sas de dis tri bu i -
ção pri va ti za das.

O que se vê, no mun do todo, não é a ci são, mas
sim a jun ção. São as me ga fu sões de em pre sas dos
mais va ri a dos se to res – au to mo bi lís ti cas, far ma cêu ti -
cas, pro du to ras de se men tes e in su mos agro pe cuá ri -
os, de co mu ni ca ções, pe tro lí fe ras, de ener gia e ban -
cos.

Ora, no mun do todo o mo de lo é o de agi gan ta -
men to de em pre sas para ga nho de es ca la. Então, por 
que não pre ser var Fur nas e até se ava li ar sua fu são
com ou tras em pre sas? Será que so men te Fur nas e
as em pre sas de ener gia bra si le i ras de vem se guir o
mo de lo de ci sões que são o opos to do que ocor re no
res to do Pla ne ta?

É bom lem brar, ain da, que nos Esta dos Uni dos,
que têm es ti mu la do ou até im pos to o mo de lo de pri va -
ti za ção, 95% das hi dre lé tri cas são con tro la das pelo
Pú bli co (Fe de ral, Esta dos e Mu ni cí pi os). Não se ria o
caso de se per gun tar aos que têm de fen di do o ali nha -
men to au to má ti co aos Esta dos Uni dos se, no caso do 
se tor elé tri co, tam bém “o que é bom para os Esta dos
Uni dos é bom para o Bra sil?”

Argu men ta-se que, di vi da, Fur nas será mais ra -
pi da men te ven di da. Re par ti da, te ria co lo ca ção mais
rá pi da e mais fá cil no mer ca do. Mas isso é bom para a 
es tra té gia de de sen vol vi men to do Bra sil? Cha ma -
mos, por tan to, a aten ção.

Se o mo de lo de Esta do que, apa ren te men te, a
so ci e da de bra si le i ra es co lheu é aque le em que as ati -

vi da des pro du ti vas se rão qua se que in te gral men te re -
pas sa das à ini ci a ti va pri va da, por que não se de ses -
ta ti zar o se tor elé tri co via pul ve ri za ção das ações, re -
ser van do par te des sas ações para os fun ci o ná ri os?
Se ria uma for ma, aliás, de re du zir o ele va do pas si vo
atu a ri al que a em pre sa tem com o fun do de pen são
dos seus fun ci o ná ri os, o Real Gran de za.

No mo de lo que se pre ten de, esse pas si vo fica
qua se que in te gral men te com o Esta do. Isto por que o
pro vi si o na men to de re cur sos para co brir o pas si vo
atu a ri al da Fun da ção Real Gran de za se ria des pro -
por ci o nal. A ge ra do ra nº1 pro vi si o na ria R$88 mi -
lhões, a ge ra do ra nº2, ou tros R$46,6 mi lhões, en -
quan to a em pre sa de trans mis são, que per ma ne ce rá
com a União, as su me o pas si vo de R$1,7 bi lhão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ses
são os mo ti vos pe los qua is co lo co-me con tra a ci são
ime di a ta de Fur nas e con tra a sua pri va ti za ção aço -
da da, an tes que se re sol vam as ques tões ex pos tas. A 
pri me i ra de las, re la ti va á efe ti va in te gra ção de in te -
res ses de to dos se to res, Esta dos e Mu ni cí pi os en vol -
vi dos, sub me ti dos to dos eles ao ob je ti vo ma i or de
pre ser var os in te res ses es tra té gi cos da Na ção.

A se gun da de las diz res pe i to ao mo de lo de de -
ses ta ti za ção que im pli ca, sem dú vi da, um con -
tra-senso eco nô mi co. Não se pode di vi dir uma em -
pre sa ape nas para fa ci li tar a ven da em pe da ços, fi -
can do a União com aque la de me nor ren ta bi li da de, a
ma i or car ga de dé bi tos e a ma i or ne ces si da de de in -
ves ti men tos.

Di vi dir em pre sas, no mo men to em que a ra ci o -
na li da de eco nô mi ca re co men da a fu são de em pre -
sas, é um as pec to a ser dis cu ti do e ava li a do cor re ta -
men te, em de fe sa dos in te res ses na ci o na is.

Os con du to res do mo de lo eco nô mi co bra si le i ro
ain da pre ci sam ex pli car cla ra men te suas op ções.

Ven de-se o pa tri mô nio e o con tro le das hi dre lé -
tri cas e dos sis te mas de trans mis são e dis tri bu i ção
ape nas para re for çar o ca i xa da União ou por ra ci o na -
li da de eco nô mi ca? Qual a im por tân cia es tra té gi ca do
se tor para o de sen vol vi men to in dus tri al do País? E
mais: como fi cam os con su mi do res, prin ci pal men te
di an te do fato de que as atu a is dis tri bu i do ras pri va das 
es tão co bran do as ta ri fas mais ca ras do País e as
mais al tas do mun do, com di fe ren ci al de 40% a 60%
do pre ço que pa gam, por qui lo watt com pra do, às ge -
ra do ras es ta ta is?

São perguntas, Sr. Presidente, que esta Casa e
a sociedade brasileira precisam ver respondidas
antes que se consuma o fatiamento e a venda da
geração e a distribuição de energia no Brasil.
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O Senado Federal não pode abdicar de chamar
a si a discussão desse problema de caráter nacional e 
que afeta profundamente os interesses federativos,
temas que têm nesta Casa o seu fórum máximo.

O Senado Federal deve paralisar o processo de
desestatização do setor elétrico e reavaliar posições,
mesmo as já aprovadas em passado recente, quando 
não havia surgido ainda tantas dúvidas e tantas
apreensões. Esta Casa deve “ouvir a voz da rua”, a
voz da sociedade e as suas preocupações.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arlindo
Porto, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) –
Concedo a palavra ao Senador Ademir
Andrade para uma comunicação inadiável.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
comunico à Casa a apresentação de um projeto de lei 
complementar que objetiva resolver alguns
problemas relacionados à reforma agrária, criando
facilidades, evidentemente, ao Governo, diminuindo
os ritos processuais e, portanto, retirando questões
que normalmente são submetidas ao Poder Judiciário 
e tomam bastante tempo. São duas modificações
básicas que proponho para a Lei Complementar nº
76, de seis de julho de 1993. 

A primeira alteração refere-se à exclusão do
pagamento, no momento da indenização, a quem
está sendo desapropriado dos tais juros
compensatórios. O Governo já paga ao proprietário
indenização que corresponde ao valor apurado na
data da perícia ou ao consignado pelo juiz, corrigido
monetariamente até a data do seu efetivo
pagamento. Mas, nos processos de indenização por
desapropriação, os proprietários estavam cobrando,
além da atualização monetária do valor da sua
propriedade, 12% de juros compensatórios ao ano e,
evidentemente, eram vitoriosos nesses processos. O
Governo Fernando Henrique Cardoso reduziu, por
medida provisória, os juros compensatórios de 12
para 6% ao ano. Agora tiramos completamente esses 
juros, considerando que uma propriedade é
desapropriada porque não atende a sua função social 
e se não atende a função social é porque não é terra
produtiva. A Constituição é muito clara nesse

aspecto: não se pode desapropriar terra produtiva; só 
pode ser desapropriada área improdutiva.

Se essa área é improdutiva, não há por que o
proprietário “receber”, pois no período entre a
desapropriação e o recebimento da indenização ele
não estaria utilizando a propriedade. O pagamento de 
juros compensatórios de 12% ao ano, calculados
sobre o valor estabelecido em juízo, tem gerado
valores de indenização muito acima do preço de
mercado da propriedade que está sendo
desapropriada. Portanto, o nosso projeto de lei
aperfeiçoa nesse aspecto a Lei Complementar nº 76. 

Outro grande problema que ocorre no processo
de desapropriação é referente à cobertura florística.
Inúmeros proprietários, após receberem a
indenização, entram em juízo cobrando do Governo a 
floresta natural, a floresta nativa, que existia na sua
propriedade. Evidentemente a maioria dos juízes têm
dado ganho de causa ao Governo e evitado que ele
pague pela cobertura florística de cada área
desapropriada. Porém a questão tem ido muito a
juízo, tem sobrecarregado os tribunais e os
julgadores, além do que, em alguns casos, a decisão
tem sido favorável ao proprietário, obrigando o
Governo a pagar por algo que, de certa forma, não
pertencia ao proprietário.

Muitos exigem o recebimento da cobertura
florística de uma área que está sendo
desapropriada, mas não apresentam nenhuma
comprovação de que essa área estaria sendo
aproveitada economicamente, nem mesmo
apresentam a licença do Ibama, que é o órgão
competente para permitir a exploração da reserva
florestal. Alguns proprietários, repito, têm sido
vitoriosos. As opiniões divergem: alguns juízes são
frontalmente contrários à pretensão do proprietário
por entenderem que a cobertura florística não
resultou de nenhum investimento do proprietário,
além do que ele sequer tinha a intenção e a
possibilidade de explorar aquela área por se tratar
de uma área de reserva; portanto, não seria justo
que recebesse por ela. Outros juízes, entretanto,
têm atendido o pleito do proprietário e obrigado o
Governo a pagar a cobertura florística. Essa é uma
questão absolutamente indefinida na legislação. 

O § 2º do art. 12 da Lei diz:

O valor da indenização corresponderá
ao valor apurado na data da perícia, ou ao
consignado pelo juiz, corrigido
monetariamente até a data do seu efetivo
pagamento. 
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Aí há um ponto. Eu acrescento: “excluído o
pagamento de juros compensatórios”, porque, se a
terra não está produzindo, não há por que receber
juros compensatórios por algo que ele não produziu.

O § 3º desse mesmo artigo diz:

“Na sentença, o juiz individualizará o
valor do imóvel, de suas benfeitorias e dos
demais componentes do valor da
indenização.” 

Eu es tou acres cen tan do: “ex clu in do o pa ga -
men to da co ber tu ra flo rís ti ca que tem ge ra do inú me -
ras con tro vér si as no Po der Ju di ciá rio.”

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, es pe ro es tar dan -
do uma enor me con tri bu i ção ao nos so País, ao Go -
ver no bra si le i ro, no sen ti do de eco no mi zar re cur sos
que es ta vam sen do pa gos in de vi da men te a pro pri e -
tá ri os, os qua is re ce bi am ver da de i ras for tu nas por
áre as de sa pro pri a das, va lo res aci ma do pre ço de
mer ca do. A mo di fi ca ção que es tou pro pon do ali vi a rá
o Po der Ju di ciá rio bra si le i ro, por que, na me di da em
que essa lei for apro va da, es sas ques tões não po de -
rão mais che gar à Jus ti ça e as re gras es ta rão cla ra e
trans pa ren te men te de fi ni das no pro ces so le gis la ti vo.

Por tan to, é por essa ra zão que es tou apre sen -
tan do o Pro je to de Lei Com ple men tar com um em ba -
sa men to bas tan te apro fun da do, com a apre sen ta ção
de inú me ras emen tas do Po der Ju di ciá rio e com ci ta -
ções de de ci sões já to ma das a res pe i to des sas duas
ques tões.

Era essa a co mu ni ca ção que eu gos ta ria de fa -
zer ao Ple ná rio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Ain da há

ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Este vão,

para que ocu pe a tri bu na pelo tem po que res ta para o
tér mi no da ses são.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mun do, la men -
ta vel men te, ape sar da evo lu ção tec no ló gi ca e do pro -
gres so das ci vi li za ções, não con se gue se li vrar, ao
lon go da sua his tó ria, de de ter mi na dos pro ble mas e
de ter rí ve is pa ra do xos. Dois dos ma i o res com que a
so ci e da de se de fron ta nes te fi nal de sé cu lo e fi nal de
mi lê nio, são jus ta men te a po bre za e a fome. A se gun -
da de las, a fome, na ver da de, tem, la men ta vel men te,
di zi ma do mi lha res e mi lha res de pes so as ao lon go da
his tó ria da hu ma ni da de. No pas sa do, os pró pri os re -
gis tros bí bli cos e his tó ri cos dão con ta dis so, cen te nas 
e cen te nas de mi lha res de pes so as eram con de na -

das à mor te pela ina ni ção, pela im pos si bi li da de de
pro ver as ci vi li za ções de re cur sos e de me i os, a fim
de que elas pu des sem se ali men tar.

Essa ques tão não data de mu i to tem po; data de
tem pos re cen tes. Por in crí vel que pa re ça, ocor re até
em pa í ses ex tre ma men te de sen vol vi dos, como é o
caso da Ingla ter ra. Há pou co mais de dois sé cu los, a
ali men ta ção dos in gle ses teve enor me per da de ca lo -
ri as e, con se qüen te men te, au men tou o ín di ce de
mor ta li da de em de cor rên cia da fome. Pro ble mas cli -
má ti cos que afli gi ram aque le país em de ter mi na do
mo men to pri va ram a po pu la ção das mí ni mas con di -
ções de ali men ta ção e de so bre vi vên cia.

Na que le fi nal de sé cu lo, há 200 anos, o eco no -
mis ta Tho mas Malt hus es cre via um li vro a res pe i to do 
fu tu ro da po bre za e da ali men ta ção em ra zão do cres -
ci men to da hu ma ni da de. E fa zia uma pre vi são das
mais som bri as, das mais ter rí ve is: en quan to a po pu -
la ção cres ce ria em pro por ção ge o mé tri ca, por tan to
du pli can do o nú me ro de pes so as a cada de ter mi na do 
pe río do, a pro du ção de ali men tos cres ce ria em pro -
por ção arit mé ti ca, ge ran do, ao lon go do tem po, enor -
me des com pas so. Assim, den tro de al gum tem po,
uma par ce la enor me da po pu la ção se ria con de na da à 
fome e, por tan to, à mor te.

Por in crí vel que pa re ça, do pon to de vis ta tec no -
ló gi co ou de exa ti dão des sa pre vi são, o co nhe ci men -
to, a ciên cia e a bi o tec no lo gia tra ta ram de des men -
ti-la, já que, se na que la épo ca, a pro du ti vi da de da la -
vou ra era ex tre ma men te ba i xa, as sim como a pro du -
ção de car nes, o que se viu, ao lon go dos úl ti mos du -
zen tos anos e mor men te ao lon go dos úl ti mos cin -
qüen ta anos, foi um ex tra or di ná rio ga nho de pro du ti vi -
da de por área plan ta da de qual quer ali men to pro du zi do
na face da ter ra. Assim, su í nos, bo vi nos, aves e ou tros
ti pos de ani ma is usa dos para a ali men ta ção ti ve ram
pos si bi li da de de pro du zir cada vez ma i or vo lu me para
cor te num pra zo me nor de tem po. Com efe i to, atu al -
men te, gra ças ao cru za men to de ra ças e ao apri mo ra -
men to das pas ta gens, um bo vi no está pron to para aba -
te com peso su pe ri or a vin te ar ro bas aos dezoito ou vin -
te me ses de ida de. Um fran go an tes de 90 dias já
tem con di ções de ser aba ti do, quan do, há 200
anos, o má xi mo de pro du ção de car ne que um bo vi -
no adul to atin gia de po is de cin co ou seis anos era
cer ca de 8 a 9 ar ro bas, portan to, 40% do peso que
al can ça hoje com mu i to me nos tem po.

Do lado da agri cul tu ra, o pro gres so foi igual -
men te as som bro so, por que, se na que le tem po uma
pro du ti vi da de, por exem plo, de 5 a 6 sa cas de grãos
por hec ta re era fes te ja da, hoje qual quer agri cul tu ra
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ra zo a vel men te de sen vol vi da, no caso do tri go, da
soja ou do fe i jão, con se gue co lher de 40 a 45 sa cas
por hec ta re – no caso de mi lho, prin ci pal men te de mi -
lho ir ri ga do, de 130 a 140 sa cas por hec ta re.

Ora, com isso, a que conclusão se poderia
chegar? À conclusão de que, graças a Deus, a
sombria previsão do Professor Thomas Malthus não
se verificou, e que, portanto, apesar do crescimento
geométrico da população mundial, a fome, graças ao
avanço tecnológico, estaria suprimida do mundo. Até
porque, diferentemente da previsão do Professor
Malthus, os índices de crescimento da população
foram decrescendo, e, nesse final de século e de
milênio, o crescimento populacional do mundo se dá
em níveis bem menos acelerados do que há 50 anos.

Se estivesse desmentida a tese do Professor
Malthus, estaríamos aqui a celebrar, provavelmente,
um mundo de prosperidade, de abundância de
alimentos, em que a fome, a mais cruel de todas as
injustiças sociais, estaria abolida de nosso Planeta.
Foi isso que aconteceu? Lamentavelmente, não.

Ainda na última sexta-feira, o Jornal Nacional
levou ao ar longa reportagem a respeito de um
programa desenvolvido pela Prefeitura de Manaus ou 
pelo Governo do Amazonas, denominado Saúde na
Família, em que médicos e auxiliares visitam famílias
de baixa renda naquela localidade para fazer um
diagnóstico das condições de saúde dessas pessoas e,
naturalmente, receitar-lhes os medicamentos que
sejam necessários à cura dessa o daquela doença. E,
por incrível que pareça, um dos médicos entrevistados
disse, de uma maneira muito clara, aquilo que, ainda
que choque a muitos, é do conhecimento de todos nós
políticos, pelo dever que temos de manter um contato
estreito com a população. Disse aquele médico que o
remédio que mais receitava às famílias visitadas não
era nenhum fármaco produzido em laboratório, e sim
uma formulação de que constavam arroz, feijão, fubá, 
carne, ou seja, as proteínas básicas contidas num
prato de comida.

Algumas das famílias entrevistadas diziam
simplesmente que estavam a um ou a dois dias sem
possibilidades de prover alimentos aos seus filhos.
Em função de quê? Em função do desemprego, da
crise econômica, mas em função também, em grande 
medida, da injustiça social e do egoísmo de algumas
pessoas.

Cito aqui a pa la vra ego ís mo, por que é im pres si -
o nan te o pa ra do xo. Per ce be mos que, ape sar de todo
o pro gres so tec no ló gi co, que im pli ca um au men to na
pro du ção, na efi cá cia e na efi ciên cia da pro du ção de
ali men tos, de toda sor te e de toda na tu re za, o mun do

as sis te, a cada ano, au men tar o nú me ro de pes so as
que so frem com a des nu tri ção e até com a ina ni ção.

Vol to aqui a fa lar do ego ís mo, por que, pa ra do -
xal men te, nos pa í ses mais ri cos do mun do, as ma i o -
res ca u sas de mor ta li da de da po pu la ção são as do -
en ças de cor ren tes da in ges tão exa ge ra da de ali men -
tos, ali men tos de alto teor pro téi co e ca ló ri co, que le -
vam es sas pes so as a de sen vol ve rem al tís si mos ní ve -
is de co les te rol e, por tan to, a se rem ví ti mas prin ci pal -
men te de do en ças car día cas.

Ora, que mun do é este? Um mun do que, de um
lado, se so fis ti ca, se aper fe i çoa e se che ga à ex ce lên -
cia na pro du ção de ali men tos; e, de ou tro, onde cada
vez par ce las ma i o res da po pu la ção não têm aces so a 
ali men tos bá si cos em suas me sas. Que mun do é este 
em que gran des par ce las da po pu la ção mor rem por
co mer de ma is e ou tras tan tas mor rem por não ter o
que co mer?

Com mu i ta ale gria ve mos que al guns go ver nan -
tes em nos so País têm pro cu ra do to mar ini ci a ti vas no
sen ti do de mi no rar essa si tu a ção, no sen ti do de ba -
lan ce ar essa in jus ti ça. Cito aqui o exem plo dado pelo
Esta do vi zi nho de Go iás du ran te a ges tão do hoje co -
le ga Se na dor e en tão Go ver na dor da que le Esta do,
Se na dor Ma gui to Vi le la. S. Exª lan çou um pro gra ma
ex tra or di ná rio, que con sis tia em su prir cada fa mí lia
de ba i xa ren da com o le i te e pães, di a ri a men te, e,
men sal men te, com uma ces ta bá si ca. Des sa for ma,
se ou tras ma ni fes ta ções da in jus ti ça so ci al não fo ram
re sol vi das, é cer to que pelo me nos a fome de i xou de
fre qüen tar a mesa da que las fa mí li as do Esta do de
Go iás.

Ve nho aqui di zer, com mu i to en tu si as mo, com
mu i ta ale gria, que, na úl ti ma sex ta-feira, es ti ve mos,
jun ta men te com o Go ver na dor de Bra sí lia, Jo a quim
Ro riz, lan çan do, na ci da de de San ta Ma ria – a mais
nova das ci da des do Dis tri to Fe de ral e, la men ta vel -
men te, aque la que os ten ta o mais alto ní vel de de -
sem pre go em Bra sí lia e um dos ma i o res do Bra sil –, o 
Pro gra ma Pro fa mí lia da Se cre ta ria de So li da ri e da de
Hu ma na. Esse pro gra ma con sis te exa ta men te na re -
pe ti ção da qui lo que foi fe i to com mu i to êxi to no Esta -
do de Go iás, ou seja, dar a cada mem bro de uma fa -
mí lia ca ren te do Dis tri to Fe de ral, di a ri a men te, um li tro
de le i te e dois pães, e, a cada fa mí lia, men sal men te,
uma ces ta bá si ca, de for ma a que pos sa mos, mu i to
em bre ve, di zer que no Dis tri to Fe de ral a fome é co i sa 
do pas sa do.

Ama nhã, es ta re mos lan çan do o mes mo pro -
gra ma na ci da de do Gama. A pre vi são é de que, até
o fi nal do mês de ju nho, to das as fa mí li as do Dis tri to
Fe de ral po de rão di zer, com ale gria, que o pra to de
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co mi da está che io na mesa dos seus pais, mães,
avós, tios e fi lhos.

Quanto custa esse programa, Sr. Presidente,
Srs. Senadores? Custa um valor mínimo,
insignificante perto dos orçamentos dos Municípios,
dos Estados e da União. Para sua aplicação no
Distrito Federal serão gastos cerca de R$16 milhões
por ano, o que significa menos de 0,2% do
Orçamento anual do Distrito Federal.

Se em tudo que se faz na po lí ti ca e na ad mi nis -
tra ção há que se ava li ar a re la ção en tre o cus to e o be -
ne fí cio, que ro di zer aqui que esse é um pro gra ma de
cus to mí ni mo e de ex tra or di ná rio be ne fí cio. Digo isso,
Sr. Pre si den te, por que que re mos sa ber o que será des -
sa ge ra ção de bra si le i ros re cém-nascidos que pre ci sam 
de um mí ni mo de va lor de pro te í nas para se de sen vol -
ve rem fí si ca e men tal men te. O que será des sa ge ra ção
que, da qui a al guns anos, vai atin gir a ida de adul ta
sem que te nha tido nem se quer con di ções de se de -
sen vol ver? Essa in ca pa ci da de de se de sen vol ver em
vir tu de da fal ta de ali men tos, Sr. Pre si den te, é ir re cu -
pe rá vel; não há pos si bi li da de, de po is, de se re cu pe -
rar esse tem po per di do.

Por isto, ocu po esta tri bu na nes te dia 13 de
maio, dia em que se co me mo ra o ani ver sá rio da abo li -
ção da es cra va tu ra em nos so País: para di zer que
nem toda a es cra va tu ra foi abo li da no Bra sil. A pior
das es cra va tu ras é a fome, é aque la que in fe liz men te
re le ga gran de par te de nos sa po pu la ção ao pa pel de
di zer que não só não são par tí ci pes do pro ces so de
de sen vol vi men to, como, pior ain da, es tão sen do ví ti -
mas de um des com pas so que o tem po ja ma is con se -
gui rá re cu pe rar.

Por tan to, cum pri men to o ex-governador de Go -
iás, hoje Se na dor, Ma gui to Vi le la, pelo pro gra ma pi o -
ne i ro lan ça do em nos so País. Pa ra be ni zo, ain da, o
Go ver na dor Jo a quim Ro riz por dar cum pri men to a um 
com pro mis so de cam pa nha.

Que to dos nós, Se na do res, que te mos a res -
pon sa bi li da de de re pre sen tar to dos os Esta dos bra si -
le i ros nes ta Casa de leis, mo bi li ze mo-nos para que
exem plos como es ses se jam im plan ta dos em to dos
os mu ni cí pi os de nos so País, fa zen do as sim com
que, a par tir de um dis pên dio mí ni mo, pos sa mos di zer 
que, com o nos so tra ba lho, a fome será co i sa do pas -
sa do no Bra sil do sé cu lo XXI, no Bra sil do Ter ce i ro Mi -
lê nio.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Este -
vão, o Sr. José Fo ga ça de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir
Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 240, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 52, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de -

ral e no art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, ve nho re que rer seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da que pres te a se guin te in for ma -
ção:

– Qual o re sul ta do das per das fi nan ce i ras do
Esta do de Ron dô nia em de cor rên cia da im plan ta ção
do Fun do de Esta bi li za ção Fis cal – FEF, des de o iní -
cio de sua vi gên cia até a pre sen te data?

Sala das Ses sões, 13 de maio de 1999. – Se na -
dor Mo re i ra Men des.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci -
são, nos ter mos do in ci so III, do art. 216 do Re gi men -
to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis -
são de Ser vi ços de Infra-Estrutura que pas so a ler. É
lido o se guin te:

OF. Nº 029/99-CI Bra sí lia, 6 de
maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia, que esta Co mis são apro vou o Pro je to de Lei
do Se na do nº 166, de 1998, que “Alte ra a Lei nº 9.691, 
de 22 de ju lho de 1998, que al te ra a Ta be la de Va lo res 
da Taxa de Fis ca li za ção da Insta la ção por Esta ção,
ob je to do Ane xo III da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de
1997, que ”dis põe so bre a or ga ni za ção dos ser vi ços
de te le co mu ni ca ções a cri a ção e o fun ci o na men to de
um ór gão re gu la dor e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is,
nos ter mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8, de 1995",
e dis põe so bre as ta xas de fis ca li za ção de ins ta la ção
e de fun ci o na men to de ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens edu ca ti vas, em re u nião no dia 6 de
maio de 1999. 

Aten ci o sa men te. – Se na do ra Emí lia Fer nan -
des, Pre si den te Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 166, de 1998, cu jos pa re ce -
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res fo ram li dos an te ri or men te, terá o pra zo de cin co
dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci -
mo da com po si ção da Casa, nos ter mos do art. 91, §§ 
3º a 5º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a
fim de que seja apre ci a do pelo Ple ná rio. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado nº 81, de 1999, de autoria
do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre anistia 
de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral.

Tendo sido aprovada em apreciação terminativa 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a matéria vai à Câmara dos Deputados.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler. 

É lido o seguinte:

 PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 55, DE 1999

Modifica o iniso I do art. 383 do
RISF, especificando a documentação a
ser contida na Mensagem sobre escolha
de autoridades prevista no art. 52, III e IV
da Constituição Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso I do art. 383 do Regimento

Interno do Senado Federal fica modificado, passando 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 383. ..............................................
I – a mensagem, que deverá ser

acompanhada de amplos esclarecimentos
sobre o candidato e de seu curriculum
vitae, será lida em plenário, encaminhada à
comissão competente, e deverá conter:

a) declaração de bens e fontes de
renda e passivos, incluindo todos os
passivos de sua própria responsabilidade,
de seu cônjuge ou companheira ou de
pessoas jurídicas por ele direta ou
indiretamente controladas, de valor igual ou
superior à sua remuneração mensal;

b) cópia da declaração de imposto de
renda própria e do seu cônjuge ou
companheira(s)

c) de cla ra ção de ati vi da des eco nô mi -
cas ou pro fis si o na is, atu a is ou an te ri o res,
ain da que de las se en con tre tran si to ri a men -
te afas ta do, com a res pec ti va re mu ne ra ção

ou ren di men to, in clu si ve qua is quer pa ga -
men tos que con ti nu em a ser efe tu a dos por
an ti go em pre ga dor;

d) rol das or ga ni za ções de qual quer
na tu re za a que per ten ceu ou per ten ce, nos
úl ti mos cin co anos, es pe ci fi can do o tipo de
vín cu lo e da tas res pec ti vas; e

e) to dos os ele men tos da vida edu ca ci -
o nal e fun ci o nal, in di can do tra ba lhos pu bli -
ca dos, se hou ver, tí tu los e par ti ci pa ções efe -
ti vas ou ho no ris ca u sa, com res pec ti vas
da tas e lo ca is;(NR)

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral ar ro la, no art. 52, III e IV,
as au to ri da des su je i tas à apro va ção pré via do Se na -
do Fe de ral para as su mi rem fun ção pú bli ca. São os
ma gis tar dos, nos ca sos es ta be le ci dos na Cons ti tu i -
ção, os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, o Go ver na dor
de Ter ri tó rio, o Pre si den te e Di re to res do Ban co Cen -
tral, o Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca e ti tu la res de
vá ri os ou tros car gos que a lei or di ná ria de ter mi na.

É evi den te o ca rá ter pú bli co de que se re ves tem
es tas fun ções, bem como a alta im por tân cia das mes -
mas – por isto mes mo sua in di ca ção tem sta tus  cons -
ti tu ci o nal – no que se re fe re à in fluên cia que têm no
ce ná rio da so ci e da de, e na con du ção e exe cu ção de
po lí ti cas pú bli cas.

Igual men te, é ób vio que ci da dãos que ve nham a 
ocu par tais car gos e fun ções de vem ter con du ta ili ba -
da, co nhe ci men to ade qua do, e um com pro me ti men to 
com a co i sa pú bli ca aci ma de qual quer sus pe i ta, um
es pí ri to pú bli co sem jaça, uma ho nes ti da de exem plar, 
en fim.

É pre ci so, no en tan to, que, não ape nas te nham
tais re qui si tos, mas que os mos trem, para que a Na -
ção pos sa ne les con fi ar, com um mí ni mo de se gu ran -
ça.

A par das ra zões de or dem mo ral que pre si dem
tal pro ce di men to, e que são in ques ti o ná ve is, não se
pode per der de vis ta que de vem ser res pe i ta dos e
pre ser va dos, a todo cus to, os prin cí pi os ins cul pi dos
no art. 37 da Car ta Mag na, os da le ga li da de, da im -
pes so a li da de, da mo ra li da de, da pu bli ci da de e da efi -
ciên cia.

Se é ver da de que não há como pre ver o fu tu ro,
se não há ga ran ti as de que o pro ce di men to hu ma no
será sem pre cor re to, tam bém é ver da de que de ve -
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mos nos fiar nas in for ma ções do pas sa do, como ga -
ran tia mí ni ma de atu a ção con fiá vel.

Não foi sem ra zão que exi gên ci as se me lhan tes
às que ago ra se pro põe, com este pro je to, es tão dis -
pos tas na Re so lu ção nº 20/93, des ta Casa, que “Insti -
tui o Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar”. No art.
6º, es tão re la ci o na das as “de cla ra ções obri ga tó ri as
pe rió di cas” (nos so ne gri to) que o se na dor apre sen ta -
rá ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, em
de cor rên cia do exer cí cio da fun ção de ca rá ter pú bli co 
que exer ce.

É im pe ra ti vo ló gi co que as au to ri da des ar ro la -
das na nor ma cons ti tu ci o nal em epí gra fe tam bém de -
vam cum prir tais exi gên ci as. Suas ações, ain da que
pos sam ser con si de ra das como de na tu re za di ver sa,
são pú bli cas, di zem res pe i to à toda a so ci e da de em
as sun tos de gran de re le vân cia re la ti vos à or dem so ci -
al.

É bem ver da de que o Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, no Art. 383, I, de ter mi na a apre sen ta -
ção de “am plos es cla re ci men tos...e do cur ri cu lum
vi tae, pelo can di da to. No en tan to, a não es pe ci fi ca -
ção do que nele deva con ter de i xa ao can di da to o po -
der dis cri ci o ná rio de de ci dir o que apre sen tar. Mu i tas
ve zes, é fá cil ve ri fi car, os can di da tos não for ne cem –
não se sabe se por es que ci men to, in com pe tên cia, ou
de pro pó si to – in for ma ções ab so lu ta men te per ti nen -
tes às fun ções que de ve rão exer cer.

Com este Pro je to, pre ten de mos ape nas es pe ci -
fi car na nor ma as in for ma ções que de vem ser tra zi -
das ao co nhe ci men to do Se na do e do País, nada ino -
van do, ape nas apli can do aos ca sos do Art. 52, III e IV
da Cons ti tu i ção, as exi gên ci as já nor ma ti za das no
que diz res pe i to ao se na dor. Se a este elas são apli -
ca das, por quê não àque les?

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala da Ses sões, 13 de maio de 1999. – Se na -

dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

a) ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União
indicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;
d) presidente e diretores do Banco Central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV – aprovar previamente, por voto secreto,

após agüição em sessão secreta, a escolha dos
chefes de missão diplomática de caráter
permanente;
....................................................................................

*Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será
convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira no casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento;

VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos 
e nos e nos limites definidos em lei específica;

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
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X – a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices;

XI – a re mu ne ra ção e o sub sí dio dos ocu pan tes
de car gos, fun ções e em pre gos pú bli cos da ad mi nis -
tra ção di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, dos mem bros
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, dos de ten to res de
man da to ele ti vo e dos de ma is agen tes po lí ti cos e os
pro ven tos, pen sões ou ou tra es pé cie re mu ne ra tó ria,
per ce bi das cu mu la ti va men te ou não, in clu í das as
van ta gens pes so a is ou de qual quer ou tra na tu re za,
não ex ce der o sub sí dio men sal, em es pé cie, dos Mi -
nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

XII – os ven ci men tos dos car gos do Po der Le -
gis la ti vo e do Po der Ju di ciá rio não po de rão ser su pe -
ri o res aos pa gos pelo Po der Exe cu ti vo;

XIII – é ve da da a vin cu la ção ou equi pa ra ção de
qua is quer es pé ci es re mu ne ra tó ri as para o efe i to de
re mu ne ra ção de pes so al do ser vi ço pú bli co;

XIV – os acrés ci mos pe cu niá ri os per ce bi dos por 
ser vi dor pú bli co não se rão com pu ta dos nem acu mu -
la dos para fins de con ces são de acrés ci mos ul te ri o -
res;

XV – o sub sí dio e os ven ci men tos dos ocu pan -
tes de car gos e em pre gos pú bli cos são ir re du tí ve is,
res sal va do o dis pos to nos in ci sos XI e XIV des te ar ti -
go e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

XVI – é ve da da a acu mu la ção re mu ne ra da de
car gos pú bli cos, ex ce to, quan do hou ver com pa ti bi li -
da de de ho rá ri os, ob ser va do em qual quer caso o dis -
pos to no in ci so XI;

a) a de dois car gos de pro fes sor;
b) a de um car go de pro fes sor com ou tro, téc ni -

co ou ci en tí fi co;
c) a de dois car gos pri va ti vos de mé di co;
XVII – a pro i bi ção de acu mu lar es ten de-se a

em pre gos e fun ções e abran ge au tar qui as, fun da -
ções, em pre sas pú bli cas, so ci e da des de eco no mia
mis ta, suas sub si diá ri as, e so ci e da des con tro la das,
di re ta ou in di re ta men te, pelo po der pú bli co;

XVIII – a ad mi nis tra ção fa zen dá ria e seus ser vi -
do res fis ca is te rão, den tro de suas áre as de com pe -
tên cia e ju ris di ção, pre ce dên cia so bre os de ma is se -
to res ad mi nis tra ti vos, na for ma da lei;

XIX – so men te por lei es pe cí fi ca po de rá ser cri a -
da au tar quia a au to ri za da a ins ti tu i ção de em pre sa
pú bli ca, de so ci e da de de eco no mia mis ta e de fun da -

ção, ca ben do à lei com ple men tar, nes te úl ti mo caso,
de fi nir as áre as de sua atu a ção;

XX – de pen de de au to ri za ção le gis la ti va, em
cada caso, a cri a ção de sub si diá ri as das en ti da des
men ci o na das no in ci so an te ri or, as sim como a par ti ci -
pa ção de qual quer de las em em pre sa pri va da;

XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -
gis la ção, as obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -
bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos
os con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam
obri ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções
efe ti vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men -
te per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e
eco nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men -
to das obri ga ções.
....................................................................................

Art. 6º O Se na dor apre sen ta rá ao Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar as se guin tes de cla ra ções 
obri ga tó ri as pe rió di cas, para fins de am pla di vul ga ção 
e pu bli ci da de:

I – ao as su mir o man da to, para efe i to de pos se,
e no ven ta dias an tes das ele i ções, no úl ti mo ano da
le gis la tu ra: De cla ra ção de Bens e Fon tes de Ren da e
Pas si vos, in clu in do to dos os pas si vos de sua pró pria
res pon sa bi li da de, de seu côn ju ge ou com pa nhe i ra ou 
de pes so as ju rí di cas por eles di re ta ou in di re ta men te
con tro la das, de va lor igual ou su pe ri or a sua re mu ne -
ra ção men sal como Se na dor;

II – até o tri gé si mo dia se guin te ao en cer ra men -
to do pra zo para en tre ga da De cla ra ção do Impos to
de Ren da das pes so as fí si cas: có pia da De cla ra ção
de Impos to de Ren da do Se na dor e do seu côn ju ge
ou com pa nhe i ra;

III – ao as su mir o man da to e ao ser in di ca do
mem bro de Co mis são Per ma nen te ou Tem po rá ria da
Casa: De cla ra ção de Ati vi da des Eco nô mi cas ou Pro -
fis si o na is, atu a is ou an te ri o res, ain da que de las se
en con tre tran si to ri a men te afas ta do, com a res pec ti va
re mu ne ra ção ou ren di men to, in clu si ve qua is quer pa -
ga men tos que con ti nu em a ser efe tu a dos por an ti go
em pre ga dor;

IV – du ran te o exer cí cio do man da to, em Co mis -
são ou em Ple ná rio, ao ini ci ar-se a apre ci a ção de ma -
té ria que en vol va di re ta men te seus in te res ses pa tri -
mo ni a is: De cla ra ção de Inte res se, em que, a seu ex -
clu si vo cri té rio, de cla re-se im pe di do de par ti ci par ou
ex pli ci te as ra zões pe las qua is, a seu ju í zo, en ten da
como le gí ti ma sua par ti ci pa ção na dis cus são e vo ta -
ção.

§ 1º Ca be rá ao Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar di li gen ci ar para a pu bli ca ção e di vul ga -
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ção das de cla ra ções re fe ri das nes te ar ti go, pelo me -
nos nos se guin tes ve í cu los:

I – no órgão de publicação oficial – onde será
feita sua publicação integral;
....................................................................................

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

I – a mensagem, que deverá ser acompanhada
de amplos esclarecimentos sobre o candidato e de
seu curriculum vitae, será lida em plenário e
encaminhada à comissão competente;

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

III – a argüição de candidato a chefe de missão
diplomática de caráter permanente será feita em
reunião secreta (Const., art. 52, IV);

IV – além da argüição do candidato e do
disposto no art. 93, a comissão poderá realizar
investigações e requisitar, da autoridade competente, 
informações complementares;

V – o relatório deverá conter dados sobre o
candidato, passando a constituir parecer com o
resultado da votação, aprovando ou rejeitando o
nome indicado;(*)

VI – a reunião será pública, sendo a votação
procedida por escrutínio secreto, vedadas
declarações ou justificação de voto, exceto com
referência ao aspecto legal;(*)

VII – o parecer será apreciado pelo Plenário em
sessão pública, sendo a votação procedida por
escrutínio secreto;

VIII – a manifestação do Senado será
comunicada ao Presidente da República,
consignando-se o resultado da votação.

Parágrafo único. A manifestação do Senado e
das comissões sobre escolha de chefe de missão
diplomática de caráter permanente será procedida
em sessão e reunião secretas (Const. art. 52, IV).
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Resolução nº 55, de 1999, lido anteriormente, terá,
perante a Mesa, o prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas, nos termos do Regimento 
Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Sobre 
a mesa, projetos que passo a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 56, DE 1999

Alte ra o § 3º do art. 12 da Re so lu ção 
nº 78, de 1998, que “Dis põe so bre as
ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu -
ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar qui as 
e fun da ções, in clu si ve con ces são de ga -
ran ti as, seus li mi tes e con di ções de au to -
ri za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao § 3º do art.

12 da Re so lu ção nº 78, de 1998:

“Art. 12. ................................................

§ 3º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após
13 de de zem bro de 1995, para pa ga men to
de pre ca tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art.
33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, po de rão ser re fi nan ci a dos em
até cen to e vin te par ce las men sa is igua is e
su ces si vas, des de que os Esta dos e os Mu -
ni cí pi os emis so res com pro vem que to ma -
ram as ca bí ve is me di das ju di ci a is tan to as
pe na is como as cí ve is des ti na das à anu la -
ção ou de cla ra ção de nu li da de dos va lo res
cor res pon den tes aos de sá gi os e às ta xas
de su ces so pa gas. (NR)."

Art. 2º Fica in clu í do o se guin te § 4º no art. 12 da
Re so lu ção nº 78, de 1998, re nu me ran do-se o atu al §
4º:

“§ 4º O re fi nan ci a men to de que tra ta o
pa rá gra fo an te ri or está li mi ta do ao mon tan te 
efe ti va men te em bol sa do pelo Esta do ou
Mu ni cí pio emis sor na pri me i ra ope ra ção
com os tí tu los a que se re fe re o dis po si ti vo
aci ma, atu a li za do pela taxa Se lic, sub tra í do
dos va lo res pa ga dos como ”taxa de su ces -
so" pa gas ou co mis sões da mes ma na tu re -
za."

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, 13 de maio de 1999. – Se na -
dor Ro ber to Re quião, PMDB – PR.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998(*)

Dis põe so bre as ope ra ções de cré di -
to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e  de suas
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res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, in -
clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li -
mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. A dívida mobiliária dos Estados e do

Distrito Federal, objeto de refinanciamento ao amparo 
da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a dos
Municípios poderá ser paga em até trezentas e
sessenta prestações mensais e sucessivas, nos
termos de contrato que vier a ser firmado entre a
União e a respectiva unidade federada.
....................................................................................

§ 3º Os títulos públicos emitidos após 13 de
dezembro de 1995, para pagamento de precatórios
judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, não são
passíveis de qualquer refinanciamento, devendo ser
resgatados em seu vencimento.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 334, DE 1999

Altera a redação dos artigos 19, 22,
104 e 131, e acrescenta o art. 65-A, à Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
modificada pela Lei nº 9.602, de 21 de
janeiro de 1998, para dispor sobre a
inspeção técnica de segurança de
veículos automotores em circulação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 19, 22, 104 e 131 da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997 passam a vigorar com a
seguite redação:

“Art. 19. Compete ao órgão máximo
executivo de trânsito da União:

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

..............................................................
XXX – promover a instauração de

processo licitatório, de abrangência
nacional, para a contratação, pelos órgãos
executivos estaduais e do Distrito Federal,
dos serviços de inspeção técnica de
segurança dos veículos automotores em
circulação, previstos no art. 104 desta Lei.

..............................................................
§ 4º Para os fins pre vis tos no in ci so

XXX, o ór gão má xi mo exe cu ti vo de trân si to
da União pro ce de rá à de fi ni ção, em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, do nú me ro e ca rac te rís ti -

ca dos lo tes, para ins pe ção téc ni ca de se gu -
ran ça ve i cu lar, a se rem re ci o nal men te dis tri -
bu í dos, con for me a den si da de de mo grá fi ca
e a fro ta de ve í cu los, por es ta do ou por re -
gião, es ta be le cen do os li mi tes má xi mo e mí -
ni mo de par ti ci pa ção das em pre sas na res -
pec ti va con ces são, e as se gu ran do a ins ti tu i -
ção de uma po lí ti ca na ci o nal uni for me para
o es ta be le ci men to do va lor dos ser vi ços de
ins pe ção.

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

..............................................................
§ 9º O pro ces so li ci ta tó rio a que se re -

fe re o in ci so XXX terá como fa to res de jul -
ga men to, iso la dos ou em con jun to, os de
me nor ta ri fa, ma i or ofer ta por ou tor ga, me -
lhor qua li da de téc ni ca dos ser vi ços e me lhor 
aten di men to da de man da."

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

..............................................................
“Art. 22. Com pe te aos ór gãos ou en ti -

da des exe cu ti vas de trân si to dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral, no âm bi to de sua cir -
cusn cri ção:

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

..............................................................
III – Vis to ri ar, re gis trar, em pla car, se lar

a pla ca e li cen ci ar ve í cu los, me di an te a
apro va ção dos res pec ti vos la u dos de ins pe -
ção téc ni ca de se gu ran ça ve i cu lar, ex pe din -
do o Cer ti fi ca do de Re gis tro e o Li cen ci a -
men to Anu al, me di an te de le ga ção do ór gão
fe de ral com pe ten te."

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

..............................................................
“Art. 104. Os ve í cu los em cir cu la ção

se rão sub me ti dos a ins pe ção obri ga tó ria
para ava li a ção de suas con di ções de se gu -
ran ça, de con tro le de emis são de ga ses po lu -
en tes e de ru í do (ITV), atra vés de es ta ções
au to ma ti za das e in for ma ti za das, fi xas ou
mó ve is, ex clu si va men te equi pa das para
essa fi na li da de, na for ma e pe ri o di ci da de
es ta be le ci das pelo Con tran, para os itens de 
se gu ran ça e pelo Co na ma, quan to à emis -
são de ga ses po lu en tes e ru í do, com va li da -
de em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

§ 1º As ins pe ções de que tra ta este ar -
ti go serão con tra ta das, me di an te de le ga ção
do ór gão fe de ral com pe ten te, pe los ór gãos e 
en ti da des exe cu ti vas de trân si to dos Estdos
e do Dis tri to Fe de ral, sob o re gi me de con -
ces são e por pra zo de ter mi na do, com em -
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pre sas idô ne as de com pro va da ca pa ci da de
téc ni ca para aten der aos re qui si tos e es pe -
ci fi ca ções fi xa das pelo Con tran, e que ha -
jam sido se le ci o na das me di an te o pro ces so
li ci ta tó rio a ser pro ce di do, em âm bi to na ci o -
nal, pelo ór gão má xi mo exe cu ti vo de trân si -
to da União.

§ 2º As tarifas dos serviços de
inspeção técnica de segurança veicular
serão fixadas no contrato de concessão,
conforme o edital da licitação ou a proposta
apresentada pelo licitante, e serão cobradas 
diretamente pelas empresas
concessionárias aos usuários dos serviços,
obedecendo-se às seguintes regras:

I – Do va lor co bra do pe los ser vi ços,
par te será des ti na da ao Fun do Na ci o nal de
Se gu ran ça e Edu ca ção de Trân si to –
FUNSET e aos ór gãos exe cu ti vos de trân si -
to do Esta do e do Dis tri to Fe de ral, que se -
rão apli ca dos ex clu si va men te em be ne fí cio
do sis te ma, obe de cen do à se guin te dis tri bu -
i ção:

a) 5% (cin co por cen to) para o Fun do
Na ci o nal de Se gu ran ça e Edu ca ção do
Trân si to;

b) 10% (dez por cen to) para o ór gão
exe cu ti vo de trân si to do Esta do ou do Dis tri -
to Fe de ral da área de sua lo ca li za ção.

II – Do va lor pago pela ou tor ga da con -
ces são se rão des ti na dos 2/3 (dois ter ços)
para os Esta dos ou o Dis tri to Fe de ral e 1/3
(um ter ço) para a União.

III – O pro ce di men to li ci ta tó rio será re -
gi do pela Lei nº 8.666/93 de Li ci ta ções e
Con tra tos, e ob ser va rá, no que cou ber, a Lei 
nº 8.987/95 de Con ces sões e Ser vi ços Pú -
bli cos.

§ 3º Se rão im pe di das de par ti ci par da
li ci ta ção e con tra ta ção dos ser vi ços de ins -
pe ção téc ni ca de se gu ran ça ve i cu lar as em -
pre sas que de sem pe nham ati vi da des de co -
mér cio de ve í cu los, de au to pe ças, de ser vi -
ços de ma nu ten ção e re pa ro de ve í cu los,
bem como aque las que ha jam sido con de -
na das pelo co me ti men to de in fra ções pre -
vis tas no Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

§ 4º Será apli ca da, pelo ór gão exe cu ti -
vo, a me di da ad mi nis tra ti va de re ten ção dos 
ve í cu los re pro va dos na ins pe ção tec ni ca de
se gu ran ça e na de emis são de ga ses po lu -
en tes e ru í dos, in de pen den te men te do dis -

pos to no art. 131, § 3º, as se gu ra do o di re i to
do in te res sa do aos ser vi ços de re-inspeção.

§ 5º Ne nhu ma em pre sa con ces si o ná -
ria po de rá ex plo rar mais do que 10% do
mer ca do na ci o nal de ins pe ção téc ni ca de
ve í cu lo, nem tam pa u co par ti ci par de so ci e -
da de com ou tra em pre sa que ex plo re o
mes mo ramo.

§ 6º Não será ad mi ti da a sim ples
trans fe rên cia de tec no lo gia dos ser vi ços
exe cu ta dos pe las em pre sas con tra ta das
para a ins pe ção téc ni ca, de ven do o de ten tor 
da tec no lo gia par ti ci par com pelo me nos de
20% (vin te por cen to) do ca pi tal vo tan te da
em pre sa.

§ 7º A con ces são so men te po de rá ser
ou tor ga da à em pre sa cons ti tu í da se gun do
as leis bra si e li ras, com sede e ad mi nis tra -
ção no País, cri a da para ex plo rar ex clu si va -
men te os ser vi ços de ins pe ção téc ni ca, ob -
je to da ou tor ga, su je i tan do-se aos ris cos
em pre sa ri a is, re mu ne ran do-se pela com -
bran ça de sre vi ço aos usuá ri os e res pon -
den do di re ta men te por suas obri ga ções e
pe los pre ju í zos que ca u sar. A par ti ci pa ção
na li ci ta ção, in clu si ve em con sór cio, de
quem não aten da a tais re qui si tos, será con -
di ci o na da ao com pro mis so de adap tar-se ou 
cons ti tu ir-se em em pre sa, com as ca rac te -
rís ti cas ade qua das, an tes da ce le bra ção do
con tra to.

§ 8º O pra zo de con ces são será, no
má xi mo, de 10 (dez) anos, per mi ti da a sua
re no va ção por igual pe río do, caso in te res se
a am bas as par tes.

§ 9º Na exe cu ção dos ser vi ços de ins -
pe ção téc ni ca de se gu ran ça ve i cu lar pe las
em pre sas con tra ta das na for ma des te ar ti -
go, se rão de le gá ve is as ati vi da des me ra -
men te au xi li a res, téc ni cas, pre pa ra tó ri as,
ma te ri a li za das na ex pe di ção de la u dos de
ve ri fi ca ção, que se rão re me ti dos ao ór gão
exe cu ti vo com pe ten te, para os fins do art.
131.

Não se rão ob je to de de le ga ção, em
ne nhu ma hi pó te se, as de ci sões fi na is, tí pi -
cas de po der pú bli cos, se bre li cen ci a men to,
a im po si ção de san ções ad mi nis tra ti vas e o
jul ga men to de re cur sos ad mi nis tra ti vos.

§ 10. O Con tran e o Co na ma de ve rão
ar ti cu lar-se para o es ta be le ci men to de nor -
mas que as se gu rem a exe cu ção, de for ma
in te gra da, das ins pe ções téc ni cas de que
tra ta este ar ti go."

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

..............................................................
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“Art. 131. Para obter o licenciamento do
veículo, o proprietário deverá,
obrigatoriamente, comprovar sua aprovação
na inspeção técnica de segurança veicular e
de controle de emissões de gases poluentes
e de ruído, conforme o disposto nos arts.
65-A e 104.”

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

..............................................................
Art. 2º A Lei nº 9.503 passa a vigorar

com o seguinte artigo:
“Art. 65-A. Nenhum veículo poderá

transitar sem atender às normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA – relativamente
à emissão de gases popuentes e de ruído,
observado o disposto nos arts. 104 e 131.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Cons ti tui ver da de i ro de sa fio a ser en fren ta -
do pe las au to ri da des de trân si to a im plan ta ção do 
uti lís si mo e im pres cin dí vel sis te ma au to ma ti za do
e in for ma ti za do de ins pe ção de se gu ran ça ve i cu -
lar, em um país de tão gran des di men sões ter ri to -
ri a is como o nos so.

Tal sis te ma já se en con tra, há mu i to, in cor po -
ra do à pra ti ca cor ren te de vá ri os pa í ses do con ti -
nen te eu ro peu, com a cris ta li za ção de vá ri as ex pe -
riên ci as po si ti vas, que vêm ten do ex ce len tes re sul -
ta dos prá ti cos.

Entre nós sua im plan ta ção ain da se re ves te
de gran des di fi cul da des. Po de mos si tuá-las, ba si -
ca men te, em três as pec tos es sen ci a is.

1º) Não poss su í mos ain da, em ter ri tó rio na ci -
o nal, o do mí nio da tec no lo gia ne ces sá ria para as -
se gu rar o fun ci o na men to rá pi do, efi ci en te e im -
pes so a li za do da ins pe ção de se gu ran ça ve i cu lar,
como se faz im pres cin dí vel, e como é am pla men -
te pra ti ca do em ou tros pa í ses, com alto pre ci são e 
em ques tão de ape nas al guns mi nu tos.

2º) A aqui si ção e em pre go dos equi pa men -
tos téc ni cos e so fis ti ca dos ne ces sá ri os para as
ins pe ções ve i cu la res, em es pa ços ge o grá fi cos
tão gran des, como os de nos so País – onde sim -
ples es ta do têm di men sões igua is e até ma i o res
do que a ma i or par te dos pa í ses do con ti nen te eu -
ro peu – de man da o em pre go de vul to sos re cur -
sos fi nan ce i ros, dos qua is, em re gra, as ad mi nis -
tra ções es ta du a is, mes mo nos cen tros mais adi -
an ta dos, ain da não dis põem. Tor na-se ne ces sá -
rio, pois, atra i rem-se in ves ti men tos de gru pos es -

tran ge i ros, am pla men te ex pe ri en tes no se tor e
do ta dos de sig ni fi ca ti vo po der eco nô mi co.

3º) Pe cu li a ri da des ins ti tu ci o na is do Esta do
bra si le i ro, es tru tu ra do sob uma base de or ga ni za -
ção fe de ra ti va de trí pli ce es fe ra de com pe tên ci as,
es tas, que – so bre tu do no ter re no ad mi nis tra ti vo,
se de sen vol vem em di fe ren tes pla nos que re ci -
pro ca men te in ter fe rem e re per cu tem uns so bres
os ou tros – re co men dam re do bra das ca u te las de
or dem ju rí di ca, para a ado ção das so lu ções ide a is 
para a im plan ta ção prá ti ca das nor mas do Có di go
de Trân si to Bra si le i ro, ín clu si ve nes ta área de ins -
pe ção de se gu ran ça ve i cu lar. Tais ca u te las se re -
ve lam tan to mais ne ces sá ri as, quan do, a todo mo -
men to, ocor re o sé rio ris co da eclo são de ar güi -
ções de in cons ti tu ci o na li da de das nor mas a se -
rem ex pe di das.

4º) Te mos um ín di ce bas tan te ele va do, em
todo o Bra sil, da ocor rên cia de aci den tes de trân -
si to, cu jas es ta tis ti cas nos co lo cam em uma in de -
se já vel si tu a ção de pri ma zia em re la ção a ou tros
pa í ses. Ora, a ma i or par te des sa ele va da taxa de
aci den tes se deve ao gran de nú me ro de ve í cu los
que, em todo o País, tra fe gam nas vias pú bli cas
sem as mí ni mas con di ções de se gu ran ça. Bem
as sim, nas gran des aglo me ra ções dos cen tros ur -
ba nos mais de sen vol vi dos, é ain da con si de rá vel
o pro ble ma das agres sões ao meio am bi en te ca u -
sa das pela po lu i ção at mos fé ri ca e so no ra, de sen -
ca de a da pelo gran de nú me ro de ve í cu los que tra -
fe gam sem a me nor pro te ção am bi en tal, le van do
a so lu ções ex tre ma das, como o ro dí zio de ve í cu -
los em cir cu la ção.

Em tais con di ções, faz-se im pe ri o sa e pre men -
te, sob to dos os pon tos de vis ta, a ade qua da ins ti tu -
i ção de um sis te ma de pro te ção à se gu ran ça ve i cu -
lar.

Mas, após o ad ven to do Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, a ma té ria, que já era ob je to da an ti ga
Re so lu ção nº 809, do Con tran, re sul tou ex tre ma -
men te po lê mi ca, so bre tu do em de cor rên cia das
per ple xi da des ca u sa das pe los ve tos pre si den ci a -
is que su pri mi ram o art. 66 e mu ti la ram o art. 104
do CTB.

Em lou vá vel es for ço, a Re so lu ção nº 84/98,
do Con tran, ten tou con fe rir uma dis ci pli na ao as -
sun to, ab sor ven do as ex pe riên ci as ne ga ti vas e
po si ti vas que se ti nham de sen vol vi do em todo o
País, ain da na vi gên cia e na prá ti ca da le gis la ção
an te ri or, bem como as no vas li ções da dou tri na
ju rí di ca emer gen te so bre o as sun to.

Entre tan to, de logo se ve ri fi cou que cer tas so -
lu ções da Re so lu ção nº 84, do Con tran, ain da que
me ri tó ri as e fru to de acu ra do es tu do da re a li da de e
das con di ções do País, en tra vam em con fli to com
dis po si ções da nor ma de ma i or hi e rar quia, qual seja 
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o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, apro va do pela Lei 
nº 9.503/97.

O pre sen te pro je to de lei, ba se a do fun da -
men tal men te nas so lu ções ju rí di cas en con tra das
pela alu di da Re so lu ção nº 84/98, pro põe al gu mas
al te ra ções ne ces sá ri as ao tex to do Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, com vis tas, in clu si ve, não so -
men te a dar me lhor e mais efi caz tra ta men to le gis -
la ti vo à ma té ria de tão ur gen te re le vân cia, qual
seja o sis te ma na ci o nal de pro te ção à se gu ran ça
ve i cu lar, como, por ou tro lado, a es cla re cer as
per ple xi da des ad vin das dos alu di dos ve tos pre si -
dên ci a is aos arts. 66 e 104 al te ran do-os e co lo can -
do-os em sin to nia com as de ma is dis po si ções do
Có di go.

São as se guin tes as al te ra ções pro pos tas.

1 – Alte ra-se o art. 19, do Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, que de fi ne as com pe tên ci as do ór gão
má xi mo exe cu ti vo de trân si to da União, para in -
clu ir, em seu tex to, o in ci so XXX e os §§ 4º e 9º.

Com isso, as se gu ra-se ao ór gão má xi mo
exe cu ti vo de trân si to da União a com pe tên cia
para pro mo ver a ins ta u ra ção de um pro ces so li ci -
tá rio úni co, com abran gên cia na ci o nal, com vis -
tas à fu tu ra con tra ta ção dos ser vi ços de ins pe ção
téc ni ca ve i cu lar pe los ór gãos exe cu ti vos dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

Duas ra zões fun da men ta is di ta ram tais al te -
ra ções.

1ª – Asse gu ran do-se a re a li za ção de um pro -
ces so li ci ta tó rio úni co, em ní vel na ci o nal, exis te
ma i or pro ba bi li da de de um pro ce di men to isen to,
evi tan do-se as di ver sas pres sões e os in ci den tes
que tu mul tu a ram, no ano de 1997, a re a li za ção de
cer ta mes di re ci o na dos, le van do a vá ri as anu la -
ções pelo Ju di ciá rio, de li ci ta ções re a li za das pe -
los Esta dos. Ine xis te in cons ti tu ci o na li da de em tal
dis po si ti vo, por quan to, nos ter mos do art. 22, in -
ci so XI, da Cons ti tu i ção, é da com pe tên cia da
União le gis lar so bre ma té ria de trân si to, ca ben do
ape nas, ás de ma is or dens fe de ra das, a com pe tên -
cia co mum, pre vis ta no art. 23, in ci so XII, para es -
ta be le cer e im plan tar a po lí ti ca de edu ca ção para
o trân si to. De ma is dis so, é da com pe tên cia do le -
gis la dor fe de ral dis por so bre li ci ta ções.

Por ou tro lado, na nova re da ção do art. 104,
que se pro põe, fica bem cla ro que as con tra ta ções 
res pec ti vas, sob o re gi me de con ces são, se rão
efe tu a das, com os ven ce do res da li ci ta ção, pe los
ór gãos exe cu ti vos es ta du a is de trân si to dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, por de le ga ção do ór gão
exe cu ti vo má xi mo fe de ral.

Tal de le ga ção, para con tra ta ções sob o re gi -
me de con ces são, vem sen do am pla men te uti li za -
da, em nos so or de na men to, pe las au tar qui as es -
pe ci a is ca rac te ri za das como agên ci as re gu la do -
ras.

2ª – Ten do-se em vis ta as ex tre mas di ver si -
da des de con di ções ve ri fi ca das em todo o País,
quan to á den si da de de mo grá fi ca e ao ta ma nho
das fro tas de ve í cu los nos Esta dos, tor na-se ne -
ces sá ria uma ade qua da dis tri bu i ção das áre as em 
lo tes para li ci ta ção, em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
in clu si ve, se ne ces sá rio, agru pan do o ter ri tó rio
de cer tos Esta dos em re giões. Bem as sim, o es ta -
be le ci men to de uma po lí ti ca na ci o nal uni for me,
para o va lor dos ser vi ços de ins pe ção, ofe re ma i -
or ga ran tia para os usuá ri os dos ser vi ços.

Ora, so men te se rão le gí ti mas as dis po si ções 
con ti das na re da ção do § 4º, cuja in ser ção se pro -
põe, se seu cum pri men to es ti ver a car go do ór gão 
exe cu ti vo na ci o nal, har mo no zan do-se, aliás, com
as de ma is com pe tên ci as que lhe atri bu iu o CTB.

O § 9º re pro duz o que já cons ta da Re so lu ção 
nº 84/98, a res pe i to dos cri té ri os para li ci ta ção dos 
con tra tos de ser vi ços de ins pe ção téc ni ca ve i cu -
lar, le gi ti man do-os, a ní vel de lei fe de ral, úni ca
com pe ten te para dis por so bre tal ma té ria.

2 – Mo di fi ca-se a re da ção do in ci so III do art.
22, para dar-lhe ma i or cla re za.

Bem as sim, a re da ção pro pos ta para o in ci so 
XXX dis si pa qua is quer dú vi das an te ri o res so bre a 
pos si bi li da de de “cre den ci a men to” para ser vi ços
de ins pe ção téc ni ca de se gu ran ça ve i cu lar.

3 – Com o art. 65-A re cons ti tui-se o art. 66,
que fora ve ta do pelo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca
por con fun dir as res pon sa bi li da des de vá ri os ór -
gãos de de fe sa do meio am bi en te, dan do-se-lhe
re da ção co e ren te com o dis pos to nos ar ti gos 104
e 131.

4 – Pro põe-se a in te i ra re for mu la ção do ar ti -
go 104, que ti ve ra to dos os seus in ci sos ve ta dos.
São as se guin tes as mo di fi ca ções pro pos tas:

1º – Pro cu ra-se, no ca put do ar ti go, de i xar bem 
cla ro que as ações es ta be le ci das, de acor do com as
nor mas do Con tran e pelo Co na ma, fi ca rão a car go
das mes mas es ta ções au to ma ti za das e in for ma ti za -
das, uni fi can do-se nas mes mas es ta ções, como se
faz em ou tros pa í ses, as duas for mas de ins pe ção.

2º Define-se, no § 1º, a quem compete licitar os
serviços de inspeção técnica veicular, e a quem
compete contratá-los.

Se é con ve ni en te, pe las ra zões já ex pos tas,
que o pro ces so li ci ta tó rio se re a li ze uma só vez, para 
to dos os lo tes dis tri bu í dos pelo ter ri tó rio na ci o nal,
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não ha ve ri am como cen tra li za rem-se, em tor no do ór -
gão exe cu ti vo fe de ral, as com ple xas atri bu i ções e
res pon sa bi li da des de po der con ce den te, na fis ca li za -
ção e con tro le da exe cu ção dos ser vi ços, bem como
na im po si ção de san ções ad mi nis tra ti vas. Se ria,
aliás, ver da de i ra men te in viá vel, em um país de tão
gran des dis tân ci as ge o grá fi cas, pois o re gi me de con -
ces são de man da um con tra to lo cal, pró xi mo e cons -
tan te com os con tra ta dos, para um acom pa nha men to 
di re to e per ma nen te, para in ter ven ção, e, até mes mo
para a ado ção de me di das mais enér gi cas, que se
tor nem ne ces sá ri as.

Eli mi na-se, na re da ção dos §§ 1º e 2º do art.
104, a am bi güi da de do ter mo cre den ci a men to, que vi -
nha ge ran do tan tas per ple xi da des, e ado ta-se o re gi -
me de con ces são, mais apro pri a do para a exe cu ção
de ser vi ços que de vem ser re mu ne ra dos di re ta men te
pe los usuá ri os, que de man dam gran des so mas de in -
ves ti men tos, com re tor no de mo ra do, bem como um
pra zo mais lon go de con tra ta ção.

As dis po si ções do in ci so I e suas alí ne as, bem
como as dos §§ 2º, 3º e 4º e 8º, já es tão pre vis tas na
Re so lu ção nº 84/98, mas ca re ci am de le gi ti ma ção
nor ma ti va, por cons ti tu í rem re ser va de lei.

O § 5º di ri ge-se à pre ven ção de abu sos do po -
der eco nô mi co, de pre vi sí vel ocor rên cia, que, aliás, já 
se pro nun ci a vam na prá ti ca das di ver sas li ci ta ções
frus tra das de 1997.

Os §§ 6º e 7º di ri gem-se ao aca u te la men to e à
pro te ção dos in te res ses na ci o na is, uma vez que, atu -
al men te, so men te em pre sas es tran ge i ras de têm a
tec no lo gia ne ces sá ria à ins ta la ção e ma nu ten ção das 
es ta ções in for ma ti za das de ins pe ção.

O § 9º de fi ne, como ri gor dou tri ná rio, o exa to âm -
bi to dos ser vi ços cuja pres ta ção seja de le ga da aos con -
tra ta dos, con cen tran do, ex pres sa men te, na com pe tên -
cia ex clu si va dos ór gãos pú bli cos, a ma té ria per ti nen te
ao exer cí cio do po der de po lí cia ad mi nis tra ti va.

As im pre ci sões e in de fi ni ções a res pe i to do as -
sun to, con subs tan ci a das, in clu si ve, nos vá ri os edi ta is
de li ci ta ção de ser vi ços de ITV que sur gi ram no País, vi -
nham en se jan do, aliás, a viva opo si ção de re no ma dos
ju ris tas, atra vés de fun da dos pro nun ci a men tos.

Por fim, o § 10 pre vê, ex pres sa men te, a ar ti cu la -
ção in te gra da das nor mas do Con tran e do Co na ma,
atra vés da uni fi ca ção das ins pe ções téc ni cas ve i cu la -
res res pec ti vas.

5 – Pro põe-se uma nova re da ção para o art.
131, que, ao mes mo tem po, de fi ne o ca rá ter obri ga tó -
ria da ins pe ção téc ni ca ve i cu lar, como con di ção para
o li cen ci a men to a ser ou tor ga do pelo ór gão pú bli co
com pe ten te, e en fa ti za o ca rá ter con ju ga do de suas
ações, para o aten di men to das nor mas do Con tran e
do Co na ma.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1999. –
Senador Romero Jucá .

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

....................................................................................
Art. 19. Com pe te ao ór gão má xi mo exe cu ti vo de 

trân si to da União:
I – cum prir e fa zer cum prir a le gis la ção de trân si -

to e a exe cu ção das nor mas e di re tri zes es ta be le ci -
das pelo Con tran, no âm bi to de suas atri bu i ções;

II – pro ce der à su per vi são, à co or de na ção, à
cor re i ção dos ór gãos de le ga dos, ao con tro le e à fis -
ca li za ção da exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Trân si -
to e do Pro gra ma Na ci o nal de Trân si to;

III – ar ti cu lar-se com os ór gãos dos Sis te mas
Na ci o na is de Trân si to, de Trans por te e de Se gu ran ça
Pú bli ca, ob je ti van do o com ba te à vi o lên cia no trân si -
to, pro mo ven do, co or de nan do e exe cu tan do o con tro -
le de ações para a pre ser va ção do or de na men to e da
se gu ran ça do trân si to;

IV – apu rar, pre ve nir e re pri mir a prá ti ca de atos
de im pro bi da de con tra a fé pú bli ca, o pa tri mô nio, ou a
Admi nis tra ção Pú bli ca ou pri va da, re fe ren tes à se gu -
ran ça do trân si to;

V – su per vi o si o nar a im plan ta ção de pro je tos e
pro gra mas re la ci o na dos com a en ge nha ria, edu ca -
ção, ad mi nis tra ção, po li ci a men to e fis ca li za ção do
trân si to e ou tros, vi san do à uni for mi da de de pro ce di -
men to;

VI – es ta be le cer pro ce di men tos so bre a apren -
di za gem e ha bi li ta ção de con du to res de ve í cu los, a
ex pe di ção de do cu men tos de con du to res, de re gis tro
e li cen ci a men to de ve í cu los;

VII – ex pe dir a Per mis são para Di ri gir, a Car te i ra
Na ci o nal de Ha bi li ta ção, os Cer ti fi ca dos de Re gis tro e
de Li cen ci a men to Anu al me di an te de le ga ção aos ór -
gãos exe cu ti vos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

VIII – or ga ni zar e man ter o Re gis tro Na ci o nal de
Car te i ras de Ha bi li ta ção (Re nach);

IX – or ga ni zar e man ter o Re gis tro Na ci o nal de
Ve í cu los Au to mo to res (Re na vam);

X – or ga ni zar a es ta tís ti ca ge ral de trân si to no ter -
ri tó rio na ci o nal, de fi nin do os da dos a se rem for ne ci dos
pe los de ma is ór gãos e pro mo ver sua di vul ga ção;

XI – estabelecer modelo padrão de coleta de
informações sobre as ocorrências de acidentes e as
estatísticas do trânsito;

XII – administrar fundo de âmbito nacional
destinado à segurança e à educação de trânsito;
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XIII – coordenar a administração da
arrecadação de multas por infrações ocorridas em
localidade diferente daquela da habilitação de
condutor infrator e em unidade da federação diferente 
daquela do licenciamento do veículo;

XIV – fornecer aos órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito informações sobre
registros de veículos e de condutores, mantendo o
fluxo permanente de informações com os demais
órgãos do sistema;

XV – promover, em conjunto com os órgãos
competentes do Ministério da Educação e do
Desporto, de acordo com as diretrizes do Contran, a
elaboração e a implementação de programas de
educação de trânsito nos estabelecimentos de
ensino;

XVI – elaborar e distribuir conteúdos
programáticos para a educação de trânsito;

XVII – promover a divulgação de trabalhos
técnicos sobre o trânsito;

XVIII – elaborar, juntamente com os demais
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito,
e submeter à aprovação do Contran, a
complementação ou alteração da sinalização e dos
dispositivos e equipamentos de trânsito;

XIX – organizar, elaborar, complementar e
alterar os manuais e normas de projetos de
implementação da sinalização, dos dispositivos e
equipamentos de trânsito aprovados pelo Contran;

XX – expedir a permissão internacional para
conduzir veículo e o certificado de passagem nas
alfândegas, mediante delegação aos órgãos
executivos dos Estados e do Distrito Federal;

XXI – promover a realização periódica de
reuniões regionais e congressos nacionais de
trânsito, bem como propor a representação do Brasil
em congressos ou reuniões internacionais;

XXII – propor acordos de cooperação com
organismos internacionais, com vistas ao
aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e
educação de trânsito;

XXIII – elaborar projetos e programas de
formação, treinamento e especialização do pessoal
encarregado da execução das atividades de
engenharia, educação, policiamento ostensivo,
fiscalização, operação e administração de trânsito,
propondo medidas que estimulem a pesquisa
científica e o ensino técnico-profissional de interesse
do trânsito, e promovendo a sua realização;

XXIV – opinar sobre assuntos relacionados ao
trânsito interestadual e internacional;

XXV – ela bo rar e sub me ter à apro va ção do
Con tran as nor mas e re qui si tos de se gu ran ça ve i cu lar 
para fa bri ca ção e mon ta gem de ve í cu los, con so an te
sua des ti na ção;

XXVI – es ta be le cer pro ce di men tos para a con -
ces são do có di go mar ca-modelo dos ve í cu los para
efe i to de re gis tro, em pla ca men to e li cen ci a men to;

XXVII – ins tru ir os re cur sos in ter pos tos das de -
ci sões do Con tran, ao mi nis tro ou di ri gen te co or de na -
dor má xi mo do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to;

XXVIII – es tu dar os ca sos omis sos na le gis la ção 
de trân si to e sub me tê-los, com pro pos ta de so lu ção,
ao mi nis té rio ou ór gão co or de na dor má xi mo do Sis te -
ma Na ci o nal de Trân si to;

XXIX – pres tar su por te téc ni co, ju rí di co, ad mi -
nis tra ti vo e fi nan ce i ro ao Con tran.

§ 1º Com pro va da, por meio de sin di cân cia, a de -
fi ciên cia téc ni ca ou ad mi nis tra ti va ou a prá ti ca cons -
tan te de atos de im pro bi da de con tra a fé pú bli ca, con -
tra o pa tri mô nio ou con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, o
ór gão exe cu ti vo de trân si to da União, me di an te apro -
va ção do Con tran, as su mi rá di re ta men te ou por de le -
ga ção, a exe cu ção to tal ou par ci al das ati vi da des do
ór gão exe cu ti vo de trân si to es ta du al que te nha mo ti -
va do a in ves ti ga ção, até que as ir re gu la ri da des se jam 
sa na das.

§ 2º O re gi men to in ter no do ór gão exe cu ti vo de
trân si to da União dis po rá so bre sua es tru tu ra or ga ni -
za ci o nal e seu fun ci o na men to.

§ 3º Os ór gãos e en ti da des exe cu ti vos de trân si -
to e exe cu ti vos ro do viá ri os da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os for ne ce rão, obri ga -
to ri a men te, mês a mês, os da dos es ta tís ti cos para os
fins pre vis tos no in ci so X.
....................................................................................

Art. 22. Com pe te aos ór gãos ou en ti da des exe -
cu ti vos de trân si to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
no âm bi to de sua cir cuns cri ção:

I – cum prir e fa zer cum prir a le gis la ção e as nor -
mas de trân si to, no âm bi to das res pec ti vas atri bu i -
ções;

II – re a li zar, fis ca li zar e con tro lar o pro ces so de
for ma ção, aper fe i ço a men to, re ci cla gem e sus pen são
de con du to res, ex pe dir e cas sar Li cen ça de Apren di -
za gem, Per mis são para Di ri gir e Car te i ra Na ci o nal de
Ha bi li ta ção, me di an te de le ga ção do ór gão fe de ral
com pe ten te;

III – vis to ri ar, ins pe ci o nar quan to às con di ções
de se gu ran ça ve i cu lar, re gis trar, em pla car, se lar a
pla ca, e li cen ci ar ve í cu los, ex pe din do o Cer ti fi ca do
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de Re gis tro e o Li cen ci a men to Anu al, me di an te de le -
ga ção do ór gão fe de ral com pe ten te;

IV – estabelecer, com conjunto com as Polícias
Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo
do trânsito;

V – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to, au tu ar e
apli car as me di das ad mi nis tra ti vas ca bí ve is pe las in -
fra ções pre vis ta nes te có di go, ex ce tu a das aque las
re la ci o na das nos in ci sos VI e VIII do art. 24, no exer -
cí cio re gu lar do Po der de Po lí cia de Trân si to;

VI – apli car as pe na li da des por in fra ções pre vis -
tas nes te có di go, com ex ce ção da que las re la ci o na -
das nos in ci sos VII e VIII do art. 24, no ti fi can do os in -
fra to res e ar re ca dan do as mul tas que apli car;

VII – ar re ca dar va lo res pro ve ni en tes de es ta da
e re mo ção de ve í cu los e ob je tos;

VIII – co mu ni car ao ór gão exe cu ti vo de trân si to
da União a sus pen são e a cas sa ção do di re i to de di ri -
gir e o re co lhi men to da Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta -
ção;

IX – co le tar da dos es ta tís ti cos e ela bo rar es tu -
dos so bre aci den tes de trân si to e suas ca u sas;

X – cre den ci ar ór gãos ou en ti da des para a exe -
cu ção de ati vi da des pre vis tas na le gis la ção de trân si -
to, na for ma es ta be le ci da em nor ma do Con tran;

XI – im ple men tar as me di das da Po lí ti ca Na ci o -
nal de Trân si to e do Pro gra ma Na ci o nal de Trân si to;

XII – pro mo ver e par ti ci par de pro je tos e pro gra -
mas de edu ca ção e se gu ran ça de trân si to de acor do
com as di re tri zes es ta be le ci das pelo Con tran;

XIII –- in te grar-se a ou tros ór gãos e en ti da des
do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to para fins de ar re ca -
da ção e com pen sa ção de mul tas im pos tas na área de 
sua com pe tên cia, com vis tas à uni fi ca ção do li cen ci a -
men to, à sim pli fi ca ção e à ce le ri da de das trans fe rên -
ci as de ve í cu los e de pron tuá ri os de con du to res de
uma para ou tra uni da de da Fe de ra ção;

XIV – for ne cer, aos ór gãos e en ti da des exe cu ti -
vos de trân si to e exe cu ti vos ro do viá ri os mu ni ci pa is,
os da dos ca das tra is dos ve í cu los re gis tra dos e dos
con du to res ha bi li ta dos, para fins de im po si ção e no ti -
fi ca ção de pe na li da des e de ar re ca da ção de mul tas
nas áre as de suas com pe tên ci as;

XV – fis ca li zar o ní vel de emis são de po lu en tes
e ru í do pro du zi dos pe los ve í cu los au to mo to res ou
pela car ga, de acor do com o es ta be le ci do no art. 66,
além de dar apo io, quan do so li ci ta do, às ações es pe -
cí fi cas dos ór gãos am bi en ta is lo ca is;

XVI – articular-se com os demais órgãos do
Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob
coordenação do respectivo Cetran.

....................................................................................
Art. 104. Os ve í cu los em cir cu la ção te rão suas

con di ções de se gu ran ça, de con tro le de emis são de
ga ses po lu en tes e de ru í do ava li a das me di an te ins pe -
ção, que será obri ga tó ria, na for ma e pe ri o di ci da de
es ta be le ci das pelo Con tran para os itens de se gu ran -
ça e pelo Co na ma para emis são de ga ses po lu en tes
e ru í do.

§ 1º (Ve ta do).
§ 2º (Ve ta do).
§ 3º (Ve ta do).
§ 4º (Ve ta do).
§ 5º Será apli ca da a me di da ad mi nis tra ti va de

re ten ção aos ve í cu los re pro va dos na ins pe ção de se -
gu ran ça e na de emis são de ga ses po lu en tes e ru í do.
....................................................................................

Art. 131. O Cer ti fi ca do de Li cen ci a men to Anu al
será ex pe di do ao ve í cu lo li cen ci a do vin cu la do ao Cer -
ti fi ca do de Re gis tro, no mo de lo e es pe ci fi ca ções es ta -
be le ci dos pelo Con tran.

§ 1º O pri me i ro li cen ci a men to será fe i to si mul ta -
ne a men te ao re gis tro.

§ 2º O ve í cu lo so men te será con si de ra do li cen -
ci a men to es tan do qui ta dos os dé bi tos re la ti vos a tri -
bu tos, en car gos e mul tas de trân si to e am bi en ta is,
vin cu la dos ao ve í cu lo, in de pen den te men te da res -
pon sa bi li da de pe las in fra ções co me ti das.

§ 3º Ao li cen ci ar o ve í cu lo, o pro pri e tá rio de ve rá
com pro var sua apro va ção nas ins pe ções de se gu ran -
ça ve i cu lar e de con tro le de emis sões de ga ses po lu -
en tes e de ru í do, con for me dis pos to no art. 104.
....................................................................................

Art. 66. (Ve ta do).
....................................................................................

LEI Nº 9.602, DE 21 DE JANEIRO DE 1998

Dis põe so bre le gis la ção de trân si to
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º Os arts. 10, 14, 108, 111, 148, 155, 159,
269 e 282, da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997, pas sam a vi go rar acres ci dos dos se guin tes dis -
po si ti vos:

“Art. 10. ................................................
..............................................................

401 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1999



XXII – um representante do Ministério
da Saúde."

“Art. 14. ................................................
..............................................................
XI – de sig nar, em caso de re cur sos de -

fe ri dos e na hi pó te se de re a va li a ção dos
exa mes, jun ta es pe ci al de sa ú de para exa -
mi nar os can di da tos à ha bi li ta ção para con -
du zir ve í cu los au to mo to res."

“Art. 108. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção ci ta da

no ca put não po de rá ex ce der a doze me -
ses, pra zo a par tir do qual a au to ri da de pú -
bli ca res pon sá vel de ve rá im plan tar o ser vi ço 
re gu lar de trans por te co le ti vo de pas sa ge i -
ros, em con for mi da de com a le gis la ção per -
ti nen te e com os dis po si ti vos des te Có di go."

“Art. 111. ...............................................
..............................................................
III – apo si ção de ins cri ções, pe lí cu las

re fle ti vas ou não, pa i néis de co ra ti vos ou pin -
tu ras, quan do com pro me ter a se gu ran ça do
ve í cu lo, na for ma de re gu la men ta ção do
Con tran."

“Art. 148. ..............................................
..............................................................
§ 5º O Con se lho Na ci o nal de Trân si to

– CONTRAN po de rá dis pen sar os tri pu lan -
tes de ae ro na ves que apre sen ta rem o car -
tão de sa ú de ex pe di do pe las For ças Arma -
das ou pelo De par ta men to de Ae ro náu ti ca
Ci vil, res pec ti va men te, da pres ta ção do exa -
me de ap ti dão fí si ca e men tal."

“Art. 155. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. Ao apren diz será ex -

pe di da au to ri za ção para apren di za gem, de
acor do com a re gu la men ta ção do Con tran,
após apro va ção nos exa mes de ap ti dão fí si -
ca, men tal, de pri me i ros so cor ros e so bre le -
gis la ção de trân si to."

“Art. 159. ..............................................
..............................................................
§ 10. A va li da de da Car te i ra Na ci o nal

de Ha bi li ta ção está con di ci o na da ao pra zo
de vi gên cia do exa me de ap ti dão fí si ca e
men tal.

§ 11. A Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta -
ção, ex pe di da na vi gên cia do Có di go an te ri -
or, será subs ti tu í da por oca sião do ven ci -
men to do pra zo para re va li da ção do exa me
de ap ti dão fí si ca e men tal, res sal va dos os
ca sos es pe ci a is pre vis tos nes ta Lei."

“Art. 269. ..............................................
..............................................................
XI – re a li za ção de exa mes de ap ti dão

fí si ca, men tal, de le gis la ção, de prá ti ca de
pri me i ros so cor ros e de di re ção ve i cu lar."

“Art. 282. ..............................................
..............................................................
§ 4º Da no ti fi ca ção de ve rá cons tar a

data do tér mi no do pra zo para apre sen ta ção 
de re cur so pelo res pon sá vel pela in fra ção,
que não será in fe ri or a trin ta dias con ta dos
da data da no ti fi ca ção da pe na li da de.

§ 5º No caso de pe na li da de de mul ta,
a data es ta be le ci da no pa rá gra fo an te ri or
será a data para o re co lhi men to de seu va -
lor."

Art. 2º O art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes §§ 2º, 3º e 4º, re nu me ran do-se o atu al pa rá -
gra fo úni co para 1º:

“Art. 147. ..............................................
..............................................................
§ 2º O exa me de ap ti dão fí si ca e men -

tal será pre li mi nar e re no vá vel a cada cin co
anos, ou a cada três anos para con du to res
com mais de ses sen ta e cin co anos de ida -
de, no lo cal de re si dên cia ou do mi cí lio do
exa mi na do.

§ 3º O exa me pre vis to no pa rá gra fo
an te ri or, quan do re fe ren te à pri me i ra ha bi li -
ta ção, in clu i rá a ava li a ção psi co ló gi ca pre li -
mi nar e com ple men tar ao re fe ri do exa me.

§ 4º Qu an do hou ver in dí ci os de de fi -
ciên cia fí si ca, men tal, ou de pro gres si vi da de 
de do en ça que pos sa di mi nu ir a ca pa ci da de 
para con du zir o ve í cu lo, o pra zo pre vis to no
§ 2º po de rá ser di mi nu í do por pro pos ta do
pe ri to exa mi na dor."

Art. 3º O in ci so II do art. 281 da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 281. ..............................................
..............................................................
II – se, no pra zo má xi mo de trin ta dias, 

não for ex pe di da a no ti fi ca ção da au tu a ção."

Art. 4º O Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça e Edu -
ca ção de Trân si to – FUNSET, a que se re fe re o pa -
rá gra fo úni co do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de
se tem bro de 1997, pas sa a cus te ar as des pe sas do
De par ta men to Na ci o nal de Trân si to – DENATRAN
re la ti vas à ope ra ci o na li za ção da se gu ran ça e edu -
ca ção de Trân si to.
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Art. 5º A gestão do Funset caberá ao
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN,
conforme o disposto no inciso XII do art. 19 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 6º Constituem recursos do Funset:
I – o percentual de cinco por cento do valor das

multas de trânsito arrecadadas, a que se refere o
parágrafo único do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997;

II – as dotações específicas consignadas na Lei
de Orçamento ou em créditos adicionais;

III – as doações ou patrocínios de organismos
ou entidades nacionais, internacionais ou
estrangeiras, de pessoas físicas ou jurídicas
nacionais ou estrangeiras;

IV – o produto da arrecadação de juros de mora
e atualização monetária incidentes sobre o valor das
multas no percentual previsto no inciso I deste artigo;

V – o resultado das aplicações financeiras dos
recursos;

VI – a reversão de saldos não aplicados;
VII – outras receitas que lhe forem atribuídas

por lei.
Art. 7º Ficam revogados o inciso IX do art. 124; o 

inciso II do art. 187; e o §  3º do art. 260 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 21 de janeiro de 1998; 177º da
Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Iris Rezende .

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 335, de 1999

Estabelece a obrigatoriedade de
atendimento médico ao policial e
bombeiro vitimado em acidente
decorrente do exercício da função
pública, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O policial ou bombeiro vitimado em

função do exercício de sua função pública tem direito
a atendimento médico gratuito em qualquer hospital
ou casa de saúde, publico ou particular.

Pa rá gra fo úni co. Caso o hos pi tal ou a casa de
sa ú de que re ce ber o vi ti ma do não ti ver re cur sos para
pra ti car os atos ne ces sá ri os ao aten di men to, de ve rá

pro vi den ci ar a re mo ção para o hos pi tal ou casa de sa -
ú de mais pró xi mo que te nha os re cur sos.

Art. 2º Os hos pi ta is par ti cu la res se rão in de ni za -
dos, pelo aten di men to, nos ter mos da ta be la do Ser vi -
ço Úni co de Sa ú de (SUS).

Ar. 3º A ne ga ti va ao aten di men to de que tra ta
esta lei im pli ca em cri me de omis são de so cor ro.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca çõa.

Jus ti fi ca ção

Este pro je to foi ela bo ra do em con jun to com
o De pu ta do João Alber to Fra ga Sil va que, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, apre sen tou um si mi lar que
to mou o nº 189, de 1999.

Diz seu au tor, na jus ti fi ca ção, que “Os po li ci -
a is e bom be i ros, em ra zão da fun ção pú bli ca, mu i -
tas ve zes são vi ti ma dos e, por não te rem con vê -
nio ou pla no de sa ú de, fi cam à mer cê da sor te, e
mu i tos tem se que las per ma nen tes ou mes mo
che gam a mor rer. Uma função tão no bre e que exi ge
o sa cri fí cio da pró pria vida em de fe sa do Esta do e da
so ci e da de, não pode fi car sem a con tra par ti da mí ni ma,
que é o so cor ro, para o ple no res ta be le ci men to, sa ben -
do-se que a sua recupe ra ção ple na im pli ca rá no seu
re tor no à ati vi da de e à ex po si ção da vida para sal var
vi das.”

A pro po si ção é apre sen ta da ao Se na do com
a fi na li da de de agi li zar a tra mi ta ção da ma té ria.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 13 de maio de 1999. – Se -

na dor Luiz Este vão.

(Ás Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Assun tos So ci a is, ca -
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 336, DE 1999-COMPLEMENTAR

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 76, de 6 de ju lho de 1993, que
“dis põe so bre o pro ce di men to con tra di -
tó rio es pe ci al, de rito su má rio, para o
pro ces so de de sa pro pri a ção de imó vel
ru ral, por in te res se so ci al, para fins de
re for ma agrá ria.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O dis pos to nos §§ 2º e 3º do art. 12 da Lei

Com ple men tar nº 76, de 6 de ju lho de 1993, pas sam a 
vi go ra com a se guin te re da ção:

§ 2º O va lor da in de ni za ção cor res pon de -
rá ao va lor apu ra do na data da pe rí cia, ou ao
con sig na do pelo juiz, cor ri gido mo ne ta ri a men te
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até a data de seu efe ti vo pa ga men to, ex clu í do
o pa ga men to de ju ros com pen sa tó ri os.

§ 3º Na sentença, o juiz individualizará 
o valor do imóvel, de suas benfeitorias e dos 
demais componentes do valor da
indenização, excluído o pagamento de
cobertura florística.

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As re i vin di ca ções cam pe si nas no Bra sil, que 
se tor na ram mais in ten sas na dé ca da de ses sen ta
e, após es ca bro so pe río do do re gi me de for ça e
que ga nhou novo ri gor com o atu al mo vi men to
dos sem-terra  –  MST, le va ram os le gis la do res a
uma pre o cu pa ção for ça da so bre a re for ma agrá -
ria.

Se gun do Pin to Fer re i ra, mes tre do cons ti tu -
ci o na lis mo pro gres si vo no País, a re for ma agrá ria 
con sis te, “na dis tri bu i ção das ter ras ao cam pe si -
na to, com o ob je ti vo de au men tar a pro du ti vi da de. 
O seu ob je ti vo não é tão-somente a re dis tri bu i ção
das ter ras, mas de ou tro lado, ain da, o au men to
da pro du ção a fim de be ne fi ci ar a co le ti vi da de”.
Por tan to, in du bi ta vel men te a re for ma agrá ria se
tra duz em ins tru men to ge ra dor de em pre gos, vez
que, com uma me lhor re par ti ção de ter ras e as sis -
tên cia do go ver no, se rão cri a das no vas uni da des
pro du ti vas, ge ra do ras de no vos pos tos de tra ba -
lho, au men tan do a pro du ção e tra zen do me lhor
equi lí brio en tre a ci da de e o cam po.

Cons ti tu i ção vi gen te ga ran te o di re i to de
pro pri e da de, que de ve rá aten der a sua fun ção so -
ci al (art. 5º, incs. XXII e XXIII), im pon do-se a de sa -
pro pri a ção das áre as im pro du ti vas, com jus ta in -
de ni za ção em di nhe i ro, num quan tum de in de ni za -
ção me di do por di ver sas téc ni cas pre vis tas em lei.
Ade ma is, a Cons ti tu i ção Fe de ral exi ge le gis la ção
com ple men tar para o dis ci pli na men to des se pro ces -
so de de sa pro pri a ção (§ 3º, do art. 184). Assim, a Lei
Com ple men tar nº 76, de 6 de ju lho de 1993, que dis -
põe so bre o pro ce di men to con tra di tó rio, de rito su má -
rio, para o pro ces so de de sa pro pri a ção de imó vel ru -
ral, por in te res se so ci al, para fins de re for ma agrá ria,
aten deu a exi gên cia cons ti tu ci o nal.

A pre sen te pro po si ção ob je ti va con tem po ri zar a
Lei Com ple men tar nº 76/93 às ne ces si da des e às cir -
cuns tân ci as fá ti cas que de cor rem da vi gên cia des sa le -
gis la ção, ade quan do-se a di re triz que nor te ia o prin cí pio 
da re for ma agrá ria, ins cul pi do na Cons ti tu i ção.

Des ta fe i ta, dis põem com mu i ta pre ci são os §§
2º e 3º do art. 12 da Lei Com ple men tar nº 76/93,
quan do pres cre ve nos se guin tes ter mos:

“§ 2º O va lor da in de ni za ção cor res -
pon de rá ao va lor apu ra do na data da pe rí -
cia, ou ao con sig na do pelo juiz, cor ri gir mo -
ne ta ri a men te até a data de seu efe ti vo pa -
ga men to.

§ 3º Na sen ten ça, o juiz in di vi du a li za rá o 
va lor do imó vel, de suas ben fe i to ri as e dos
de ma is com po nen tes do va lor da in de ni za -
ção."

Per ce be-se, pois, que para a ava li a ção re ve lar
um jus to pre ço, exi ge-se ob je ti vi da de e em pre go de
re gras téc ni cas, sem as qua is o sen ti do de jus ta in -
de ni za ção de sa pa re ce, haja vis ta que, di an te da re -
a li da de eco nô mi ca, de ve-se es tar sem pre aten to
aos re fle xos do va lor da in de ni za ção, para não se
en co ra jar sú bi tos e des pro por ci o na do en ri que ci men -
tos.

Assim, cor ri gir mo ne ta ri a men te o va lor da in de -
ni za ção já es ta be le ci da, não sig ni fi ca di zer que o va -
lor da in de ni za ção seja su pe ri or às con di ções nor ma -
is de de man da e ofer ta, no ta da men te quan do se tra ta
de de sa pro pri a ção por in te res se so ci al para fins de
re for ma agrá ria.

Des ta ma ne i ra, ao se ex clu ir do va lor da in de ni -
za ção a co ber tu ra flo rís ti ca, uma das al te ra ções pro -
pos tas nes te Pro je to, bus ca-se ob je ti var ain da mais
to das as par ce las que in te gram o va lor da in de ni za -
ção, mes mo por que, ao se pre ten der in clu ir a co ber tu -
ra ve ge tal no cál cu lo da in de ni za ção, tal se cons ti tui
numa pre to ri a na ofen sa ao ca rá ter so ci al men te fun ci -
o nal a que a pro pri e da de mo der na se con fi gu ra. Pro -
va da que as es pé ci es ve ge ta is que in te gram o imó -
vel, por exem plo, são de uso do més ti co, não so fri am
ex plo ra ção eco nô mi ca, ou mes mo que a ve ge ta ção é
de for ma ção es pon tâ nea, em ou tros ter mos, não de -
cor re de in ves ti men to re le van te do ho mem, não exis -
te ra zão para sus ten tar sua con ver são em in de ni za -
ção, sal vo ma ni fes to in te res se em se lo cu ple tar via
erá rio.

Di ga-se de pas sa gem, que a Pro po si ção tam -
bém bus ca apa zi guar de uma vez por to das as de ci -
sões ju di ci a is que, mu i to em bo ra as sen tam-se no
sen ti do da ex clu são da co ber tu ra flo rís ti ca, exis tem
um ou ou tros ca sos iso la dos que es ca pam des sa cla -
ri vi den te téc ni ca de apu ra ção do va lor da in de ni za -
ção. Com a re da ção apre sen ta da ao § 2º do art. 12 da 
Lei Com ple men tar nº 76/93, ex tin gue-se em de fi ni ti vo 
de a pos si bi li da de de even tu a is gi nás ti cas in ter pre ta -
ti vas de se bus car lu crar so bre o di nhe i ro pú bli co e so -
bre a re for ma agrá ria.
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Portanto, indenizar inteiramente a cobertura
vegetal, no balizado entendimento do MM. Juiz
Federal no Maranhão – 3ª Vara, ao proferir sentença
na Ação de Desapropriação por Interesse Social nº
91.322.0, tendo como Expropriante – INCRA e
Expropriado – Comasa Florestal e Industrial S/A,
significa chancelar verdadeiro assalto aos cofres
públicos, conforme se depreende da decisão que
abaixo transcrevemos:

“Em tal contexto, tratando-se o imóvel
expropriado de bem cujas matas foram
avaliadas por preço superior 35 vezes ao da 
terra nua, indenizar inteiramente a cobertura 
florestal por tal preço seria premiar, de
modo imoral, o proprietário, que no
processo de desapropriação receberia valor
várias vezes superior ao que obteria se
alienasse o bem a particulares. É curial,
portanto, que o princípio constitucional do
justo preço não tem tal alcance.

Aliás, acolher in totum o valor
proposto para indenização das matas seria,
data vênia, chancelar verdadeiro assalto
aos cofres públicos, que teriam de indenizar 
um imóvel sem qualquer benfeitoria por
preço equivalente a mais de 15 (quinze)
milhões de dólares americanos, o que daria
para adquirir, por exemplo, 15 apartamentos 
de luxo tipo cobertura, na Avenida Vieira
Souto, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, avaliação dos recursos
florestais, da maneira em que realizada, por
metro cúbico, induz à compreensão de que
a expropriada estivesse comercializando
madeira ou mesmo pudesse fazê-lo de
imediato, o que é improvável, em face da
inexistência de benfeitorias ou de qualquer
infra-estrutura implantada no imóvel com
esse escopo. Acresce que, por força do art.
16, alínea b, da Lei nº 4.771/65, a
exploração da floresta primitiva existente no
remanescente do imóvel está sujeita a
prévia aprovação do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, que poderá conceder
ou não autorização para tal fim, em
procedimento administrativo, com rigorosas
exigências técnicas a que está sujeito o
interessado".

Para efe i to de ilus tra ção, pin ça mos al gu mas
emen tas cons tan tes dos re i te ra dos acor dões pro fe ri -

dos pelo Egré gio Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª
Re gião, no to can te à in de ni za ção de co ber tu ra flo -
rís ti ca, as qua is re la ci o na mos aba i xo:

“Embar gos Infri gen tes na Ape la ção Ci vil
Pro ces so nº 7.0114758/90 – DJ 10-6-91

– pg. 13162
EMENTA: De sa pro pri a ção. Co ber tu ra

flo rís ti ca. Inde ni za ção.
Fa tor De pre ci a ti vos.
1) O va lor co mer ci al da co ber tu ra flo -

rís ti ca fica de pen den te da vi a bi li da de da ex -
plo ra ção da ma de i ra.

2) Os cus tos e des pe sas com a pro du -
ção, es co a men to e co mer ci a li za ção da ma -
de i ra de vem ser le va dos em con ta na fi xa -
ção do va lor da co ber tu ra flo res tal.

3) Embar gos im pró vi dos".
“Embar gos Infri gen tes na Ape la ção Ci vil
Pro ces so Nº 0113471/90 – DJ

17-12-98 – pg. 30735
EMENTA: Cons ti tu ci o nal. Admi nis tra ti -

vo. Ação de de sa pro pri a ção. Área lo ca li za -
da na re gião Ama zô ni ca. Exclu são da co -
ber tu ra flo rís ti ca, por não pos su ir, iso la da -
men te, efe ti vo va lor de mer ca do.

1) Na Ama zô nia, via de re gra, a ve ge -
ta ção na ti va não tem va lor eco nô mi co pró -
prio, sen do a mata co mer ci a li za da, nor mal -
men te como ter ra nua. No caso, o ex pro pri -
a do ad qui riu o imó vel sem qual quer dis cri -
mi na ção en tre ter ra nua e co ber tu ra flo rís ti ca, 
não com pro van do, ade ma is, a vi a bi li da de
eco nô mi ca da ex plo ra ção da ma de i ra exis ten -
te. Pre ten são injurí di ca a in de ni za ção da co -
ber tu ra flo rís ti ca, con si de ra da iso la da men te.

2) Embar gos Infri gen tes aco lhi dos, por 
ma i o ria.

A dis cus são des sa ma té ria, em face do seu re -
le van te va lor so ci al, urge ma i or re fle xão e tra ta men -
to es pe ci al, na me di da em que al guns ju í zes tem le -
van ta do ques ti o na men tos, des ta can do-se nes ta
opor tu ni da de, voto pro fe ri do pelo M.M. Juiz Nel son
Go mes da Sil va – EAC Nº 94.01.27937-3/DF – 2ª
se ção TRF – 1ª Re gião, a sa ber:

“Há pou co, li um ar ti go do pro fes sor
Cel so Ri be i ro Bas tos, em re vis ta de atu a li -
za ção no cam po cons ti tu ci o nal, ar ti go es cri -
to no ano pas sa do, no qual ele de fen de que
na de sa pro pri a ção de ve-se in de ni zar o pro -
pri e tá rio do bem de sa pro pri a do por seu va lor 
de mer ca do. Se pode ven der no mer ca do
de ter mi na do bem pelo pre ço ”X", indeni zá-lo
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por “2X” é en ri que cê-lo ili ci ta men te. Se a
pro pri e da de ru ral pode ser ven di da no
mer ca do, di ga mos, por cem mil re a is, é
por que está sen do de sa pro pri a da pela
União, va mos ou tor gar-lhe uma in de ni za -
ção de du zen tos mil, por que, por cem está 
sen do in de ni za da a co ber tu ra flo rís ti ca,
es ta re mos con cor ren do para um en ri que -
ci men to ilí ci to por par te de pro pri e tá rio.
Mas, na que las hi pó te ses em que está ha -
ven do uma ex plo ra ção ma de re i ra no imó -
vel, den tro da pos si bi li da de de pro duç pão
e da ex por ta ção, de du zi dos os gas tos, é
que te mos vo ta do pela in de ni za ção da co -
ber tu ra flo rís ti ca, de modo in de pen den te
do va lor glo bal. Como mu i to bem sa li en tou 
a Srª Ju í za Eli a na Sal mon, a ques tão da
evo lu ção da in de ni za ção pas sou por vá ri -
as fa ses. Bem, te mos vo ta do pro ces sos
idên ti cos a este, e em to dos es ta mos por
ad mi tir a in de ni za ção de co ber tu ra flo rís ti -
ca, por que ha via a ex plo ra ção ma de re i ra
no imó vel de sa pro pri a do. E, na que las
opor tu ni da des, vo ta mos no sen ti do de que 
essa in de ni za ção fos se fe i ta em to das, es -
pe ci al men te em re la ção aos pro du tos que
ain da não ha vi am sido re ti ra dos da mata.
Com re la ção com aque le que já es ta vam a 
ven da, ob vi a men te a in de ni za ção se ria o
di nhe i ro. O caso pre sen te, ao que per ce -
be, tra ta-se de uma flo res ta per ma nen te,
uma re ser va eco ló gi ca, onde não há ne -
nhu ma ex plo ra ção. Essa re ser va não esta
pro du zin do ne nhum fru to eco nô mi co para
o seu pro pri e tá rio e não há pos si bi li da de
de sua ex plo ra ção. Assim, não é in de ni zá -
vel como par ce la dis tin ta de ter ra nua.

Um outro aspecto que merece destaque,
cinge-se à alteração redacional apresentada ao § 3º
do referido art. 12 da Lei Complementar nº 76/93. É
que essa alteração redacional visa também corrigir
uma outra distorção que vem sendo aplicada
indiscriminadamente por reiteradas decisões judiciais 
em procedimentos de desapropriação por interesse
social, para fins de reforma agrária.

Trata-se da possibilidade, jurisprudencialmente
aceita, de que o titular do imóvel desapropriado
receba o pagamento, pelo expropriante, de juros de
12% ao ano, à partir da imissão antecipada na posse
do imóvel.

A construção jurídica, acolhida pelos tribunais
brasileiros, resulta do entendimento de que o
proprietário não pode vir a ser penalizado pela

impossibilidade de ocupar ou utilizar o imóvel objeto
da desapropriação, cujo valor definitivo da
indenização será estabelecido por sentença judicial.

Ocorre que os procedimentos judiciais
regulados pela Lei Complementar nº 76/93,
referem-se à desapropriação de imóvel rural, por
interesse social, para fins de reforma agrária, cujos
pressupostos constitucionais são:

3) O não cumprimento da função
social do imóvel rural conforme prescreve o
art. 186 da Constituição Federal;

2) Não ser pequena ou média
propriedade rural; e

3) não ser produtiva.
Com efeito, se um imóvel rural não cumpre sua

função social e não é produtivo, não há o que
compensar ao seu proprietário, em razão de imissão
antecipada na posse da terra, de resto prevista em lei, 
exatamente para que inicie-se a correta destinação
do imóvel rural objeto da desapropriação.

O pagamento de juros compensatórios
justificam-se devido à impossibilidade do proprietário
continuar a utilização do imóvel. Mas quando este
imóvel rural está sendo desapropriado, exatamente
porque seu proprietário não o utiliza, subutiliza-o, ou
porque o utiliza mal, não tem cabimento admitir-se a
transposição de um mecanismo que visa, justamente, 
ressarcir o proprietário pela perda antecipada de seu
bem, privando-se de sua utilização.

Inquestionvelmente que nas desapropriações
por utilidade pública, ou nas desapropriações
indiretas, o pagamento de juros compensatórios
tem razão de ser, mas nas desapropriações, por
interesse social, para fins de reforma agrária, esta
providência consiste, em nosso ver, excessiva
novamente permitindo o locupletamento ilícito
desse proprietário que não exercia a função social
da propriedade.

Por fim, vale salientar que a idéia central desse
projeto foi bandeira da ex-deputada federal Socorro
Gomes, do PCdoB do Pará, que devido as regras
regimentais, teve essa proposição arquivada. A
relevância do tema levou-me a reapresentá-lo, após
as devidas adaptações.

Feitas as considerações acima, entendemos
que as procedentes razões, são bastante para
justificar nosso projeto, esperando contar com a
aprovação dos demais colegas.

Sala de Sessões, 13 de maio de 1999 –
Senador Ademir Andrade.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Lei Complementar nº 76/93 que “dispõe
sobre o procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo de desapropriação
de imóvel rural, por interesse social, para fins de
reforma agrária.

“Art. 12. ...............................................
§ 2º – O va lor da in de ni za ção cor -

res pon de rá ao va lor apu ra do na data da
pe rí cia, ou ao con sig na do pelo juiz, cor ri -
gi do mo ne tá ri a men te até a data de seu
efe ti vo pa ga men to.

§ 3º Na sen ten ça, o juiz in di vi du a li za rá o 
va lor do imó vel, de suas ben fe i to ri as e dos
de ma is com po nen tes do va lor da in de ni za -
ção".

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Os
pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 02 
mi nu tos.)

(OS 13216/99)

                                    

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR LUIZ ESTEVÃO, NA SESSÃO
DO DIA 11/05/99, QUE SE REPUBLICA A
PEDIDO DO PARLAMENTAR:

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB — DF. Para dis -
cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di ver -
sas ra zões le vam-me a vo tar con tra ri a men te a este
pro je to. Embo ra te nha mos de re co nhe cer a per ti nên -
cia da ini ci a ti va para pro cu rar dis ci pli nar a ques tão
dos gas tos com pes so al nos Mu ni cí pi os, Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e na União – sem dú vi da al gu ma, o
des com pas so des ses gas tos têm, mu i tas ve zes, pro -
vo ca do a in vi a bi li za ção de de ter mi na dos go ver nos –
se o pro pó si to é esse, não será com este pro je to que
isso será atin gi do. Até por que bas ta que um go ver -
nan te, para “se adap tar às exi gên ci as do pro je to”, de -
mi ta os ser vi do res pú bli cos e os con tra te no va men te
me di an te o pro ces so de ter ce i ri za ção, pois, des sa
for ma, terá en qua dra do nu me ri ca men te a sua des pe -
sa de pes so al às exi gên ci as do pro je to; mas, de ou tro
lado, não terá dado ne nhum pas so no sen ti do de ra ci -
o na li zar suas des pe sas, a má qui na pú bli ca, ou de ge -

rar ma i o res ex ce den tes de re ce i ta para os in ves ti -
men tos ne ces sá ri os a sua ad mi nis tra ção. 

Esse, po rém, não é o úni co pon to, ou seja, a
não-garantia de que, por meio des te pro je to, che -
gar-se-ão aos ob je ti vos pre ten di dos.

O se gun do as pec to, mu i to usa do quan do se de -
fen de a dis cus são da pos si bi li da de de de mis são de
ser vi do res pú bli cos, tra ta da com pa ra ção que ge ral -
men te se faz com a ini ci a ti va pri va da, sob o ar gu men -
to de que nes ta o fun ci o ná rio é de mis sí vel a qual quer
mo men to. Essa se ria uma das ra zões pe las qua is a
ini ci a ti va pri va da te ria, na ver da de, um ren di men to e
uma ex ce lên cia de ser vi ços ma i o res que a do ser vi ço
pú bli co. 

Ora, é pre ci so que se es ta be le çam aqui duas di -
fe ren ças fun da men ta is. Na em pre sa pri va da, quer di -
zer, na eco no mia de mer ca do, não exis te uma al ter -
nân cia de po der nas em pre sas a cada qua tro anos,
al ter nân cia que leva mu i tas ve zes opo si to res po lí ti cos 
a ocu pa rem o car go de di ri gen te má xi mo de um Mu ni -
cí pio, de um Esta do, do Dis tri to Fe de ral e da União.
Por tan to, ao abrir a por ta para de mis são de ser vi do res
com o ob je ti vo de ajus tar a fo lha de pa ga men to às exi -
gên ci as da lei pro pos ta, não ve mos ne nhu ma pre ca u -
ção do le gis la dor, no sen ti do de as se gu rar que es sas
de mis sões te nham al gum cri té rio e não se fa çam ex clu -
si va men te pelo cri té rio da con ve niên cia po lí ti ca; ou
seja, que um de ter mi na do go ver nan te, ao ajustar sua
fo lha de pa ga men to, não o fará me di an te o cri té rio
que es co lher. Evi den te men te que esse cri té rio não
será o de es co lha da que les que pres tam me lhor ser -
vi ço à Admi nis tra ção Pú bli ca, mas sim de dis pen sa
da que les que, de cer ta for ma, não se en con tram ali -
nha dos ao seu pro je to po lí ti co.

Ou tra si tu a ção que tam bém me re ce uma com -
pa ra ção com o que acon te ce na ini ci a ti va pri va da é a
dos ser vi do res de mi ti dos. Ora, quan do um fun ci o ná -
rio da ini ci a ti va pri va da é de mi ti do, já acu mu lou du -
ran te mu i tos anos uma pou pan ça do fun do de ga ran -
tia e, ao ser dis pen sa do, tem di re i to a re ce ber mais
40%, a tí tu lo de in de ni za ção so bre tudo que foi acu -
mu la do como de pó si to de fun do de ga ran tia du ran te
os anos em que pres tou ser vi ços àque la em pre sa.
Com isso, cria-se um col chão de pro te ção a essa pes -
soa, de for ma que ela te nha as mí ni mas con di ções de 
en fren tar um pe río do de tur bu lên cia, qual seja, o de
ser de vol vi do às fi las da que les que lu tam para en con -
trar uma vaga no mer ca do de tra ba lho, vaga essa
cada vez mais es cas sa. 

Por tan to, está ha ven do um tra ta men to in jus to
com o ser vi dor pú bli co, já que, no mo men to em que é
de mi ti do, não tem di re i to a re ce ber qual quer in de ni za -
ção que lhe per mi ta cons ti tu ir uma ga ran tia fi nan ce i ra
para a sua so bre vi vên cia em um pe río do, quem sabe, 
de de sem pre go.

Há outras razões ainda: Qual será a situação do
servidor que venha a ser demitido e o critério de ajuste
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usado seja apenas um pretexto para a sua demissão?
Ora, ele terá de ingressar com um processo judicial de
tramitação extremamente morosa. E, para comprovar
que a sua demissão não era necessária sob o pretexto
de ajuste da folha de pagamento, terá, naturalmente,
de obter perícias junto a dados que só o governo que
o exonerou pode dispor.

A última questão que me leva a votar
contrariamente a este projeto foi o esquecimento que
se fez ao Distrito Federal. Com efeito, em um dos
artigos do projeto se diz que “para efeito do cálculo
daquilo que se define como receita corrente líquida
estadual – o que se aplica, no caso, ao DF – serão
excluídas as transferências intragovernamentais”. O
que significa isso? Significa que, no caso do DF que
tem grande parte da sua folha de pagamento paga
pela União, essas transferências não poderão ser
computadas como receita. Isso levará o Distrito
Federal à seguinte situação: ter uma receita própria
de uns R$120 milhões e uma despesa de pessoal da
ordem de R$165 milhões. Ou seja, para se ajustar às
exigências da lei, o Governo do Distrito Federal terá
de demitir 60% dos seus servidores. Só que há um
problema: não se pode demitir inativos nem
pensionistas. Portanto, considerando que estes já
somam 30% da folha de pagamento, o DF teria de
demitir 90% dos seus servidores ativos para se
enquadrar às exigências da lei.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS — PE) –
Senador Luiz Estevão, permita-me um aparte?

O SR. LUIZ ESTEVÃO  (PMDB — DF) – Ouço o
nobre Senador Roberto Freire.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS — PE) – Só
para um esclarecimento. Não entra como receita;
mas, entra como despesa?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB — DF) – Não
entra como receita; mas, entra como despesa.

O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS — PE) – Aí,
evidentemente que não é possível. Mas deve ser
consertado. É óbvio que, não entrando como receita
para o pessoal, não poderá sair como despesa.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB — DF) –
Agradeço a colaboração do Senador Roberto Freire.
Eu iria chegar a esse ponto.

O que vai acontecer no Distrito Federal? Pelo
que está escrito na lei, o DF teria de demitir todos os
servidores da saúde, da educação, professores,
médicos e enfermeiros, todos os encarregados de
limpeza pública e teria que chegar ao ponto de demitir 
todos os secretários de Estado, desativar todas as
secretarias e demitir 50% dos policiais civis, militares
e bombeiros. Assim, inviabilizaria completamente a
administração desta Unidade da Federação. 

Preocupado com isso, no primeiro dia do meu
mandato legislativo, apresentei projeto de lei nesta
Casa, fazendo exatamente o que foi lembrado pelo
Senador Roberto Freire: para efeito de enquadramento
desta lei – no caso do Distrito Federal, pois já se
incluem as receitas provenientes da transferência para
pagamento de pessoal –, que se excluam também as
despesas decorrentes para o pagamento desses
mesmos servidores. De outra forma, significa,
simplesmente, interpretando esta lei ao pé da letra, a
inviabilização completa da administração pública do DF.

Por essas razões, por causa da instabilidade
que isso trará ao servidor público; a falta de critério
para a seleção daqueles que serão exonerados para
efeito de enquadramento na lei e, particularmente, a
questão do Distrito Federal, que não foi
particularizada neste projeto, trago aqui o meu voto
contrário.

Solicito aos nobres Senadores que dêem uma
atenção especial ao projeto em tramitação na
Comissão de Assuntos Econômicos, no qual o
Relator é o Senador Osmar Dias, a fim de que a
situação do Distrito Federal seja particularizada
porque, de outra forma, estaremos inviabilizando a
administração desta cidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADO R ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

13-5-99
Quinta-Feira

10h – Sessão Não Deliberativa do Senado
Federal
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Ata da 55ª Ses são não De li be ra ti va
em 14 de maio de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade, Lúdio Coelho e Artur da Távola

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ha ven do 

nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -

ba lhos.
So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo

Sr. Pri me i ro-Secretário em exer cí cio, Se na dor Lú -
dio Co e lho.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER Nº 218, DE 1999

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre a Men sa gem nº 108, de 1999, que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 
o nome do Se nhor Ri car do Oli va para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, com
man da to de três anos.

A Co mis são de Assun tos So ci a is, em vo ta ção
se cre ta re a li za da em 13 de maio de 1999, apre ci an do 
o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor Ge ral do 
Althoff so bre a Men sa gem nº 108, de 1999, opina
pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor Ri car do
Oli va, para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, por 18 voto(s) fa -
vo rá ve is, nem um con trá rio(s) e três em bran co.

Sala das Co mis sões, 13 de maio de 1999. 

Relatório

Relator: Senador Geraldo Althoff
Com base no art. 52, in ci so III, alí nea f, da Consti -

tu i ção Fe de ral, e de con for mi da de com os ter mos do
art. 10, pa rá gra fo úni co, da Lei nº 9.782, de 26 de ja ne i -
ro de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre -
ci a ção dos mem bros do Se na do Fe de ral o nome do Se -
nhor Ri car do Oli va para ocu par o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVS), en -
ca mi nhan do, para tan to, a Men sa gem nº 108, de
1999 (Men sa gem nº 537, de 23-4-1999, na ori gem), na 
qual está in clu í do o cur ri cu lum vi tae do in di ca do.

Do re fe ri do cur ri cu lum vi tae , cons ta sua úl ti ma
ati vi da de, como Co or de na dor de Sa ú de da Re gião
Me tro po li ta na de São Pa u lo, de ju nho de 1997 até de -
zem bro do ano pas sa do, bem como sua gra du a ção,
em 1976, em Me di ci na, pela Fa cul da de de Ciên ci as
Mé di cas da San ta Casa de São Pa u lo, e cur sos de
pós-graduação na que la mes ma ins ti tu i ção e na Fa -
cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de de São Pa u lo,
além de vá ri as ou tras ati vi da des de aper fe i ço a men to
pro fis si o nal. Como re sul ta do dos seus es tu dos
pós-graduados, o in di ca do ob te ve o ti tu lo de Espe ci a -
lis ta em Sa ú de Pú bli ca, em 1985, e de Dou tor em Pa -
to lo gia, em 1999.

Cons ta, tam bém, o re la to de ati vi da de clí ni ca,
como mé di co pe di a tra, no pe río do de 1977 a 1994, e
a re la ção de re le van tes fun ções exer ci das no se tor de 
sa ú de pú bli ca, en tre as qua is res sal ta mos: Inspe tor
Mé di co, Au xi li ar de Che fia, Che fe de Se ção e Di re tor
da Di vi são do Exer cí cio Pro fis si o nal da Se cre ta ria de
Esta do da Sa ú de de São Pa u lo, Di re tor de De par ta -
men to do Cen tro de Vi gi lân cia Sa ni tá ria da que la Se -
cre ta ria, Assis ten te Téc ni co de Di re ção do Ga bi ne te
do Se cre tá rio de Sa ú de, Ge ren te de Pro je tos Espe ci -
a is do Mi nis té rio da Sa ú de, Co or de na dor de Sa ú de
do Inte ri or da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São
Pa u lo e Co or de na dor dos Insti tu tos de Pes qui sa da -
que la pas ta.

Em face do his tó ri co pes so al e pro fis si o nal
apre sen ta do e aqui re su mi do, en ten de mos dis por
esta Co mis são dos ele men tos ne ces sá ri os para de li -
be rar so bre a in di ca ção do nome do Se nhor Ri cardo
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Oli va, para o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVS).

Sala das Co mis sões, 13 de maio de 1999, –
Osmar Dias, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor – 
Tião Vi a na – José Alen car – Ge ral do Cân di do –
He lo í sa He le na – Ante ro Paes de Bar ros – Lu zia
To le do – Ber nar do Ca bral – Djal ma Bes sa – Mar lu -
ce Pin to – Ro me ro Jucá – Ma gui to Vi le la – Pa u lo
Har tung – Pe dro Si mon – Jef fer son Pé res – Ma ria
do Car mo Alves – Mo za ril do Ca val can ti – Lú cio
Alcân ta ra – Mo re i ra Men des – Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
DO 18 de 27-1-1999 pág. 1

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

SEÇÃO II
Da Di re to ria Co le gi a da

Art. 10. A ge rên cia e a ad mi nis tra ção da Agên -
cia se rão exer ci das por uma Di re to ria Co le gi a da,
com pos ta por até cin co mem bros, sen do um de les o
seu Di re tor-Presidente.

Pa rá gra fo úni co. Os Di re to res se rão bra si le i -
ros, in di ca dos e no me a dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca após apro va ção pré via do Se na do Fe de ral 
nos ter mos do art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para cum pri men to de man da to de três anos, ad mi ti da
uma úni ca re con du ção.
....................................................................................

PARECER Nº 219, DE 1999

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre a Men sa gem nº 109, de 1999, que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 
o nome do Se nhor Luiz Fe li pe Mo re i ra
Lima para exer cer o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
com man da to de três anos.

A Co mis são de Assun tos So ci a is, em vo ta ção
se cre ta re a li za da em 13 de maio de 1999, apre ci an do 
o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor Ge ral do 
Althoff so bre a Men sa gem nº 109, de 1999, opi na pela 
apro va ção da in di ca ção do Se nhor Luiz Fe li pe Mo re i -
ra Lima, para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia

Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, por 18 voto(s) fa vo -
rá ve is e nem um con trá rio(s) e três em bran co.

Sala das Comissões 13, de maio de 1999.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff.
Com base no art. 52, in ci so III, alí nea f, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e de con for mi da de com os ter -
mos do art. 10, pa rá gra fo úni co, da Lei nº 9.782, de 26 
de ja ne i ro de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção dos mem bros do Se na do Fe de ral
o nome do Se nhor Luiz Fe li pe Mo re i ra Lima para ocu -
par o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria (ANVS), en ca mi nhan do, para tanto,
a Men sa gem nº 109, de 1999 (Men sa gem nº 538,
de 27-4-1999, na ori gem), com o cur ri cu lum vi tae do 
in di ca do em ane xo.

Do re fe ri do cur ri cu lum vi tae , cons ta sua úl ti ma
ati vi da de, como Con sul tor do Cen tro de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São
Pa u lo, des de 1997, bem como sua gra du a ção em
Me di ci na, em 1974, pela Fa cul da de de Ciên ci as Mé -
di cas da Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro, e
a re a li za ção de re si dên cia e cur so de es pe ci a li za ção
em Me di ci na So ci al no Insti tu to de Me di ci na So ci al
da que la Uni ver si da de.

Cons ta, tam bém, re la ção de re le van tes fun ções
exercidas no se tor de sa ú de pú bli ca, en tre as qua is res -
sal ta mos: Mé di co Espe ci a lis ta em Me di ci na So ci al do
Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, do Insti tu -
to Na ci o nal de Cân cer, do Mi nis té rio da Sa ú de e do Mi -
nis té rio da Edu ca ção; Che fe do Ser vi ço de Orga ni za ção
e De sen vol vi men to das Uni da des Mé di co-assistenciais,
da Di re ção Ge ral do Insti tu to Na ci o nal de Assis tên cia
Mé di ca da Pre vi dên cia So ci al; Co or de na dor de Orga ni -
za ção e Con tro le da Se cre ta ria de Ser vi ços Mé di cos do
Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al; Se cre -
tá rio Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria do Mi nis té rio da
Sa ú de (de mar ço de 1985 a abril de 1989); Co or de na -
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dor do Pro gra ma Esta du al de San gue e He mo de ri va -
dos, da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de do Rio de Ja -
ne i ro; Di re tor de Pla ne ja men to do Insti tu to Na ci o nal
de Con tro le de Qu a li da de em Sa ú de, da Fun da ção
Oswal do Cruz, e Di re tor do De par ta men to Téc ni co
Nor ma ti vo da Se cre ta ria de Vi gi lân cia Sa ni tá ria do
Mi nis té rio da Sa ú de.

No pe río do com pre en di do en tre mar ço de 1983
e abril de 1984, o in di ca do atu ou como De le ga do Téc -
ni co em Sa ú de da Cruz Ver me lha Inter na ci o nal, em
Lu an da, Ango la.

O Dr. Luiz Fe li pe é, ain da, au tor do li vro “Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria de Me di ca men tos e Cor re la tos” (1994).

Em face do his tó ri co pes so al e pro fis si o nal apre -
sen ta do e aqui re su mi do, en ten de mos dis por esta
Co mis são dos ele men tos ne ces sá ri os para de li be rar
so bre a in di ca ção do nome do Se nhor Luiz Fe li pe Mo -
re i ra Lima ao car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de 
Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVS).

Sala da Co mis são, 13 de maio de 1999. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ge ral do Althoff,  Re la tor – 
Tião Vi a na – Pa u lo Har tung – José Alen car – Ante -
ro Paes de Bar ros – He lo í sa He le na – Ge ral do
Cân di do – Ma ri na Sil va – Ber nar do Ca bral – Djal -
ma Bes sa – Lu i za To le do – Ma gui to Vi le la – Pe dro
Si mon – Jef fer son Pe res – Lú cio Alcân ta ra – Ma ria 
do Car mo Alves – Mo za ril do Ca val can ti – Mar lu ce
Pin to – Mo re i ra Men des – Ro me ro Jucá. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.782 DE 26 DE JANEIRO DE 1999
DO 18 de 27-1-1999 pág. 1

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria, cria a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

SEÇÃO II
Da Di re to ria Co le gi a da 

Art. 10. A ge rên cia e a ad mi nis tra ção da Agên -
cia se rão exer ci das por uma Di re to ria Co le gi a da,
com pos ta por até cin co mem bros, sen do um de les o
seu Di re tor-Presidente.

Pa rá gra fo úni co. Os Di re to res se rão bra si le i ros,
in di ca dos e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca
após apro va ção pré via do se na do Fe de ral nos ter mos 
do art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para cum pri -
men to de man da to de três anos, ad mi ti da uma úni ca
re con du ção.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 169/99, na ori gem, de 4 do
cor ren te, da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro,
en ca mi nhan do a do cu men ta ção re fe ren te à ofer ta de
Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro Mu ni cí pio do Rio de
Ja ne i ro – LFTMRJ, emi ti das no úl ti mo dia 3, des ti na -
das ao giro de sua dí vi da mo bi liá ria ven cí vel no 1º se -
mes tre de 1999.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Re -
so lu ção nº 110, de 1998, e, em có pia, ao da Re so lu -
ção nº 62, de 1998, vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Há ora -
do res ins cri tos.

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, por 5 mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, to dos nós que con -
vi ve mos nes ta Casa es ta mos acom pa nhan do, com o
ca ri nho e o des ve lo ne ces sá rio, a re cu pe ra ção de
nos so com pa nhe i ro Ro nal do Cu nha Lima. 

Os bo le tins mé di cos que têm che ga do aos ga bi -
ne tes dos Se na do res, a cada dia, in di cam o qua dro
des se ex ce len te par la men tar. Vez por ou tra, te nho fa -
la do com seu fi lho Cás sio e, ain da on tem, con ver sei
com seu fi lho Ro nal do, que me deu no tí ci as do iní cio
das ses sões de fi si o te ra pia do com pa nhe i ro Ro nal do
Cu nha Lima. Cla ro que as se qüe las de um aci den te
vas cu lar ce re bral sem pre se fa zem sen tir, mas a for ça 
de von ta de de Ro nal do Cu nha Lima, a sua per ti ná cia, 
o seu de se jo – e to dos nós sa be mos o quan to gos ta
da vida – tem fe i to com que aos pou cos te nha mos a
sen sa ção de que, bre ve, aqui S. Exª es ta rá de vol ta.

Quis fa zer esta co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te,
para que esta nos sa cor ren te de for ça es pi ri tu al pos -
sa che gar, por in ter mé dio de seus fi lhos, até o co nhe -
ci men to do nos so ami go, com o qual te mos con vi vi do
ao lon go de mais de 30 anos; que S. Exª sa i ba que o
Se na do Fe de ral con ti nua tor cen do para que a sua re -
cu pe ra ção se faça de pron to, de ime di a to, como o Po -
der Le gis la ti vo bem tem acen tu a do.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, pe di ria a V. Exª
que fi zes se, por in ter mé dio da Mesa, che gar aos nos -
sos co le gas Se na do res que os fa mi li a res do Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima es tão pe din do que con ti nu e mos 
a tor cer pela sua re cu pe ra ção.

Praza aos céus, Senador Geraldo Melo, que o
nosso querido amigo e companheiro Ronaldo Cunha
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Lima esteja em breve aqui, quando mais não seja
para que o Senado possa ouvi-lo com a atenção que
S. Exª merece. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª

será atendido.
A Mesa deseja unir-se às expressões de V. Exª

e manifestar os seus votos mais carinhosos e
afetuosos ao companheiro Ronaldo Cunha Lima, na
esperança de que possamos vê-lo em breve,
ocupando novamente a sua cadeira nesta Casa.

Por cessão do Senador Maguito Vilela, concedo 
a palavra por 20 minutos ao nobre Senador Luiz
Estevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Bra sí lia re ce beu,
nos úl ti mos dias, a vi si ta de um pai, a vi si ta do Sr. Ma -
sa ta ka Ota, que, para mu i tos, pode ser um nome des -
co nhe ci do, mas, la men ta vel men te, to dos nós te mos
que nos lem brar do Sr. Ma sa ta ka pela imen sa dor que 
ele so freu há cer ca de um ano e meio quan do o seu fi -
lho Ives Ota, de 10 anos, foi se qües tra do por dois po -
li ci a is, na ci da de de São Pa u lo, e por um
ex-segurança de sua fa mí lia e, la men ta vel men te,
esse se qües tro teve o mais trá gi co de to dos os des fe -
chos com o as sas si na to da ví ti ma.

Esse cri me, que cho cou todo o País, a mim es -
pe ci al men te trou xe uma dor mu i to gran de, já que, in -
fe liz men te, a dor do Sr. Ma sa ta ka ocor reu jus ta men te
du ran te o pe río do em que eu me en con tra va tam bém
em uma si tu a ção de gran de tra gé dia. O as sas si na to
foi des co ber to no dia 2 de se tem bro de 1997, pe río do
em que a mi nha fi lha, de ape nas 12 anos, tam bém se
en con tra va nas mãos de se qües tra do res no Dis tri to
Fe de ral ha via já cin co dias.

Lem bro-me quan do al guns po li ci a is de São Pa -
u lo, que pres ta vam as sis tên cia à po lí cia de Bra sí lia,
bus can do elu ci dar o caso do se qües tro da mi nha fi -
lha, nos da vam con ta tam bém de que es ta vam acom -
pa nhan do o caso do me ni no Ives Ota. Qual não foi a
dor e a sur pre sa quan do foi des co ber to que, la men ta -
vel men te, o me ni no es ta va mor to.

Gra ças a Deus, três dias de po is, no dia 5 de se -
tem bro, após o tra ba lho com pe ten te da Po lí cia Ci vil
do Dis tri to Fe de ral, co ad ju va do pela Po lí cia Fe de ral,
Po lí cia do Esta do de São Pa u lo, Po lí cia de Go iás e
Po lí cia de Mi nas Ge ra is – eram dez de le ga dos em
Bra sí lia, den tro da mi nha casa, 24 ho ras, cu i dan do de 
bus car a elu ci da ção da que le cri me –, 72 ho ras de po is 
da trá gi ca no tí cia a res pe i to do me ni no Ives Ota, nós
ti ve mos a fe li ci da de e a ale gria, com a bên ção de

Deus, de ter a nos sa fi lha de vol ta, sã e sal va, ile sa.
Au to ri za da pela nos sa fa mí lia, a Po lí cia, numa ação
de gran de ou sa dia, in va diu o ca ti ve i ro e tro cou ti ros
com um dos se qües tra do res; nes sa tro ca de ti ros, um
po li ci al ci vil, Mar ce lo To le do, foi ba le a do e se en con -
tra até hoje com o seu bra ço di re i to sem mo vi men to, e 
o se qües tra dor que man ti nha mi nha fi lha pri si o ne i ra
foi mor to. Em se gui da, os ou tros qua tro se qües tra do -
res fo ram pre sos. 

Eu me lembro que a imprensa, naquele fim de
semana, mais especificamente no domingo, dia 14 de 
setembro, espelhava a dor das duas famílias. A dor
pela qual tinha passado a minha família durante uma
semana e o desfecho feliz que tínhamos tido. E a dor,
infelizmente, do Sr. Masataka Ota e de sua família
com a perda do seu filho querido. 

A dor do Sr. Masataka dura até hoje e durará o
resto dos seus dias e a dor de todos nós que vê uma
criança ser vitimada por um crime tão covarde, um
crime tão hediondo. E a dor da nossa família, embora
tenha havido o desfecho feliz no caso de minha filha,
não passa, porque realmente a recordação e o
trauma daqueles dias sofridos vão nos acompanhar
enquanto Deus nos der a graça de permanecer neste
mundo.

Esteve aqui o Sr. Masataka Ota, trazendo um
abaixo-assinado com mais de dois milhões e
quinhentas mil assinaturas, pedindo para que
ampliemos a pena para aqueles que cometem crimes
hediondos no Brasil, transformando essa pena em
prisão perpétua. 

É muito salutar essa iniciativa do Sr. Masataka,
que perdeu seu filho, mas não perdeu a esperança de 
que podemos desencadear ações para melhorar este 
mundo. Até porque, em setembro de 1997, quando
Ives Ota e minha filha foram seqüestrados,
discutia-se, no Congresso Nacional, a possibilidade
da redução da pena para crimes hediondos. Trágica
coincidência!

Hoje, quero dizer que dou integral apoio ao
abaixo-assinado e à campanha desencadeada por
esse pai contristado, porque, efetivamente, a pena
máxima para o caso de prisão e de cometimento de
crimes hediondos no Brasil não supera 30 anos. E é
muito pouco, Sr. Presidente! Porque o que vemos é
que uma pessoa que comete um crime como esse é
uma pessoa com gravíssimos e, chego a dizer,
provavelmente irrecuperáveis desvios de
personalidade e de comportamento. 

Portanto, após esse prazo de 30 anos, veremos
uma pessoa como essa voltar ao convívio da
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sociedade; sociedade com a qual esses criminosos
nunca se mostraram dignos de convivência.

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

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço,
com muita atenção, o aparte de um dos mais
eminentes juristas deste País, o nosso Senador
Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Luiz Estevão, acompanhei de perto, inclusive com a
minha solidariedade pessoal, a dor de V. Exª e a de
sua família naqueles dias trágicos que cada uma
dessas pessoas atravessou. Confesso que só com a
presença de Deus V. Exª conseguiu superar o trauma
diário que lhe acometia. V. Exª fala, com muita
propriedade, do desvio de comportamento, da
chamada anomia, e esse crime hediondo
transformou-se, no País, lamentavelmente, numa
indústria fácil, sobretudo para aqueles que
barganham com o sentimento humano. Não há pai,
não há mãe que não se sinta chocado quando o
seqüestrador começa a dar aqueles avisos
telefônicos ou mensagens por via epistolar, mas
sempre dificultando a cada dia que passa. V. Exª se
refere à dor profunda do Sr. Masataka, que, por uma
dessas coincidências da vida, ao mesmo tempo que à 
sua dor, a dele se ampliava com o desaparecimento.
E lembra a luta que ele está travando para aumentar
a penalidade máxima estabelecida pelo Código
Penal, e que agora já se esboça um movimento, uma
vez que não admitimos a pena de morte, pela
transformação dessa pena máxima, de 30 anos, em
pena perpétua. O problema, Senador Luiz Estevão,
tem a gravidade que V. Exª revela, mas é preciso ter
muita força interior para ocupar a tribuna, como V. Exª 
está fazendo, e sei que o faz para mostrar àqueles
outros pais que amanhã possam ser vítima em
potencial de um acontecimento desse, retratando a
coisa mais fantástica que vejo no seu discurso: é que
essa força interior lhe é dada por Deus para
atravessar não só o que passou, mas a canalhice que 
tentaram atribuir a uma manobra política, como se V.
Exª não fosse o homem decente que é. Não quero só
lhe dar a minha solidariedade, aquela que foi dada
anteriormente, no momento trágico, mas também o
meu apoio à luta que V. Exª vai empreender. Conte
comigo. Estaremos juntos.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Muito
obrigado, Senador Bernardo Cabral, como disse, um
dos mais eminentes juristas do nosso País,
ex-Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil, um dos grandes luminares da ciência jurídica,

que conheceu com profundidade a dor pela qual
passou minha família e que, com seu coração
generoso, deixou todas as suas atribuições naquele
momento para nos oferecer, a mim, a minha esposa e 
a meus filhos, sua solidariedade e seu apoio. E é
verdade, Senador Bernardo Cabral, não fosse a luz e
a confiança em Deus e não fosse o suporte de bons
amigos como V. Exª, eu não sei se nós teríamos
resistido àquela semana de insuperável angústia que
se abateu sobre nossa família.

Mas nós não podemos ficar indiferentes aqui à
luta do Sr. Masataka. Não podemos ficar indiferentes
à força de um homem abatido pela mais cruel das
tragédias que pode se abater sobre um pai, que é a
perda de um filho, principalmente de forma violenta e
covarde, como foi o caso ocorrido com o menino Ives
Ota. Não podemos fica indiferentes ao fato de que,
daqui a pouco mais de 28 anos, essas pessoas
estarão de volta à sociedade, provavelmente com os
mesmos defeitos, com as mesmas incorreções, com
os mesmos desvios de personalidade de
comportamento, talvez até agravados, e estarão
novamente aí, como uma ameaça, na convivência
com pessoas de bem, como o Sr. Masataka, que
desejam apenas um espaço para viver e trabalhar
com tranqüilidade em nosso País.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Escuto
com muita atenção o aparte de outro colega, que me
honrou com a sua presença, com o seu apreço, com
suas lágrimas naquele momento de dor, Senador
Lúdio Coelho.

O Sr. Lú dio Co e lho (PSDB – MS) – Se na dor
Luiz Este vão, eu vou pres tar um de po i men to ao Se -
na do como um pai que tam bém foi ví ti ma de um acon -
te ci men to igual ao que so freu V. Exª. Qu an do o meu
fi lho, o Lu di nho, foi se qües tra do por um 1º Te nen te,
Co man dan te da Rá dio Pa tru lha de Cam po Gran de,
um 2º Te nen te, um ad vo ga do e um pro fes sor, eu fui
mu i to pres si o na do a fa zer jus ti ça com as pró pri as
mãos, mas de ci di não fa zê-lo. De ve ria res pe i tar a lei,
por que – pen sei – pa gar para as sas si nar ban di dos
des sa qua li da de era a mes ma co i sa que pa gar para
ma tar um porco. Mes mo as sim, en ten di que não se -
ria con ve ni en te. Res pe i tei as leis. Eles fo ram con -
de na dos a pe nas de 25 e 30 anos, e, após nove
anos de pri são, fo ram pos tos em li ber da de se gun do 
as leis vi gen tes no nos so País. Enten do que a pena
má xi ma de ve ria ser ou tra, mas – pa re ce-me – a so -
ci e da de não ace i ta a pena de mor te. Qu a se to dos
os crimes he di on dos a que as sis ti mos são pra-
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ti ca dos por pre si diá ri os fu gi ti vos, pes so as com uma 
lon ga his tó ria de cri mes e de trans gres sões. Por tan -
to, Se na dor Luiz Este vão, apo io in te gral men te o es -
for ço que esse pai, lá em São Pa u lo, está fa zen do.
Pen so que a so ci e da de bra si le i ra de ve ria pre ca -
ver-se, man ten do es ses cri mi no sos pre sos per ma -
nen te men te, evi tan do que co me tam no vos cri mes
gra ves. Pa ra béns a V. Exª pela sua ex po si ção.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Muito
obrigado, Senador Lúdio Coelho. 

V. Exª, infelizmente, também é um dos tristes
passageiros desses acontecimentos trágicos
ocorridos na vida das pessoas do nosso País.
Recordo-me do que aconteceu ao seu filho e da dor
de todo o Brasil. Lembro-me também de sua
solidariedade no momento de dor pelo qual passei. V.
Exª não sabe, tampouco o Senador Bernardo Cabral,
a importância da solidariedade que me prestaram
naquele momento. É impossível dizer da solidão, do
desespero, da desesperança, da angústia, da dor no
momento em que, a cada instante, assoma à nossa
mente o fato de o nosso filho estar sendo vítima da
violência, nas mãos não se sabe de quem, e o que é
pior: não saber como e qual será o desfecho de um
caso tão bárbaro. 

O que quero dizer, meu nobre amigo, Senador
Lúdio Coelho, e demais Senadores e Senadoras aqui
presentes, meu bom amigo, Senador Bernardo
Cabral, é que temos a responsabilidade não de punir
com as próprias mãos, como lembrou muito bem o
Senador Lúdio Coelho, esses bárbaros criminosos,
mas de agirmos como legisladores sobre essa
questão. Aliás, uma coincidência triste e deplorável é
a de que, também no caso do seqüestro do menino
Ivis Ota, é a participação de policiais. Assim ocorreu
no caso do seu filho, em que dois tenentes da Polícia
Militar estavam envolvidos, e no seqüestro da minha
filha, em que dois tenentes da Polícia Militar foram
seus mentores e organizadores. Esses policiais não
são pessoas desesperadas, que estão passando
fome e dispostas a qualquer loucura para minorar a
dor e a fome de seus filhos. Não. São pessoas
treinadas, pagas pela sociedade para protegê-la;
pessoas que, ao invés de usar conhecimentos para
proteção da sociedade, se tornam bandidos e atacam 
a sociedade que os paga. Pior do que isso: são
pessoas com renda alta. No caso de Brasília, esses
tenentes ganhavam, por mês, cerca de R$3 mil.
Portanto, não há nada, nada, nem a mais leve
esperança de um destempero, de um desespero,
que pudesse justificar o cometimento de um crime
como esse.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos fi car de bra ços cru za dos. Ca be-nos – re pi to –
não fa zer mos jus ti ça com as pró pri as mãos; ca -
be-nos, por in ter mé dio do po der que o povo nos con -
ce deu, mu dar mos as leis para que o ape na men to
des ses cri mi no sos se dê de for ma mais ra di cal, de
uma for ma que lhes seja ve da do por mu i to mais tem -
po o re tor no à so ci e da de, o di re i to de con vi ver com os 
que não de se jam o cri me, que de se jam a paz, que de -
se jam em pre gos, que de se jam a or dem, que de se jam 
a sa ú de e a edu ca ção.

Por tan to, no bres Se na do res, apre sen tei dois
pro je tos de lei. O pri me i ro de les, foi fru to, em gran de
par te, do se qües tro do ir mão dos can to res Zezé di
Ca mar go e Lu ci a no. Aliás, tive a opor tu ni da de de es -
tar com a du pla aqui no Con gres so Na ci o nal para tra -
tar do se qües tro, que teve como con se qüên cia aque -
le ato bár ba ro de mu ti lar o cor po de um jo vem que, vi -
ti ma do pela sor te, ain da é pa ra plé gi co. Mes mo as sim, 
teve um pe da ço da ore lha cor ta da, como uma ame a -
ça, como co a ção para re ce ber o res ga te. Como dis se
o Se na dor Ber nar do Ca bral, es tão trans for man do a
dig ni da de das pes so as em mo e da de tro ca, como se
fos sem mer ca do ri as que pu des sem ser ven di das e
tro ca das por di nhe i ro. Ba se a do nis so, apre sen tei pro -
je to de lei me di an te o qual pro po nho a in dis po ni bi li da -
de dos bens das fa mí li as dos se qües tra dos, até o ter -
ce i ro grau, numa de ci são to ma da não uni la te ral men -
te, mas numa de ci são que to ma da pelo ju í zo, me di -
an te a pro vo ca ção, no caso, do Mi nis té rio Pú bli co ou
da Po lí cia.

Essa fór mu la, que já foi ten ta da no Se na do – foi
ar güi da sua in cons ti tu ci o na li da de, o que foi su pe ra do
com o pro je to que apre sen ta mos –, ocor reu na Itá lia,
país em que, como dis se o Se na dor Ber nar do Ca bral, 
o se qües tro era um ne gó cio. Na Itá lia, na dé ca da de
70, che gou-se ao ab sur do de o pa ga men to dos res -
ga tes dos se qües tra dos se rem fe i tos a pra zo: seis,
oito, dez ou doze pres ta ções. Aque le país não cru zou
os bra ços. Apro vou uma le gis la ção se gun do a qual,
ime di a ta men te ocor ri do o se qües tro, os bens dos fa -
mi li a res até o ter ce i ro grau, são de cla ra dos in dis po ní -
ve is, suas con tas ban cá ri as blo que a das. Ve dan do a
con tra pres ta ção do res ga te, é cla ro que o he di on do
ne gó cio do se qües tro só ten de a de sa pa re cer. Por -
tan to, jul go que de ve mos dar pri o ri da de ao exa me e á 
apro va ção des sa me di da. 

Vejam o que acon te ce no Rio de Ja ne i ro. No
pe río do em que mi nha fi lha es te ve vi ti ma da pelo se -
qües tro, re ce bi te le fo ne mas, car tas, fa xes e vi si tas
de ou tras fa mí li as que pas sa ram pelo mes mo dra -
ma. E che ga mos ao pon to de ter mos fa mí li as, no Rio
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de Ja ne i ro, cu jos per ten cen tes já fo ram se qües tra dos 
mais de oito ve zes! Ora, não po de mos fi car in di fe ren -
tes a isso. Só quem pode cor ri gir essa si tu a ção é o
Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio de apro va ção de
leis que tor nem mais se ve ras as pu ni ções para es ses
cri mes e tam bém, me di an te a in dis po ni bi li da de dos
bens das fa mí li as das ví ti mas, im pos si bi li tem o pa ga -
men to do res ga te. 

Soma-se à proposta do Sr. Masataka Ota um
projeto que apresentei há cerca de três semanas,
mediante o qual se aumenta o prazo máximo de
cumprimento da pena, de trinta para cinqüenta anos,
porque, como disse V. Exª, é inadmissível que
pessoas que cometem crimes bárbaros contra a
família, no caso, contra o seu filho, estejam em
liberdade depois de pouco mais de nove anos – como 
no caso de V. Exª –, usufruindo de todos os direitos
que tem, por exemplo, a sua família, uma família
íntegra, que sempre pautou a sua luta pelo
desenvolvimento, pela geração de empregos, pelo
progresso do nosso País.

Que convivência é essa? Que é sociedade é
essa que readmite em seu seio criminosos, para
usufruir da convivência com os que se conduzem na
linha do bem.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço,
novamente, com muita atenção, o aparte do Senador
Lúdio Coelho.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Vou passar
ao Senado e à Nação brasileira um outro depoimento
Na ocasião, fui muito pressionado para negociar. Mas 
falei: – não negocio com bandidos. Chamei o que
havia de melhor em matéria de repressão no Brasil.
Liguei ao Governador de São Paulo, pedindo que ele
me cedesse o Delegado Fleury, para que tomasse as
providências legais. E assim foi feito. Quer dizer,
insisto em que a sociedade brasileira reconheça que
precisa tirar do seu meio bandidos irreversíveis. Os
indivíduos que praticam esse tipo de delito – como o
que foi feito com sua filha, com os cantores, com esse 
menino em São Paulo – não poderiam ter mais
convivência com a sociedade. Entendo que uma
pena grande, de 50 ou de 60 anos, é legítima defesa
da sociedade. Sou favorável à pena de morte. Não
apresento projeto pela pena de morte para eliminar
da sociedade essa ameaça permanente, por causa
até de um espírito muito benigno. Não é que eu
entenda que, com a pena de morte, a pessoa ficará
com receio de praticar esses crimes e não praticará
outros. Entendo que a pena de morte é uma legítima

defesa da sociedade, para tirar do meio da sociedade
uma ameaça permanente à integridade das famílias.
Quando aconteceu isso, fiquei, por uns dez anos,
desesperado. Procurei apoio com Chico Xavier, em
Minas, procurei apoio com pessoas que sabiam muito 
e fui muito confortado por um padre em São Paulo.
Ele me disse uma coisa muito interessante: “Lúdio, a
brasa só queima onde cai”. E é verdade. Uma pessoa
só pode entender uma ocorrência dessa natureza se
for parte integrante disso. Considero muito
importantes os projetos que V. Exª está
apresentando. Penso que os parlamentares do nosso 
País haverão de entender a importância, para a
segurança da família, da aprovação dessas
modificações. Muito obrigado.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Muito
obrigado pelo aparte, Senador Lúdio Coelho.

Quero dizer que, realmente, como legisladores,
não podemos ficar indiferentes à prática desses
crimes, à dor dessas famílias e, principalmente, ao
fato de que, se existe uma parcela da sociedade com
possibilidade de tomar ações concretas no sentido de 
que esses crimes parem de ser cometidos, essa
parcela da sociedade é justamente o Congresso
Nacional.

Portanto, que nos sensibilizemos, que tomemos 
essa iniciativa do Sr. Masataka Ota, que encontra
forças – Deus sabe onde – para não perder a
esperança na sociedade e confiar que vive num País
em que realmente aqueles que são justos e corretos
têm o privilégio de ter a sua voz ouvida!

E é por acreditar justamente que não podemos
nunca fechar a porta da esperança a pessoas como
essas que apresento esses projetos de lei, com uma
lembrança, muito viva na minha memória, das
palavras do Arcebispo de Brasília, Dom José Freire
Falcão, na missa celebrada no dia 14 de setembro,
após a libertação da minha filha. Ele lembrou, em sua
homilia, em seu sermão, as palavras de um pensador
cujo nome não me recordo. Ele disse a mim, à minha
esposa e a todos os meus familiares que,
lamentavelmente, depois do que havíamos passado,
iríamos perceber que a dor passa, mas que não
passa jamais a lembrança do ter sofrido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A

Presidência comunica aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional está convocado para uma sessão
conjunta, a realizar-se no dia 18 do corrente, terça-feira,
às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada à apreciação de medidas provisórias.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo 
a palavra, por 20 minutos, ao Senador Lúcio
Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
imprensa tem noticiado, nos últimos dias, o resultado
da prova de avaliação que o Ministério da Educação
realizou nas diferentes universidades brasileiras
públicas, estaduais, federais e particulares. A
avaliação foi feita para os cursos de Direito, de
Administração e de Engenharia Civil.

Qu an do da tra mi ta ção no Con gres so, par ti cu lar -
men te aqui no Se na do, do pro je to de lei ou da me di da 
pro vi só ria – sal vo en ga no, foi uma me di da pro vi só ria
– que ins ti tu iu a re a li za ção des sa ava li a ção anu al que 
ga nhou o nome po pu lar de “pro vão”, os de ba tes fo -
ram mu i to in ten sos. Ha via quem en ten des se que
aque la era uma for ma ina de qua da e im per fe i ta de
pro ce der à ava li a ção, por que des con si de ra va cer tos
tó pi cos do pro ces so de for ma ção de pro fis si o na is de
ní vel su pe ri or que eram con si de ra dos es sen ci a is
para me lhor jul gar o de sem pe nho des ses cur sos.

Após in ten sos de ba tes, afi nal, foi apro va da
essa for ma de ava li a ção, sem que se des co nhe ces -
sem, sem que se ig no ras sem, sem que se de i xas sem
de le var em con ta ou tros as pec tos do pro ble ma igual -
men te im por tan tes para a for ma ção de um ju í zo so bre 
a qua li da de des ses cur sos nas di fe ren tes uni ver si da -
des.

Fi li ei-me à idéia de que é im por tan te a ins ti tu i -
ção do pro vão, por que a uni ver si da de – prin ci pal men -
te a uni ver si da de pú bli ca, de onde sou egres so – me -
re ce de nós todo o apla u so, todo o apo io, todo o in -
cen ti vo, in clu si ve em si tu a ções de pou co apre ço que
o Po der Exe cu ti vo por elas tem de mons tra do.

A uni ver si da de, como todo cor po fun ci o nal e
toda so ci e da de au tár qui ca, tem tam bém seus pre con -
ce i tos. E, não obs tan te se de sen vol ve rem há anos,
em di fe ren tes ins ti tu i ções, es tu dos para de fi nir a me -
lhor for ma de ava li a ção, até à épo ca da apro va ção do
pro je to não se ti nha che ga do a uma con clu são so bre
a for ma de pro ce der a essa ava li a ção.

Por tan to, con quan to im per fe i to, esse mé to do
para mim ti nha a vir tu de de ini ci ar ob je ti va men te a
ava li a ção das uni ver si da des a par tir do de sem pe nho
dos alu nos no úl ti mo ano de seus cur sos, para que se
pu des se aqui la tar a qua li da de des ses alu nos que es -
ta vam por de i xar a uni ver si da de para in gres sar no
mer ca do de tra ba lho.

A eficiência do método está se comprovando.
Três exames já realizados mostram que alguns
cursos reincidiram na baixa qualidade. Há
precariedade das instalações físicas, ausência de um 
número considerável de professores com mestrado e
com doutorado e, finalmente, baixas notas obtidas
pelos alunos na realização desses exames.

Ao todo, são 101 cursos, principalmente de
universidades privadas, universidades particulares,
mas, também, em alguns casos, de universidades
federais; muitos outros são de universidade mantidas
por prefeituras ou Estados.

Portanto, a simples revelação desses dados já
serve para que possamos dizer que o método tem
virtudes, ainda que precise ser corrigido em algumas
de suas normas, ainda que possa ser aprimorado,
inclusive com a contribuição dessas universidades.
Vejam que muitas se dizem surpresas e injustiçadas
com essa avaliação, mas, certamente, estamos no
caminho em que, até para defender o consumidor,
que é o aluno ou a sua família, poderemos saber
claramente quais são as universidades que oferecem
melhores condições para a sua formação
profissional.

Portanto, Sr. Presidente, neste registro, quero
lembrar a figura do Ministro Paulo Renato, que,
realmente, se empenhou muito na aprovação da
medida provisória –, depois de muito diálogo, de
muita discussão, de muito debate e de muitas
emendas –, para que pudéssemos ter esse
instrumento público de avaliação.

Aliás, pretendo sugerir, se viermos realmente a
reformar o Banco Central, a mudar a sua estrutura,
um modelo de que tomei conhecimento no Banco
Central do Chile, que é também uma instituição que
consta de uma espécie de ranking de instituições
financeiras, para que o aplicador ou as pessoas que
estão envolvidas no mercado possam ter uma idéia, a 
partir do próprio Banco Central e obedecendo
determinados parâmetros, da higidez das diferentes
instituições. 

No caso do Ministério da Educação, conjugado
o provão com outros instrumentos de avaliação,
teremos oportunidade de aprimorar o funcionamento
da universidade. A universidade terá de sofrer, ainda
que indiretamente e, talvez, de modo espontâneo, um 
certo controle da sociedade, para que essa possa
exigir resultados que estejam à altura da missão
daquela instituição. 

Fo ram re pro va dos na ava li a ção do MEC 101
cur sos. É cla ro que mu i tos po de rão ter uma ex pli ca -
ção para jus ti fi car sua in clu são nes sa lis ta. De toda
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sor te, com esse re sul ta do, po de re mos ter um pro ces -
so de re no va ção do en si no su pe ri or. Não te nho nada
con tra a ini ci a ti va pri va da, que tem todo o di re i to de
atu ar nos mais di fe ren tes cam pos da ati vi da de hu ma -
na, in clu si ve no da edu ca ção. Mas, no ano pas sa do,
fiz uma vi a gem par ti cu lar à Argen ti na e ao Chi le, onde 
vi, nas ruas, mu i tos car ta zes de pro pa gan da de uni -
ver si da des par ti cu la res, fa cul da des pri va das. Há aí
um fi lão ex tre ma men te ren tá vel. 

Há algum tempo o Senador Luiz Estevão fez um 
pronunciamento sobre a questão da filantropia. O que 
está acontecendo? Os colégios e faculdades
instituídos e dirigidos por religiosos vão sofrer
demasiadamente com a aplicação da cobrança do
INSS. Acho até que devíamos ter aprovado algo que
obrigasse essas instituições a uma certa
contribuição, mas fizemos inopinadamente e numa
alíquota, a meu modo de ver, muito alta, o que
dificulta o processo de adaptação. E ainda mais,
muitas dessas escolas talvez tenham de fechar e os
alunos irão para instituições privadas, que são
lucrativas. Volto a dizer, não tenho nada contra o
lucro, que é algo inerente a uma sociedade
capitalista, como o Brasil é ou quer ser. Desde que o
lucro decorra de uma atividade lícita, não seja
escorchante, não seja o resultado de uma fraude, ele
é mais do que lícito e é evidente que todo bom
empresário tem de aspirar ao lucro. Mas essa
migração sobrecarregará o bolso do aluno ou de sua
família, porque as instituições de nível superior
dirigidas por ordens religiosas, evangélicas ou
católicas, certamente terão de aumentar as suas
mensalidades.

Deixo este apelo, que não é meu – citei o
Senador Luiz Estevão, porque eu estava aqui no
momento em que S. Exª falou, mas muitos outros
Senadores e Deputados pleiteiam, com justiça, uma
reformulação dessa lei, até porque a interpretação é
dúbia sobre o texto. O próprio Senador Jader
Barbalho, que foi o Relator da matéria, já teve a
oportunidade de afirmar que, no seu entendimento, o
que ele estava colocando ali era algo contrário ao que 
está sendo feito. Evidentemente, não podemos nos
guiar só pela mens legis, ou seja, o que o legislador
queria fazer. O Direito Positivo quer saber o que está
escrito. Mas o fato por si só é significativo para
determinar uma revisão dessa lei.

Te mos as sis ti do aqui a ca sos em que o Pre si -
den te san ci o na uma lei e, no mes mo dia, edi ta uma
me di da pro vi só ria mo di fi can do essa lei. Pre ci sa mos
ape lar para o Pre si den te Fer nan do Hen ri que nes se
sen ti do, para que mude aqui lo, que está in clu si ve em

de sa cor do com o en ten di men to do pró prio Re la tor e,
con se qüen te men te, do Ple ná rio que apo i ou o seu pa -
re cer.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – Pa ra be ni zo
o Se na dor Lú cio Alcân ta ra pela opor tu nís si ma ma té -
ria que traz a de ba te do Se na do Fe de ral. Efe ti va men -
te, a si tu a ção é mu i to fá cil de en ten der: o Con gres so
Na ci o nal apro vou uma le gis la ção, uma le gis la ção
me ri tó ria, que bus ca aca bar com as fra u des em de ter -
mi na das ins ti tu i ções que, a pre tex to de pro mo ver
uma fi lan tro pia, que mu i tas ve zes não pro mo vem, na
ver da de eva di am-se de pa gar con tri bu i ções de vi das
ao Fis co. Fi ze ram, as sim, um pa tri mô nio gi gan tes co
às cus tas na tu ral men te da eli são fis cal, do
não-pagamento de tri bu tos. Então, nes se pon to, a ini -
ci a ti va foi al ta men te me ri tó ria. Mas o que acon te ce?
Ao ser vo ta da a le gis la ção no Con gres so Na ci o nal, foi 
fe i to um pe di do de es cla re ci men to ao Re la tor na épo -
ca, o Pre si den te e Lí der do PMDB, emi nen te Se na dor 
Ja der Bar ba lho, que de i xou mu i to cla ro qual era o es -
pí ri to con ti do no seu re la tó rio, que pre via como pos si -
bi li da de de des con to do re co lhi men to à Pre vi dên cia
as bol sas con ce di das a es tu dan tes de ba i xa ren da. A
lei pre via uma re gu la men ta ção que foi ela bo ra da de
ma ne i ra to tal men te con fli tan te com o es pí ri to da lei.
Ora, a re gu la men ta ção não pode, de for ma ne nhu ma, 
con tra ri ar aqui lo que está pre vis to na lei que a nor te ia
e que, por tan to, é o ins tru men to ma i or de apli ca ção
da que la le gis la ção. Des sa for ma, o que es ta mos ven -
do? Cen te nas e mi lha res de es tu dan tes em todo o
País que não têm con di ções de pa gar in te gral men te o 
cus to de uma fa cul da de pri va da, cus to esse de
R$400,00, R$500,00, R$600,00 por mês, que in ves ti -
ram de 12 a 15 anos da sua vida nos es tu dos, que se
en con tram a um, dois ou três anos de con clu ir seu
cur so su pe ri or, in vi a bi li za dos na sua con ti nu i da de
por que sim ples men te, com o fim das bol sas par ci a is,
não te rão con di ções de ar car com os seus es tu dos. E
o que é mais gra ve, se ti ves se o Esta do con di ções de
des lo car es ses alu nos para uni ver si da des pú bli cas,
vi san do a con clu são de seus cur sos, o pro ble ma es -
ta ria re sol vi do. Mas to dos nós sa be mos que o Esta do
não dis põe de vagas nas uni ver si da des pú bli cas e,
por tan to, es ta re mos, se fi car mos in di fe ren tes à sor te 
des ses alu nos, as sis tin do, de bra ços cru za dos, à
per da de todo o es for ço de uma ge ra ção de bra si le i -
ros. Por tan to, pa ra be ni zo o Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra. Te nho in clu si ve uma au diên cia mar ca da com o
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Mi nis tro da Pre vi dên cia, Wal deck Orne las, para a
pró xi ma ter ça-feira, jus ta men te para tra tar des se as -
sun to, até por que te nho ab so lu ta con vic ção de que
esse é um as sun to que sen si bi li za to dos os Se na do -
res da Re pú bli ca.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, so bre tu do pela sín te se que V. Exª fez
com mu i to apu ro de toda essa pro ble má ti ca. Inclu si -
ve, se o Mi nis té rio da Edu ca ção – já fu gin do um pou -
co da con tri bu i ção do INSS – fe char al guns des ses
cur sos, como é pos sí vel que ocor ra, a par tir de uma
au di to ria que vai ser fe i ta em ma i or pro fun di da de du -
ran te três me ses, sal vo en ga no, o que vai acon te cer é 
que es ses alu nos têm que ser re ma ne ja dos para ou -
tros cur sos. O alu no que já es ti ver numa fa cul da de
pri va da po de rá se des lo car para ou tra, se hou ver no
seu Esta do, por que há ca sos de Esta dos pe que nos
que es tão na mes ma si tu a ção; se es ti ver numa uni -
ver si da de pú bli ca, pos si vel men te ele não terá con di -
ções de pa gar a uni ver si da de par ti cu lar. Não po de -
mos de i xar de olhar esse lado hu ma no do pro ble ma,
que é o lado do alu no, o lado das suas fa mí li as. Mas
tam bém não po de mos per mi tir que es sas fa cul da des
se es pa lhem por toda par te, com ba i xa qua li da de, de
cer ta ma ne i ra até en ga nan do o alu no, pre o cu pa do
não só em ob ter o di plo ma, mas a ha bi li ta ção para
que pos sa en trar no mer ca do de tra ba lho. 

Não que ro nem exa mi nar o caso das Fa cul da -
des de Me di ci na, por que esse se ria um caso es pe ci al. 
Mas lem bro que, nos Esta dos Uni dos, na dé ca da de
30, o go ver no ame ri ca no no me ou uma co mis são para 
fa zer um es tu do so bre o en si no mé di co na que le país.
Des sa co mis são, saiu um re la tó rio, cha ma do Re la tó -
rio Flex ner – que era o en car re ga do des sa in ves ti ga -
ção –, a par tir do qual fo ram fe cha das vá ri as Fa cul da -
des de Me di ci na nos Esta dos Uni dos, por que não ti -
nham um pa drão mí ni mo ca paz de as se gu rar a for -
ma ção de um bom pro fis si o nal. 

Então, são pro ble mas que te mos de en fren tar,
por que, na ver da de, mu i tos di zem: “For mou-se numa
má fa cul da de, pro ble ma dele! No mer ca do de tra ba -
lho, ele vai con cor rer com al guém que está mu i to
mais pre pa ra do para ir à luta”. Não é bem as sim. Em
ter mos, tal vez até pos sa mos ace i tar essa po si ção.
Mas o Mi nis té rio da Edu ca ção tem a res pon sa bi li da -
de de as se gu rar pa drões mí ni mos de fun ci o na men to.
Não que re mos um Esta do que diga sim ou não a tudo
e que te nha de in ter fe rir em tudo, mas tam bém não
que re mos um Esta do omis so, que não ga ran te às
pes so as um mí ni mo de qua li da de, por exem plo, no
caso do en si no su pe ri or.

Por tan to, Sr. Pre si den te, cre io que a ques tão da
fi lan tro pia me re ce uma ação mais enér gi ca de nos sa
par te, fa zen do-se ne ces sá rio en ten di men tos com o
Mi nis tro Wal deck Orne las e com o Pre si den te da Re -
pú bli ca no sen ti do de re ver mos essa in ter pre ta ção,
que é ex tre ma men te da no sa para o fun ci o na men to
das ins ti tu i ções re al men te fi lan tró pi cas, que for ma -
ram e for mam, nos co lé gi os e nas uni ver si da des
evan gé li cas, ca tó li cas ou de qual quer ou tra de no mi -
na ção, pes so as que hoje con se gui ram gal gar al tos
pos tos na vida pú bli ca do País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. (Pa u sa.)
Na au sên cia de S. Exª, con ce do a pa la vra ao

Se na dor Artur da Tá vo la por 20 mi nu tos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, o
Par ti do da So ci al de mo cra cia Bra si le i ra, o PSDB, faz
a sua con ven ção no dia de ama nhã, aqui em Bra sí lia
e, no mês de ju lho, faz onze anos de exis tên cia.

De se jo fa zer um bre ve e mo des to ba lan ço do
que, a meu ju í zo, é a in fluên cia, a pre sen ça, o sig ni fi -
ca do da idéia da so ci al de mo cra cia no Bra sil nes ses
úl ti mos onze anos.

Digo, de an te mão, que não é um ba lan ço de
mem bro, de um de fen sor in tran si gen te, nem tam pou -
co de al guém que pen sa por pa ra do xos ou por ex tre -
mos; é uma ten ta ti va de aná li se. Por tan to, não fi ca rei
na que la po si ção de que o meu Par ti do é óti mo, o dos
ou tros é pés si mo; ou na que la po si ção, di ga mos as -
sim, des lum bra da, he rói ca e re tum ban te em re la ção
às pró pri as idéi as e aos pró pri os par ti dos. Ten ta rei
uma aná li se se re na, apro ve i tan do a tran qüi li da de
des ta ma nhã de sex ta-feira, quan do ador me cem as
pa i xões “cpi a nas”, e a Casa pode re fle tir al gu ma co i -
sa.

Há al gu ma in fluên cia no tó ria do pen sa men to
so ci al de mo crá ti co no Bra sil após es ses onze anos de
exis tên cia de um par ti do a isso de di ca do? Essa é
uma bela ques tão, não mu i to fá cil de res pon der, por -
que tra ba lha re mos com da dos im pre ci sos, com im -
pres sões. Nada há pes qui sa do em cam po.

O PSDB nas ceu, no fi nal de 1987, de uma per -
cep ção exis ten te en tre al guns par la men ta res – eu es -
ta va pre sen te, fui fun da dor – de que a vo ta ção da
Cons ti tu in te jun tou al gu mas pes so as com um pen sa -
men to que não es ta va ca rac te ri za do pro pri a men te
por qual quer das uni da des par ti dá ri as até en tão exis -
ten tes. Não es ta va ca rac te ri za do pelo PMDB, do qual 
par ti ci pá va mos – e a ma i o ria dos mem bros funda -
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do res do PSDB sai do PMDB –, por que o PMDB ti ve ra 
uma fun ção de fren te po lí ti ca – na qual, aliás, foi inex -
ce dí vel – na luta con tra o au to ri ta ris mo e pelo re tor no
às ba ses de mo crá ti cas do País.

Porém, a política de frente havia fragmentado
de tal maneira a unidade interna no Partido que não
havia mais como consolidar as idéias
sociaisdemocráticas, ou socialdemocratas, que
estavam no bojo da posição dos membros do PMDB,
mas nem sempre estavam claras no programa de um
partido que nascera de uma evolução do MDB e que
tivera a missão hercúlea de juntar, numa frente de
grande labilidade ideológica, várias figuras, da
extrema esquerda praticamente à extrema direita.
Tratava-se de um partido de pessoas que, por razões
diversas, eram contrárias ao autoritarismo e
desejavam a sua derrogação pacífica, como aliás
aconteceu. O PMDB, ou o MDB – são a mesma coisa
– foram ou foi inexcedível nesse papel.

Assim nasceu o PSDB e não, como muita gente
pensa, de uma dissensão paulista. Essa é uma
maneira de deslustrar um belo nascimento, por sinal.
Nós, naquele momento, sentimos a necessidade de
formular de maneira clara que havia um campo entre
a esquerda clássica e a direita liberal que poderia ser
ocupado por liberais modernos e, ao mesmo tempo,
por homens de esquerda que não tinham da
esquerda uma visão com base quase que exclusiva
na ação do Estado. Tanto que foi uma das primeiras
preocupações do PSDB a formulação da sua idéia de
Estado. E ela foi beber numa frase feliz de Norberto
Bobbio – isso está no Manifesto, do qual, aliás, fui um
dos redatores. A frase lapidar: “Nem o Estado
máximo dos totalitários, nem o Estado mínimo dos
liberais, mas o Estado socialmente necessário”. Isso,
que é uma síntese luminosa, serviu de orientação, de
símbolo e também de frase atrativa para os homens
que pensassem dessa forma.

Portanto, está no cerne da idéia da
socialdemocracia no Brasil uma determinada
concepção de Estado. Ora, o problema brasileiro
desde a formação da Constituição Cidadã, desde a
disputa, a luta interna ali e nos anos que se seguiram
até hoje tem sido o da questão do Estado. O Estado
está no centro da discussão brasileira.

A es quer da clás si ca, que cos tu mo cha mar de
con ser va do ra e que se pre o cu pa mu i to mais com si
mes ma do que pro pri a men te, a meu ju í zo, com al -
guns des ti nos do País, é uma es quer da nar cí si ca e in -
to le ran te. Essa es quer da con ser va do ra su põe que
nós, so ci a is de mo cra tas, so mos ara u tos do que ela
cha ma – uti li zan do a pa la vra de modo pe jo ra ti vo, e

essa pa la vra já ga nhou fo ros de pe jo ra ti va – de ne o li -
be ra lis mo. O ne o li be ra lis mo fi cou uma pa la vra mal di -
ta na vida bra si le i ra, ten do em vis ta que a es quer da
con ser va do ra, em ge ral, ga nha as ba ta lhas da co mu -
ni ca ção, até por que tem mu i tos de seus sol da dos in -
fil tra dos ou pre sen tes, sin ce ra men te, com mu i ta sin -
ce ri da de, nos me i os de co mu ni ca ção. Uma pes qui sa
an ti ga mos tra que, nos me i os de co mu ni ca ção bra si -
le i ros, 70% são sim pa ti zan tes do PT. Entre os jor na -
lis tas do Rio de Ja ne i ro, pes qui sa fe i ta pela ABI mos -
tra que 55% es tão en tre os sim pa ti zan tes do PT e do
PDT. Tra ta-se de uma pes qui sa ma i or e mais am pla,
de que cons ta va tam bém esse dado.

Então, evi den te men te, é fá cil per ce ber-se que,
pe las en tra nhas da ela bo ra ção das ma té ri as jor na lís -
ti cas, pas sa-se a vi são da es quer da con ser va do ra,
com o pen sa men to ge ne ro so – eu não nego – e com
as me lho res in ten ções éti cas – tam bém, não nego –,
po rém, a meu ju í zo, com o pen sa men to atra sa do em
re la ção à con tem po ra ne i da de – se não atra sa do, de -
fa sa do. Ela faz crer que a po si ção do PSDB em re la -
ção à ques tão do Esta do é uma po si ção de ne o li be ra -
lis mo. O que é ne o li be ra lis mo? Se ria um novo li be ra -
lis mo? Até nem se ria de má con du ta que o li be ra lis mo 
ga nhas se no vas for mu la ções. O li be ra lis mo é um mo -
vi men to que acom pa nha a Hu ma ni da de há sé cu los e
tem na sua tra je tó ria po si ções re vo lu ci o ná ri as, no tá -
ve is. É só nos lem brar mos da Re vo lu ção Fran ce sa e
de ide a is que até hoje che gam até nós. 

Por tan to, a ques tão do Esta do está no bojo da
for ma ção do PSDB e até hoje é dis cu ti da. Cre io que,
nes se sen ti do, se fi zer mos uma aná li se re tros pec ti va, 
ve re mos que tem sido in te res san te a con tri bu i ção do
PSDB nes sa ma té ria. Pelo aca so – a meu ver fe liz –
de ter mos al guém de nos sos qua dros sido ele i to Pre -
si den te da Re pú bli ca, a ques tão do Esta do foi co lo ca -
da com mu i ta cla re za, com mu i ta ver da de, so bre tu do
com mu i ta co ra gem mo ral a par tir do mo men to em
que se pro pôs ao Con gres so – e este de mo rou a se
re sol ver so bre o tema – a Re for ma Admi nis tra ti va. 

A pro pos ta foi fe i ta de modo ata ba lho a do, er -
ra do do pon to de vis ta da co mu ni ca ção, in com pa ti -
bi li zan do o fun ci o na lis mo pú bli co com o nos so par -
ti do. O Go ver no, nes se pon to, er rou à von ta de, mas 
não er rou no ob je ti vo. A mes ma co i sa pode ser dita
em re la ção à Re for ma da Pre vi dên cia e a todo esse
con jun to de me di das que tem fe i to a fes ta opo si ci o -
nis ta – por um lado, por que ele tem uma apa rên cia
de per ver si da de. Essas me di das, no en tan to, re pre -
sen tam a co ra gem de en fren tar o mag no pro ble ma
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des te País, que é o pro ble ma do Esta do. Pa ga-se o
pre ço de to das as im po pu la ri da des ine ren tes a isso,
mas per sis te-se na ten ta ti va de for mu lar uma vi são
ge ne ro sa de Esta do, de res pe i to ao fun ci o na lis mo, de 
re cu pe ra ção da car re i ra, tudo, en fim, que cons ti tui a
base viva des sa re for ma pro pos ta.

O fato é que chegamos ao ponto atual com
passos importantes dados. É verdade que esse
avanço foi feito com muito sacrifício, com muita luta,
com muito desgaste, com muita dificuldade, porém,
creio que a contribuição do PSDB na discussão da
questão do Estado no Brasil pode ser considerada
uma contribuição positiva.

O Sr. Lúdio coelho (PSDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ) –
Com muito prazer, Senador.

O Sr. Lúdio coelho (PSDB – MS) – É um prazer 
ouvir o competente pronunciamento de V. Exª. Gostei
muito da parte em que V. Exª diz que o PSDB
procurou o meio-termo – nós, do mato, sempre
falamos que não deve ser 8 ou 80: tem de ser o meio.
O único reparo que faço ao nosso PSDB diz respeito
à parte prática: o nosso PSDB é extremamente
intelectualizado, é professor demais. Nós precisamos 
cuidar um pouco mais do dia-a-dia da vida, do arroz
com feijão, na linguagem popular. Faltam-nos mais
homens que saibam como fazer, não só na teoria.
Mas o pronunciamento de V. Exª me agrada muito.
Obrigado.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ) –
Muito obrigado, companheiro de partido, Senador
Lúdio Coelho. V. Exª tem toda razão, eu concordo.
Usando uma expressão contemporânea da qual os
jovens gostam muito: há muito “papo cabeça” no
PSDB e, às vezes, pouca ação. E esse é um ponto
que deve ser analisado em nossa convenção.

Mas estou, justamente, tocando num ponto que
me parece de difícil elucidação: o que pretende ser o
PSDB aos olhos da população? Ponto, aliás, que
V. Exª trata com muita precisão. O PSDB é um partido 
que trabalha muito com conceitos, e é muito difícil, na
política, passar conceitos, até porque as pessoas não 
esperam, propriamente, conceitos dos políticos e,
sim, soluções. Mas, por outro lado, é óbvio que sem
uma teoria da política, não haverá uma prática da
política correta. Quer dizer, a prática da política
correta insere-se numa teoria correta. Pensando na
teoria sob esse ângulo é que estou aqui com o meu
“papo cabeça”, tentando dar uma contribuição
desapaixonada, incorporando evidentemente os

aspectos que significaram avanços e os aspectos que 
não significaram avanços.

Outra contribuição importante da
socialdemocracia para a hora presente – esta sim, é
prática – concretiza-se naquilo que significa o
principal aspecto do Governo Fernando Henrique
Cardoso – e que nunca é considerado como tal, nem
vem à tona, nem é debatido, nem é, sequer, ouvido.
Refiro-me à concepção educacional, que é o aspecto
mais positivo do Governo Fernando Henrique
Cardoso até hoje. É de extrema importância a
reforma feita na educação, apesar de ser menos
conhecida, se ser pouco conhecida.

A reforma educacional tem caráter
profundamente democratizante. Cresci e me formei
ouvindo educadores, ao discutirem o problema,
dizerem que a educação brasileira jamais seria
democratizada enquanto não fosse democratizada a
sua base. E essa tarefa hercúlea foi empreendida.
Creio ser uma contribuição dada pelo pensamento da 
socialdemocracia. Curiosamente, esta, que sempre
foi uma tese de esquerda, foi repudiada
permanentemente pela esquerda conservadora no
Parlamento, que prefere a inexistência do êxito para
ter vitórias eleitorais do que somar-se a um esforço
que venha na direção de idéias de esquerda.

O que se constatava ao observar a educação
brasileira? Via-se uma educação de elite, para formar
elites, que jamais havia se encaminhado, a não ser de 
poucos anos para cá, realmente, na direção de fazer
com que a educação básica, que o ensino básico,
fosse comum a todos os brasileiros – e não apenas
pelo ângulo quantitativo. O Brasil já tem
aproximadamente 91% da população escolar em
escola, mas, do ponto de vista qualitativo, num tipo de 
escola que garanta a todos a permanência no
processo educacional, não excluindo os menos
favorecidos – exclusão que ocorria por várias razões,
a principal das quais sendo a deficiência no ensino,
que levava à repetência e acabava por tirar mais cedo 
da escola os filhos de famílias pobres, com menos
condições de enfrentar as dificuldades do processo
escolar. Aí está um ponto fundamental do
pensamento socialdemocrata, do pensamento
clássico da esquerda, para o qual, acredito, a ação do 
PSDB tem contribuído positivamente. 

Não cre io que te nha sido tão po si ti va, na mes -
ma pro por ção, a ação do pen sa men to da so ci al de mo -
cra cia na ques tão de meio am bi en te. Ape sar de ter -
mos em nos sos qua dros no mes como o de Fá bio
Feld man e ter mos im ple men ta do po lí ti cas – re cen te -
men te vo ta mos um im por tan te pro je to fe i to ao tem po
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em que ele era de pu ta do, cri an do todo um sis te ma
na ci o nal de de fe sa do meio am bi en te –, con cre ta -
men te, o nos so par ti do não tra du ziu em ação di re ta,
con cre ta – no prá ti co, como diz o Se na dor Lú dio Co e -
lho –, as suas idéi as para o cam po do meio am bi en te.
For mu la mu i to bem, mas, a des pe i to dis so, a ques tão
do meio am bi en te no Bra sil não vem sen do en fren ta -
da na me di da do pos sí vel, do de se já vel – omis são
que se tor na fla gran te quan do ob ser va mos as flo res -
tas, a Ama zô nia, a des tru i ção dos rios e essa ver da -
de i ra in va são fe i ta pelo sis te ma pro du tor, in dis cri ma -
na da, com al tos gra us de li ber da des e gran de per das
para o país.

Estamos a viver uma experiência interessante
na área da saúde. Ela está nascendo, a meu juízo,
primeiro, da ação prática do Ministro José Serra, que,
acredito eu, ao final de sua gestão poderá formular,
com o talento que tem, uma completa visão, uma
completa teoria da ação de saúde no Brasil. Esse é
um grande desafio, porque a questão da saúde é
básica.

O PSDB afirmou as suas idéias na questão
educacional de maneira clara, mas, apesar de no
campo da saúde contar com inúmeros pensadores,
até hoje não produziu uma formulação clara com
respeito a esse campo. O Ministro José Serra
assumiu – administrar no Brasil é administrar o caos – 
e diariamente enfrenta esse caos, como ainda agora
na questão de um hemocentro em Pernambuco, com
muita ação, com muita energia, no sentido prático. 

Acredito que o País esteja muito bem servido,
mas qual a filosofia de saúde que o País precisa ter?
Isso é algo que está a ser formulado, e tenho a
certeza que o Ministro José Serra, com o seu talento,
ao fim de sua gestão, formulará um belo projeto para
o País. O Governo socialdemocrata, pela primeira
vez, teve a coragem de colocar um administrador na
área da saúde e, ao que parece, está gradativamente
sendo provado à Nação que muitas vezes um
administrador qualificado, seja ele médico ou não,
tem a possibilidade de fazer uma transformação
nesse setor básico da vida brasileira. Há, por exemplo 
– eu sei, sou testemunha –, um esforço do Ministro no 
sentido de transmutar a ação curativa em ação
preventiva, antiga tese que vem sendo realizada pela
determinação, pela verdadeira obsessão que tem o
Ministro José Serra pelo trabalho e pelas suas idéias.
Acredito que somente essa ação preventiva poderá
realmente diminuir o número brutal da incidência da
doença, nos níveis em que está existindo no Brasil.

Por tan to, no cam po da sa ú de, a con tri bu i ção do
pen sa men to so ci al de mo cra ta é algo que está em

ges ta ção, em bri lhan te ges ta ção, fi lha de uma brilhante
ges tão – é cla ro, sem ne nhu ma in ten ção de tro ca di lho – 
e que po de rá jun tar-se às ou tras con cep ções.

Eu de ve ria tra zer aqui ain da a for ma co ra jo sa
pela qual a so ci al de mo cra cia co lo cou para o País o
fim dos mo no pó li os do Esta do, em to das as suas ma -
té ri as – ex clu in do o mo no pó lio, mas não as em pre sas 
es ta ta is in dis pen sá ve is ao que é bá si co no País –, e a 
co ra gem com que foi en fren ta da a ques tão das pri va -
ti za ções.

A ques tão das pri va ti za ções não é, como foi dito 
à sa ci e da de pela Opo si ção, algo que vem para “co brir 
o rom bo do Esta do” – a ex pres são é da Opo si ção. As
pri va ti za ções fo ram pro pos tas ao País e en ce ta das
por ra zões de de sen vol vi men to; ex clu si va men te para
re cu pe rar a ca pa ci da de de in ves ti men to em se to res
bá si cos da eco no mia em re la ção aos qua is o Esta do
es ta va exa u ri do. Que po der de in ves ti men to ti nha o
Esta do nas áre as de te le co mu ni ca ções ou de ener -
gia? Abso lu ta men te ne nhum. O Esta do bra si le i ro es -
ta va fa li do, com uma dí vi da alu ci nan te, ten do que in -
ves tir para ga ran tir de sen vol vi men to, em pre go, aqui -
si ção de tec no lo gia. Tudo isso foi en fren ta do e re sol -
vi do com mu i ta di fi cul da de, com enor me co ra gem
mo ral, pa gan do o pre ço de al gu mas im po pu la ri da des, 
so bre tu do aque la per ver sa im po pu la ri da de nas ci da
de uma ar ti ma nha fe i ta pelo pen sa men to opo si ci o nis -
ta, com a idéia de que pri va ti zar é agir con tra o pa tri o -
tis mo, des per tan do o sen ti men to pa trió ti co pelo lado
ne ga ti vo. E as pri va ti za ções aí es tão, ain da den tro da
con cep ção de Esta do do PSDB, esse Esta do so ci al -
men te ne ces sá rio – o que acre di to ser um as pec to in -
te res san te.

O Sr. Lú dio Co e lho (PSDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA  (PSDB – RJ) –
Com pra zer, Se na dor.

O Sr. Lú dio Co e lho (PSDB – MS) – Estou gos -
tan do, está indo bem.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Mu i -
to obri ga do. V. Exª, com a sua ma tu ri da de e sa be do -
ria de ho mem do cam po, sin te ti za tudo de modo mag -
ní fi co. Estar indo bem já foi o me lhor prê mio que eu
po de ria ga nhar para o meu des co si do dis cur so.

O Sr. Lú dio Co e lho (PSDB – MS) – A es ta ti za -
ção é pro du to de uma épo ca, na mi nha ava li a ção. No
pas sado, a eco no mia par ti cu lar não ti nha con di ções 
de en vol ver tra ba lhos de base em nos so País. Por
exem plo, Vol ta Re don da, ou tras usi nas. Os tem pos
são ou tros. Acre di to que o PSDB está cer ti nho, nes -
sa fase em que a Na ção está vi ven do, de traba- 
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lhar no sen ti do de trans fe rir para a li vre ini ci a ti va esse
tipo de ati vi da de. No se tor de sa ú de, edu ca ção e
meio am bi en te, é ab so lu ta a ne ces si da de de apro fun -
dar mos na de fi ni ção de res pon sa bi li da de. Pen so que
se de fi nís se mos com cla re za as res pon sa bi li da des
de cada área de go ver no – sa ú de, edu ca ção e meio
am bi en te – e as fon tes de re cur sos para exe cu tá-las,
com ple ta ría mos o tra ba lho que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que está fa zen do para a Na ção. Hoje, con -
ver san do com um ami go, fa lei que es sas re for mas, ao 
que pa re ce, têm que ser fe i tas por pe da ços mes mo,
como se fa lou ou tro dia. Não se con se gue fa zer tudo
de uma vez. O con ce i to de meio am bi en te está es tre i -
ta men te li ga do à edu ca ção do povo. Não po de mos
ser exa ge ra dos; há os que que rem pre ser var a na tu -
re za sem usá-la. A na tu re za é para ser usa da com
com pe tên cia, sem des tru ir o que nos ser ve. Há pes -
so as ex tre ma das. Hoje, por exem plo, os ma i o res po -
lu i do res são as po pu la ções das ci da des. No Pan ta -
nal, nas ma tas, o povo da ci da de é que des trói, que
que i ma, que mata os ani ma is. Não são os ho mens do
cam po que ma tam ani ma is sel va gens, mas, sim, os
da ci da de. O pro nun ci a men to de V. Exª, Se na dor
Artur da Tá vo la, está sen do mu i to bom. Eu o fe li ci to.
Mu i to obri ga do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor. O seu jul ga men to me de fe re
hon ra. Agra de ço a V. Exª.

Infe liz men te, o meu tem po aca bou. Eu gos ta ria
de to car em ou tro pon to, no qual o pen sa men to so ci -
al de mo cra ta não tem sido vi to ri o so: tra ta-se da agri -
cul tu ra. Cre io que te mos mu i to a fa zer nes se cam po,
te mos que va lo ri zar o que é uma vi são so ci al de mo -
cra ta des se pro ble ma. É um pon to a avan çar-se. Infe -
liz men te, não te nho como de sen vol vê-lo.

Fi nal men te, eu ha via se le ci o na do para o grand
fi na le a ques tão dos di re i tos hu ma nos, uma das mais
be las con quis tas do pen sa men to so ci al de mo crá ti co,
que in cor po rou idéi as li be ra is a idéi as da es quer da
clás si ca, numa ação con jun ta que não cai nos ex tre -
mos de uma nem de ou tra, no cam po da re for ma
agrá ria, no cam po da li vre apu ra ção de cri mes po lí ti -
cos do tem po da di ta du ra, no cam po da po lí ti ca in ter -
na ci o nal. Infe liz men te, por se rem ma té ri as de gran de
ex ten são, não ca bem mais num dis cur so que já pas -
sou seis mi nu tos do tem po. Por tan to, está na hora de
en cer rar, ten do em vis ta que não há nada mais for te
nes ta Casa do que a ener gia do ame no sor ri so do
nos so Pre si den te Ge ral do Melo, quan do, com ele,
nos in di ca que “seu tem po aca bou, pelo amor de
Deus, não seja pro li xo”.

Mu i to obri ga do a V. Exª. Não se rei pro li xo.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, tem a pa la vra o Se na dor 
Ade mir Andra de, por 5 mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, vol to a esta 
tri bu na para re a pre sen tar o do cu men to de cons ti tu i -
ção da co mis são mis ta par la men tar de in qué ri to para
apu rar a ação dos ins ti tu tos de pes qui sa no Bra sil du -
ran te a cam pa nha de 1998. 

Logo após as ele i ções, foi de mons tra da cla ra -
men te a di ver gên cia en tre os re sul ta dos apre sen ta -
dos pe las pes qui sas e os re sul ta dos ofi ci a is das ele i -
ções. Ime di a ta men te, mu i tos Par la men ta res des ta
Casa en ten de ram a ne ces si da de de se in ves ti gar a
ação des ses ins ti tu tos de pes qui sa, para apu rar as ir -
re gu la ri da des co me ti das por eles e mu dar as re gras
de di vul ga ção de pes qui sas em nos so País. 

A CPI che gou a ser cons ti tu í da, che gou a ser
ins ta la da, mas, in fe liz men te, de vi do ao pou co tem po
que ti nha para tra ba lhar e ao nos so Re gi men to, que
exi gia seu en cer ra men to na mu dan ça da le gis la tu ra – 
nor ma de que es ta mos tra tan do em mo di fi ca ções ao
Re gi men to Inter no apre sen ta das a esta Casa –, ela
foi en cer ra da. Mas vol ta mos a apre sen tá-la. É evi -
den te que deu mu i to tra ba lho, por que ti ve mos de re -
co lher 30 as si na tu ras dos Srs. Se na do res e mais 180
as si na tu ras dos Srs. De pu ta dos Fe de ra is, mas ela foi
no va men te apre sen ta da. No re que ri men to, so li ci to,
tam bém, que a do cu men ta ção apre sen ta da pe los
ins ti tu tos de pes qui sa na CPI an te ri or seja ane xa da à
nova CPI, para adi an tar o pro ces so de tra ba lho. 

Te nho cer te za, Sr. Pre si den te, de que essa CPI
tem gran de im por tân cia para o Bra sil. Da mes ma for -
ma que o sis te ma ju di ciá rio bra si le i ro está sen do in -
ves ti ga do por uma co mis são par la men tar do Se na do, 
que está en con tran do mu i ta cor rup ção e mu i to des vio 
de di nhe i ro pú bli co, da mes ma for ma que a CPI do
Sis te ma Fi nan ce i ro está des co brin do er ros gra vís si -
mos do Ban co Cen tral, que le va ram a pre ju í zos imen -
sos para o País, cre io que a ação dos ins ti tu tos de
pes qui sa no Bra sil foi ex tre ma men te ne fas ta di an te
da von ta de do povo bra si le i ro.

Mu i tos go ver na do res de Esta do e até mes mos
pre si den tes da Re pú bli ca fo ram ele i tos em con se -
qüên cia do des vir tu a men to, da fal ta de ver da de, do
com pro me ti men to dos ins ti tu tos de pes qui sa com
os go ver nos que exer ci am po der na épo ca, já que
os ins ti tu tos de pes qui sa têm como seus ma i o res
cli en tes os pró pri os Go ver nos Fe de ral e es ta du a is. 
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Está mais do que claro que houve manipulação
dos resultados e condução da vontade do eleitor na
maioria dos Estados. Eu diria que em 80% a 90% dos
Estados brasileiros houve condução da vontade do
eleitor pelos institutos de pesquisa, que desvirtuaram
os resultados eleitorais e contrariaram a vontade do
povo. Em São Paulo, por exemplo, não tenho dúvida
de que se não fosse a manipulação feita pelos
institutos de pesquisa, hoje seria governadora a
ex-Deputada Federal Marta Suplicy. Ela teria ganho
tranqüilamente se não fosse a manipulação dos
institutos de pesquisa.

Esse foi o grande choque que sofreu a
população brasileira, mas, em alguns lugares, houve
verdadeiras aberrações, como nos Estados do
Amazonas e do Pará, e como nos pequenos Estados
do Norte do Brasil, que apresentaram diferenças que
chegaram a 25% entre o resultado da pesquisa feita
pelo instituto às vésperas das eleições e o resultado
oficial das eleições. Houve também os casos dos
Senadores e do Governador do Estado do
Amazonas, e os casos do Rio Grande do Norte,
Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. A maioria
dos Estados brasileiros apresentou diferença muito
grande entre o resultado oficial e o divulgado pelos
institutos de pesquisa.

Portanto, esses institutos precisam ser
investigados, policiados, precisamos estabelecer
novas regras de divulgação das pesquisas em nosso
País, pois já estamos próximos a uma eleição
municipal. Em mais de cinco mil municípios haverá
eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e 
não podemos permitir o trabalho desonesto dos
institutos de pesquisa. É preciso dar um basta a essa
impunidade, a essa verdadeira consagração da
impunidade. O que esses institutos fizeram foi abuso
de poder, pois eles acreditam na impunidade. 

Por isso, estamos voltando à Casa com o
requerimento de pedido de CPI, assinado por 30
Senadores e mais de 180 Deputados Federais.
Espero que essa CPI seja instalada, que ela funcione, 
apure as irregularidades cometidas pelos institutos de 
pesquisa, puna os responsáveis e estabeleça novas
regras de funcionamento para os institutos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Sr.

Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – No bre
Se na dor Lú dio Co e lho, es ta mos in ter ca lan do as co -
mu ni ca ções ina diá ve is nas ses sões em que não há
Ordem do Dia. De ma ne i ra que con sul to V. Exª se po -

de ria aguar dar que o no bre Se na dor Osmar Dias pro -
nun ci as se seu dis cur so. Logo em se gui da, V. Exª fa -
ria a sua co mu ni ca ção. 

Mas, se não hou ver in con ve ni en te para o Se na -
dor Osmar Dias...

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço o Se -
na dor Lú dio Co e lho com aten ção, para de po is usar
da pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de trans mi tir à Mesa o meu de sa -
cor do com o uso da pa la vra para co mu ni ca ção ina diá -
vel. Há pes so as ins cri tas há mu i to tem po e um Se na -
dor pede a pa la vra para fa zer uma co mu ni ca ção ina -
diá vel que nada tem de ina diá vel – ele ape nas apre -
sen ta o seu po si ci o na men to de Opo si ção. Não vejo o
que ha via de ina diá vel nas afir ma ções do ilus tre Se -
na dor que me an te ce deu. 

Era isso que eu que ria di zer, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Casa

toma boa nota da ob ser va ção de V. Exª, Se na dor Lú -
dio Co e lho, e re co nhe ce que, em bo ra o Se na dor Ade -
mir Andra de nada te nha fe i to se não o que to dos nós,
Se na do res, te mos fe i to, no uso da co mu ni cação ina -
diá vel como um re cur so, eu con cor do com V. Exª que o
cri té rio de uso da co mu ni ca ção ina diá vel de ve ria in -
cor po rar o com po nen te ina diá vel na co mu ni ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra o Se na dor Osmar Dias, por 20 mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Lú dio Co e -
lho pro tes tou com ra zão. Às ve zes um Se na dor che ga 
aqui no iní cio da ses são e aguar da o mo men to de
usar a pa la vra, e aí tem que es pe rar uma co mu ni ca -
ção que não tem nada de ina diá vel. E uma co mu ni ca -
ção que apre sen ta in clu si ve hi pó te ses, como as que
ouvi aqui do Se na dor que me an te ce deu: “Se não fos -
se a pes qui sa, em São Pa u lo a Mar ta Su plicy ga nha -
ria a ele i ção”. Quem ga nhou a ele i ção foi o Go ver na -
dor Má rio Co vas. 

E, olhan do para o Se na dor Lú dio Co e lho, eu me
lem bro de que “se a vaca vo as se, po de ría mos cha -
má-la de pas sa ri nho”. Usar a pa la vra para le van tar hi -
pó te ses não tem ne nhu ma ca rac te rís ti ca ina diá vel,
mes mo por que a ele i ção foi re a li za da em ou tu bro e o
Go ver na dor ele i to, pela von ta de do povo de São Pa u -
lo, foi Má rio Co vas, que, aliás, con ti nua sen do um or -
gu lho para o PSDB.

Entretanto, vim à tribuna para continuar o
discurso do Senador Artur da Távola, que disse que
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não teve tempo de falar da agricultura. Assim, volto a
falar de agricultura. Iniciei um pronunciamento, na
sexta-feira passada e não o conclui, ocasião em que
fiz um alerta ao Governo: o de que poderemos estar,
agora, iludidos sobre os ganhos que a agricultura
está conquistando na comercialização da safra que
está colhendo, de 1998/99. No entanto, esse ganho
poderá ser totalmente anulado e parte dele
consumida pelo aumento dos insumos agrícolas, que
já atinge uma média de 53% se considerarmos a
soma dos aumentos dos defensivos agrícolas, dos
adubos, enfim, dos insumos que são utilizados para a
produção.

Ontem, um noticiário de televisão divulgou,
mais uma vez, uma avaliação da importância que tem 
a agricultura para o País. Houve a interrupção de três
trimestres consecutivos de déficit no PIB. No período
de janeiro a março, houve um crescimento do PIB
superior a 1%. E isso não teria acontecido não fosse o 
desempenho da agropecuária brasileira. A indústria
teve uma retração de 4%; os serviços, de quase 1%;
e a agropecuária foi quem conferiu ao Brasil a
possibilidade de crescimento do PIB, até invertendo a 
tendência de queda, o que caracterizaria a recessão
em nosso País. A agropecuária teve um crescimento
superior a 9%, possibilitando um crescimento do PIB
superior a 1%, o que desfaz as previsões pessimistas
de que teríamos crescimento negativo neste primeiro
trimestre, e, em conseqüência, no ano todo.

Mas isso não pode servir para que alguém
pense que tudo está correndo maravilhosamente
bem na agricultura brasileira. Não. Volto a afirmar:
existe uma nova matriz de preços no mercado
internacional em função da abertura comercial
ocorrida. Não podemos mais conviver com
ineficiências no setor; não podemos mais conviver
com a falta de planejamento para o setor, porque já
pagamos caro pela manutenção do dólar em valores
irreais por muito tempo, que conferiram à
agropecuária brasileira uma dificuldade enorme de
competir no mercado internacional. 

A desvalorização do real deu alento, mas por
um período muito curto, à agropecuária. Os preços
em real estão bons, mas os preços em dólares são os
piores da história da agropecuária. Não somente a
soja e o milho, mas também outros produtos de
exportação, como a carne bovina, estão hoje com o
preço extremamente defasado em relação à média
histórica. A arroba do boi está em torno de US$16,
quando a média, nesta época, deveria ser de US$20;
a soja está com os preços em torno de US$8.3, e, em
algumas regiões, até abaixo de US$8 a saca, quando

a média histórica fica entre US$10 e US$11; o milho
está em torno de US$4.2, em algumas regiões, em
outras, abaixo de US$4, quando a média histórica é
de US$5.5. Nos Estados Unidos, ao contrário do
Brasil, o Governo está garantindo para a saca de soja
valor em torno de US$11, porque ele subsidia a
produção e a comercialização por parte dos
produtores. 

Aqui, diferentemente, estamos assistindo a um
discurso muito estranho na televisão, que diz que
tudo está bem e que a agricultura brasileira está a
salvo da crise. 

Quero alertar, mais uma vez, para o que
ocorrerá na hora de plantar a safra: o custo de
produção será acrescido de algo em torno de 27% em 
algumas culturas, de 23% em outras, e teremos todo
esse ganho, que é ilusório, consumido na hora de
plantar a safra.

Por isso, quero fazer propostas para que o
Governo possa reduzir o impacto do custo de
produção e, sobretudo, salvar a próxima safra. Não
adianta a agropecuária conferir agora ganhos se
perderemos na próxima safra. Se não fizermos agora
aquilo que o Governo brasileiro já deveria estar
fazendo há mais tempo, poderemos comprometer as
metas de exportação do próximo ano, porque
estaremos comprometendo a safra.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Concedo
um aparte ao Senador Lúdio Coelho, com muita
honra.

O SR. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Senador
Osmar Dias, V. Exª conhece, em profundidade, o
setor agrícola brasileiro. Ao ouvir que a agricultura e a 
pecuária foram as responsáveis pelo crescimento da
economia brasileira neste trimestre, quero realçar a
competência do agricultor brasileiro e do El Niño,
dois fatores que contribuíram para esse crescimento.
Neste momento, quando os agricultores estão
terminando de colher a safra e iniciam o plantio da
safrinha no meu Estado, plantando muito milho, não
temos conhecimento, Senador Osmar Dias, de
nenhum financiamento para a dita safrinha, que,
aliás, é muito importante para nós, já que passamos a 
importar milho e arroz. Então, para contribuir com o
pronunciamento de V. Exª, que fará propostas e
sugestões ao Governo para que tenha uma
participação efetiva na agricultura brasileira,
lembro-lhe esse fato: no meu Estado não existe
nenhum financiamento para o plantio da safrinha, que 
está ocorrendo agora.
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Lúdio Coelho. Essa, inclusive, é
uma das sugestões que farei ao Governo.

Os agricultores estão alterando a sua
metodologia, e o milho safrinha já ganha uma área
enorme no Paraná, em Mato Grosso do Sul e em
outros Estados, como opção no período de
outono/inverno. Portanto, precisamos apoiar o plantio 
da safrinha, que é uma grande opção de renda e de
geração de empregos. Alocar recursos para a
safrinha é fundamental. Mas tem que ser agora! Mais
tarde será inútil, porque o agricultor terá deixado de
plantar o milho safrinha. 

No bre Se na dor Lú dio Co e lho, sem pre vejo Se -
na do res de fen de rem aqui, para a ge ra ção de em pre -
gos, a cons tru ção ci vil, co lo can do-a como pri o ri da de
ab so lu ta. Acre di to que a cons tru ção ci vil seja im por -
tan te. Mas, com pa ra ti va men te com a agri cul tu ra, não
dá para es ta be le cer pa râ me tro. To dos os empre gos
da cons tru ção ci vil bra si le i ra so mam 4 mi lhões; na in -
dús tria, te mos 9 mi lhões de em pre gos. No en tan to, se 
pe gar mos os em pre gos que a agri cul tu ra já está ge -
ran do, te re mos 18 mi lhões, que, so ma dos aos ge ra -
dos nas ci da des – por que para cada em pre go ge ra do
no cam po, como con se qüên cia, te mos mais um em -
pre go ge ra do na ci da de –, se rão 36 mi lhões de tra ba -
lha do res que de pen dem da agri cul tu ra. 

Se há cri se de em pre go, por que não ter a co ra -
gem de ado tar a agri cul tu ra como a gran de ala van ca
do de sen vol vi men to eco nô mi co do País e, as sim,
cum prir a meta dos 11 bi lhões de su pe rá vit na ba lan -
ça co mer ci al – e po de mos cum pri-la, se hou ver apo io
à agri cul tu ra – e ge rar em pre gos? 

Então, não dá para abrir mos mão de al gu mas
me di das que o Go ver no deve ado tar. A pri me i ra de -
las, re cur sos para a sa fri nha. E para a sa fra de ve rão,
a alo ca ção de R$15 bi lhões em re cur sos. Vão di zer
que o Se na dor Osmar Dias está fi can do lou co, por -
que não exis te esse di nhe i ro. Exis te sim. É só au men -
tar a exi gi bi li da de dos ban cos de 25 para 30%. Hoje,
a exi gi bi li da de de cré di to ru ral dos ban cos é de 25%.
Au men tan do-a para 30%, te ría mos um ga nho de R$1 
a R$2 bi lhões no vo lu me do cré di to agrí co la. Não po -
de mos mais de pen der da “63 ca i pi ra” e sub me ter o
agri cul tor à po lí ti ca cam bi al, por que ela já foi res pon -
sá vel pelo en di vi da men to do cam po. A dí vi da, em dó -
la res, da agri cul tu ra bra si le i ra, hoje – fiz um le van ta -
men to –, é de 4 bi lhões. É pre ci so que o Go ver no bra -
si le i ro re ve ja os cri té ri os des sa dí vi da, trans for man -
do-a em dó lar de de zem bro. E, daí para a fren te, con -
vém ar ru mar um ou tro in de xa dor, que pode ser o
INPC, ou um ou tro qual quer uti li za do pela eco no mia
bra si le i ra. Por que fa zer o agri cul tor su por tar a des va -

lo ri za ção cam bi al na sua dí vi da será pra ti ca men te
trans fe rir a ele a in ca pa ci da de de pa gar e, so bre tu do,
con de ná-lo a fi car ina dim plen te com o sis te ma fi nan -
ce i ro, não po den do ob ter cré di to, con se qüen te men te. 

O Governo tem que arrumar outras fontes de
recursos. No BNDES, vamos encontrar os recursos
necessários para complementar o que ele prometeu
liberar no ano passado – no ano passado, o Governo
prometeu R$10 bilhões e só liberou R$7 bilhões.
Neste ano, estamos colocando como medida
indispensável para que a agricultura brasileira atinja
90 milhões de toneladas a alocação de R$15 bilhões,
dos quais R$2 bilhões para uma linha de crédito e
investimentos em máquinas e equipamentos
agrícolas, e R$13 bilhões para o crédito dos
produtores tradicionais e o crédito da agricultura
familiar – que deve ter os seus recursos aumentados
para R$3 bilhões, e não para R$ 2 bilhões, apenas. 

Aliás, o programa de agricultura familiar é o que
mais caracteriza a socialdemocracia em nosso País.
Se quisermos citar um programa que caracterize a
socialdemocracia, que é tão decantada, devemos
citar o Pronaf, que atinge a massa de pequenos
agricultores e trabalhadores, que atinge aqueles que
realmente necessitam do apoio oficial, do apoio do
Governo. Mas é preciso que o Governo adote uma
medida: fortalecer o cooperativismo de crédito, para
que, com sua capilaridade, ele possa atender mais
aos pequenos agricultores, aos agricultores
familiares, que não são atendidos pela rede oficial de
bancos, que, evidentemente, procura cumprir o que
lhe é exigido fazendo contratos maiores, para
diminuir o custo administrativo. As cooperativas
podem ter esse papel importante, mas também
precisam que o Governo repasse os recursos para a
equalização dos juros que são repassados para os
bancos normais.

O fortalecimento do cooperativismo de crédito
exige também que o Governo cumpra o compromisso 
assumido com as cooperativas e libere os recursos
do Recoop, que estão paralisados, que estão
aguardando algumas gestões administrativas,
algumas providências burocráticas, o acerto entre a
Secretaria do Tesouro Nacional e os bancos privados, 
para que algumas regras sejam atendidas. Com isso,
os recursos do Recoop poderão ser liberados para as
cooperativas, o que vai atender 630 mil agricultores
no País e colocar as cooperativas em condições de
serem aquele instrumento de viabilização da
agricultura, como tem ocorrido, aliás, em muitos
Estados.
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Quanto ao seguro rural, Sr. Presidente – por
uma feliz coincidência, o Senador Lúdio Coelho, um
dos maiores conhecedores da agropecuária
brasileira, está presidindo a Mesa –, ele é importante
pois não podemos mais continuar deixando o
agricultor ao sabor do risco das intempéries
climáticas. Hoje, V. Exª falou do El Niño, que
favoreceu a agricultura; mas, amanhã, poderá ocorrer 
um fenômeno climático que irá desfavorecê-la. Em
algumas regiões, La Niña foi desfavorável; para nós,
mais ao sul do País, ela foi favorável. No entanto, não
podemos submeter o agricultor ao enorme risco de
colocar seus recursos de financiamento no Proagro,
que, na verdade, não atende às necessidades do
produtor, porque é muito mais um seguro para o
banco do que para o produtor rural.

Ou o Governo institui o seguro agrícola ou
estimula a iniciativa privada a colocar em prática um
seguro agrícola no País, como existe no Estado de
São Paulo e atende a alguns agricultores do Paraná.
Penso que o Governo brasileiro tem todas as
condições para isso.

O grande desafio que o Governo deve enfrentar
é a política comercial. Com a globalização, com a
abertura comercial, o Governo brasileiro deixou de
tomar alguns cuidados que precisam ser tomados
agora; isso é o que vêm fazendo, aliás, os países
mais desenvolvidos. Os Estados Unidos taxam os
produtos importados quando não querem que esses
produtos ingressem no seu território, para não gerar
desemprego e para evitar a competição com seus
produtores. O exemplo do suco de laranja já foi muito
usado aqui; os Estados Unidos cobram US$480 a
cada tonelada importada. Precisamos de um política
comercial mais agressiva, para impor a liderança que
o Brasil tem na produção de alimentos. Mas, para
isso, na última rodada do milênio da Organização
Mundial do Comércio, o Brasil tem que se apresentar
como um país que definirá, no próximo século, no
próximo milênio, as regras do comércio internacional.

Se aumentarmos a produção – e aqui podemos
fazer isso; só no cerrado temos 80 milhões para
serem incorporados ao sistema produtivo nacional –,
poderemos balizar os preços das commodities
agrícolas. E, como balizadores de preços, podemos,
sim, negociar uma redução do protecionismo dos
países mais desenvolvidos, porque, com essa
redução, poderíamos aumentar o comércio
internacional em 40 bilhões para os países em
desenvolvimento, sendo que, desses 40 bilhões,
cerca de 15 a 18 bilhões ficariam para o Brasil poder
aumentar a sua participação no mercado

internacional. Mas, para isso, o Brasil precisa
também adotar medidas de proteção. E quais são as
medidas de proteção? Alíquotas flexíveis, que podem 
ser adotadas para cada produto, e que poderão ser
adotadas em cada ocasião. Por exemplo, agora, há
uma alíquota que protege o setor leiteiro, mas que
não é suficiente para evitar a triangulação que ocorre
no Mercosul, porque estamos obedecendo à Tarifa
Externa Comum – TEC – com o Mercosul.

Além de fazer que alíquotas flexíveis, que
podemos aumentar e diminuir, possam proteger os
produtos eventualmente – quando não queremos que 
eles entrem –, temos que fiscalizar a origem dos
produtos, para impedir triangulações como a que
existe com o Mercosul. Produtos da União Européia
vêm para os países do Mercosul e entram aqui com
selo argentino ou uruguaio, evidentemente
aproveitando-se das tarifas privilegiadas do
Mercosul.

Além disso, temos que neutralizar os efeitos do
crédito privilegiado que existe para a importação. Se
um importador pode fazer a importação com um
crédito de longo prazo, com carência de seis meses
e, sobretudo, com taxas baixas, ele vai importar
mesmo que não necessitemos do produto aqui, pois
ao colocar esse produto à venda, ele vai fazer capital
de giro para a sua empresa. Temos que neutralizar
essa situação, exigindo que os importadores façam
as suas importações com prazos curtos de
pagamento e, sobretudo, fazendo a fiscalização
sanitária dos produtos importados.

Não é mais novidade para ninguém que o Brasil
está importando produtos de segunda linhagem, de
segunda categoria, oferecendo ao consumidor
brasileiro produtos – como o leite e seus derivados –
que são rejeitados no mercado europeu, no mercado
de origem, sendo que poderíamos estar produzindo
aqui, com muito mais qualidade, os produtos que
estão ingressando em nosso País. Para isso, é
necessário que haja uma política sanitária igual à dos
países que são nossos competidores. Vejam a
dificuldade que temos para colocar um produto nosso 
na União Européia! Só que recebemos produtos da
União Européia sem fazer as mesmas exigências. O
Brasil poderia começar a adotar agora essa política
sanitária, principalmente quando se negocia uma
expansão da área livre de febre aftosa. 

Ao lado des sa me di da, te mos que cri ar um gran -
de pro gra ma na ci o nal de com ba te às mo lés ti as,
como, por exem plo, a pró pria fe bre af to sa, cuja er ra -
di ca ção, hoje, está de pen de mu i to da ação dos Go -
ver nos es ta du a is. O Go ver no bra si le i ro de ve ria re -
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pas sar re cur sos in clu si ve aos Mu ni cí pi os para que
eles par ti ci pas sem do es for ço de er ra di ca ção da fe -
bre af to sa, o que sig ni fi ca ria ga nho, no pre ço da nos -
sa car ne, em tor no de 15%.

E ao falar em carne, devo dizer que a cota Hilton 
do Brasil é muito pequena. A Argentina tem 20 mil
toneladas de cota Hilton, e o Brasil, apenas cinco.
Será que, com o maior rebanho comercial do mundo,
já não temos o direito a uma cota Hilton que permita a
exportação de cortes nobres, para que possamos
inclusive abrir novos mercados para a carne que não
está incluída na cota Hilton? Isso tem que ser
negociado. Não podemos ficar preocupados somente 
em produzir e colocar a produção no armazém da
cooperativa ou no armazém da iniciativa privada.
Temos que abrir os mercados, e, para isso, o Governo 
brasileiro tem que ser mais incisivo, mais agressivo,
nas rodadas de negociação com a OMC. E tem,
sobretudo, que cobrar o espaço a que temos direito
em razão da nossa liderança na produção mundial. 

A política sanitária, o programa sanitário
deveria, por exemplo, combater a new castle,
doença que atinge as aves, e a peste suína.
Eliminaríamos essas doenças, essas moléstias que
nos impedem de exportar produtos para algumas
regiões do mundo ou que, pelo menos, significam
restrições a essas exportações.

Não podemos nem sonhar em aumentar de 18
para 45 bilhões as exportações de produtos agrícolas 
se não tomarmos medidas no campo sanitário,
porque, hoje, as condições sanitárias dos produtos
são utilizadas para impor barreiras comerciais.
Quando, em uma região do mundo, não querem
importar o nosso produto, dizem que não podem
importar porque o produto não tem qualidade, porque
aqui há febre aftosa, new castle , peste suína.
Algumas vezes não se trata de nada disso, mas esse
é o argumento utilizado por nossos competidores,
argumento que precisamos eliminar. 

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Concedo,
com muita satisfação, o aparte a V. Exª.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Faço este
aparte sobretudo para cumprimentar V. Exª pelo
magnífico discurso que produz nesta manhã de
sexta-feira. V. Exª é, sem dúvida, um campeão na luta 
pela agricultura brasileira, um setor em cujo trato, a
meu ver, nós, brasileiros, mais do que lenientes,
temos sido negligentes. O Brasil é o país que oferece
as melhores condições do mundo para a agricultura.
Todavia, vivemos patinando em torno de uma

produção de 80 a 90 milhões de toneladas ao ano, e
ainda nos regozijamos por isso. Traz-nos V. Exª uma
informação que deve estar presente nas nossas
considerações permanentemente, a de que hoje,
com a economia globalizada, a agricultura tem que
ser também reexaminada no que diz respeito à matriz 
dos seus custos, dos seus preços. E os nossos
custos são realmente elevados. Os Estados Unidos
têm 2% apenas da população no campo, porque
mecanizaram o campo; produzem, portanto, por
valores bem menores do que os nossos. Precisamos
encontrar, dessa forma, meios e modos de reduzir os
nossos custos. No que diz respeito, por exemplo, à
soja, em cujos custos os americanos pensavam ser
imbatíveis, já podemos, no Brasil, produzi-la bem
mais barato.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Da porteira 
para dentro.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Da porteira
para dentro. Mas o problema brasileiro em relação ao
americano é que não possuíamos ferrovias e portos
em boas condições para a exportação. Já agora
temos uma ferrovia, a Ferrovia dos Carajás,
Norte-Sul, que conduz exatamente ao Porto de São
Luís, o melhor porto brasileiro e o de operação mais
barata. Na outra ponta, temos os cerrados
maranhense, piauiense e o de Tocantins, que podem
receber também os produtos que vêm de Mato
Grosso e até do Pará, em uma grande composição
para a exportação da soja. Desde que o Brasil tenha
uma política consistente e inteligente nesse setor,
estaremos competindo, com vantagens, com os
Estados Unidos. Portanto, precisamos realmente
aceitar as ponderações de V. Exª, todas judiciosas, e
acrescentar algo mais no que diz respeito ao trato
com a nossa agricultura. Meus cumprimentos a V.
Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Edison Lobão. Aproveito inclusive para, com 
o seu aparte, fazer uma proposta. Se já avançamos
na criação de infra-estrutura para o transporte e o
escoamento da produção, precisamos distribuí-la
melhor. Temos regiões, no País, onde o progresso da
agricultura depende diretamente daquilo que for feito
em infra-estrutura para escoamento e
armazenamento da produção. 

Mu i tas re giões, hoje, es tão ina pro ve i tadas exa -
ta men te por que fal ta in fra-estrutura. Mas te mos que
re du zir cus tos. Os cus tos do trans por te, por exem -
plo, con so mem cer ca de US$32 por to ne la da em
nos so País ain da, por que a dis tân cia mé dia para se
co lo car uma to ne la da de grão no por to no Bra sil é de
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850 qui lô me tros e a dis tân cia mé dia, na Argen ti na,
nos so com pe ti dor, é de 250 qui lô me tros. O que dá à
Argen ti na um di fe ren ci al de 15 dó la res por to ne la da.
E ela é a nos sa gran de con cor ren te, não adi an ta pen -
sar mos que são os Esta dos Uni dos. Na Argen ti na é
que está ha ven do um cres ci men to enor me da agri cul -
tu ra; lá es tá-se tri pli can do a pro du ção de soja e de ou -
tros pro du tos agrí co las num pe río do de cin co anos,
como ocor reu ago ra.

Temos, portanto, obrigação de dar à agricultura
brasileira a infra-estrutura necessária para que esse
avanço ocorra.

O Senador Artur da Távola, que agora preside a
sessão, dizia dos compromissos do PSDB. Falo,
aqui, dos compromissos do Governo, que tem, na sua 
base aliada, Partidos de extrema importância no
País, como o próprio PSDB, o PFL, o PMDB e o PPB.
E em nenhum desses Partidos se nega que a
agricultura é a alavanca para o desenvolvimento
deste País. 

No entanto, nós, que apoiamos o Governo,
ainda não conseguimos convencer determinadas
autoridades, que têm o poder de decidir sobre
determinadas questões, que a agricultura é, sem
nenhuma dúvida, o setor que tem maiores vantagens
comparativas hoje, e ela é que poderia, por exemplo,
debelar a crise do emprego. Se falarmos em
emprego, temos que falar em agricultura; se falarmos
em balança comercial, que é uma outra meta que
temos que cumprir, temos que falar em agricultura; se 
falarmos em distribuição de renda, temos que falar
em agricultura. 

Já fo ram da dos al guns pas sos im por tan tes para 
se ob ter a de mo cra ti za ção do cré di to, com o Pro naf,
para ha ver uma dis tri bu i ção me lhor dos re cur sos para 
os agri cul to res. Já se avan çou mu i to. Mas o Pro naf
de ve ria ser a gran de ban de i ra do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so. Ele de ve ria fa zer des se pro -
gra ma, da qui para fren te, no seu man da to, aqui lo que
o Se na dor Artur da Tá vo la cha ma “a mar ca da so ci al -
de mo cra cia”. Não há, eu dis se no co me ço e re pi to
ago ra, ne nhum pro gra ma, no Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, que te nha tan to a mar ca da so ci -
al de mo cra cia como o Pro naf, que aten de aque les
que vi vem da agri cul tu ra fa mi li ar no cam po, que são
os que dão em pre gos para os fi lhos, os que dão em -
pre gos pre fe ren ci al men te à fa mí lia, mas que em pre -
gam tra ba lha do res ru ra is, e, por tan to, são aque les
que ne ces si tam, efe ti va men te, do apo io ofi ci al. Esse
pro gra ma tem que ser am pli a do no que se re fe re à
apli ca ção dos re cur sos e, so bre tu do, na ca pi la ri da de

da dis tri bu i ção dos re cur sos, por que os ban cos pri va -
dos, evi den te men te, fo gem dele.

Vejo que o meu tem po já se es go ta. Sei que há
ou tros ora do res ins cri tos e eu vou res pe i tar isso. Mas
este meu pro nun ci a men to ain da vai con ti nu ar, por que 
não ter mi nei, por que vou fa zer as pro pos tas. 

Acre di to que o Go ver no tem que pen sar com
mu i to mais aten ção na pes qui sa e não pode fi car au -
sen te do pro ces so de de ba te da in tro du ção dos trans -
gê ni cos em nos so País – há mu i tas pes so as, que não 
en ten dem do as sun to, fa lan do com pa i xão a res pe i to, 
por que ou vi ram al guém fa lar que os trans gê ni cos fa -
zem mal à sa ú de; mas não pro cu ra ram ana li sar com
pro fun di da de a ques tão, que tem que ser ava li a da
sob o pon to de vis ta am bi en tal, sob o pon to de vis ta
da sa ú de do con su mi dor e sob o pon to de vis ta co -
mer ci al tam bém. Não po de mos de i xar esse de ba te se 
trans for mar em uma ques tão de pa i xão ou sim ples -
men te de ide a lis mo; pre ci sa mos ser ra ci o na is e nos
in cor po rar àqui lo que ocor re nos ou tros blo cos eco nô -
mi cos do mun do. Os Esta dos Uni dos já plan tam cer ca 
de 50% de trans gê ni cos; a União Eu ro péia, por in ter -
mé dio das gran des re des de su per mer ca dos, pra ti ca -
men te re pu dia a aqui si ção dos trans gê ni cos. Nós não 
de ve mos, de for ma al gu ma, evi tar o de ba te; ao con -
trá rio, te mos de de ba ter qua is os er ros co me ti dos na
con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca atin gem di re ta men te 
a agri cul tu ra como ques tão de de sen vol vi men to e
como ques tão fun da men tal de dis tri bu i ção de ren da e 
de pro mo ção do em pre go em nos so País. 

Sr. Pre si den te, res pe i tan do o tem po re gi men tal,
en cer ra rei por hoje, mas que ro vol tar à tri bu na, na se -
ma na que vem, para con ti nu ar ofe re cen do pro pos tas
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que vem
sen do mal in for ma do so bre a si tu a ção em que vi vem
os agri cul to res bra si le i ros. 

Como in te gran te do PSDB, é mi nha obri ga ção
não só aler tar, mas le var, tam bém, ao Pre si den te, as
pro pos tas que po dem fa zer des se se tor a gran de ala -
van ca de cres ci men to do nos so País, para que pos -
sa mos, aí sim, Se na dor Artur da Tá vo la, di zer que o
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so é um go ver no
so ci al de mo cra ta. 

Agra de ço o tem po.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
deixa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente
de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Artur da Távola.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) – Tem a
palavra o Senador Edison Lobão, por 20 minutos, por
cessão do Senador Geraldo Melo.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, visitar um museu de arte, e refiro-me ao
Brasil, é a conquista de inexcedíveis momentos de
encantamento intelectual. Nesses instantes, nossa
sensibilidade apreende os lampejos da genialidade
de artistas que, em todas as épocas, honraram e
exaltaram as tradições culturais do povo brasileiro.

Mas, pergunto-me: quantos brasileiros já
tiveram a oportunidade de sentir tal encantamento
frente a obras como a de Pedro Américo, Vítor
Meireles ou Antônio Parreiras?... Quantos do nosso
povo já viram e emocionaram-se com as telas de
Eliseu Visconti, Aurélio de Figueiredo ou Baptista da
Costa, para citar apenas alguns dos já mortos,
nascidos no século XIX?...

Nos museus, Srªs e Srs. Senadores, estão as
obras dos nossos grandes artistas, obras nem
sempre expostas, pois muitas delas são mantidas
embrulhadas nos porões...

Fica-se pensando, então, que os nossos
imortais artistas, que imaginavam estar oferecendo
sua criação artística para o povo brasileiro, acabaram
tendo suas telas confinadas num pequeno círculo,
para o deleite de uma elite privilegiada.

Inspira-me este discurso, Sr. Presidente, o
recente noticiário de O Globo, dando conta de uma
quantidade significativa de obras falsificadas,
especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo,
que está provocando inclusive a abertura de
inquéritos policiais. Obras falsificadas, notadamente
de autores mortos. Algumas vezes, falsificam-se
obras de famosos pintores estrangeiros,
“batizam-nas” com nomes falsificados de autores
mortos brasileiros e, assim, são vendidas no Brasil.

Isso ocorre com tanto intensidade, porque as
obras artísticas dos nossos grandes autores não são
conhecidas nem mesmo pelos setores da economia
melhor afortunados; e porque, pela reduzida

divulgação das obras de arte, não surgiu ainda, por
carência de demanda, o interesse para a adequada
formação de especialistas no assunto, técnicos
capazes de identificar as falsificações.

Na França, onde a fiscalização contra a
falsificação de quadros é rigorosa, há a presença de
um perito em todos os leilões, que atesta, no instante
da negociação, se o quadro é autêntico ou não.

As obras de arte brasileiras não podem
continuar resguardadas para uma reduzida minoria
de privilegiados, que têm a possibilidade – aliás, nem
sempre aproveitada – de percorrer, no Estado do Rio
de Janeiro, o Museu Nacional de Belas Artes, o
Museu Histórico Nacional, o Museu Imperial de
Petrópolis, o Museu Antônio Parreiras, o Museu da
República ou, em São Paulo, a sua Pinacoteca ou o
Museu de Arte de São Paulo, entre outras casas de
cultura – poucas, na verdade –, que conservam
preciosos acervos artísticos em seus salões e até
mesmo em seus porões.

As obras de arte têm de chegar à população
inteira, pois o talento dos nossos artistas reflete a
sensibilidade do povo brasileiro, que precisa ser
partilhada por homens e mulheres, jovens e velhos.

Todos os grandes nomes brasileiros da pintura,
para me referir apenas aos nascidos no século
passado, alcançaram reconhecimento e prestígio
inclusive na Europa, onde aprimoraram seu talento
por meio de bolsas de estudo.

O paraibano Pedro Américo (1843-1905), com
suas telas abordando temas bíblicos e históricos,
tratados em cores suntuosas, alcançou a
imortalidade com os seus quadros. Entre outros, a
“Batalha do Avaí”, encomendado pelo governo
brasileiro, e o “Grito do Ipiranga”, encomendado pelo
Governo de São Paulo, hoje no Museu Paulista da
Universidade de São Paulo.

O catarinense Vitor Meireles (1832-1905), pintor 
brasileiro que reparte com Pedro Américo a glória de
ser o mais famoso do século XIX, visitou os campos
de batalha da Guerra do Paraguai, onde assistiu a
combates e bombardeios, para identificar-se com a
realidade das cenas que recriaria em suas telas.
Dessa sua experiência surgiram as telas “Combate
Naval de Riachuelo” e “Passagem de Humaitá”
(1872), episódios da Guerra do Paraguai
encomendados pela Marinha e, sobretudo, “Batalha
de Guararapes” (1879). Inspirado na carta de Pero
Vaz de Caminha, Vitor Meireles pintou “A Primeira
Missa no Brasil”, tida como sua obra-prima, exposta
no Salão de 1861 em Paris.
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Observe-se que muitas dessas obras são
conhecidas da população em cartões postais ou em
gravuras de calendários, mas nunca vistas no original 
pela grande massa das pessoas do povo.

Antônio Parreiras, nascido em Niterói em 1860,
onde morreu em 1937, foi o mestre das belas
paisagens, dedicando-se mais tarde à pintura
histórica. Poucos hoje sabem que, em 1925, foi eleito
o pintor mais popular do País.

Eliseo D’Angelo Visconti, o italianinho que
chegou ao Rio de Janeiro com um ano de idade e ali
morreu em 1944, pintou em 1924, entre tantas obras,
o painel alusivo à assinatura da primeira Constituição
republicana no nosso velho e saudoso Palácio
Tiradentes, então Câmara dos Deputados. 

Qu an tos ou tros ar tis tas, Sr. Pre si den te, ins cre -
ve ram seus no mes nos mais al tos pín ca ros da nos sa
arte plás ti ca e es tão hoje pra ti ca men te es que ci dos,
ob nu bi la dos, por que ao povo não se pro por ci o na o di -
re i to de ver e apre ci ar suas obras? Ou tro de les é Au -
ré lio de Fi gue i re do (1856-1916), que brin dou a arte
plás ti ca bra si le i ra com o “Des co bri men to do Bra sil” e “O
Ba i le da Ilha Fis cal”, en tre ou tros qua dros.

E, nes se rol dos gran des nas ci dos no sé cu lo
pas sa do, ci te-se tam bém o flu mi nen se João Ba tis ta
da Cos ta, nas ci do em 1865 e fa le ci do no Rio de Ja ne -
i ro em 1926. Tor nou-se um ar tis ta re no ma do por suas
pa i sa gens. Com o qua dro “Em Re pou so”, ga nhou o
prê mio de vi a gem à Eu ro pa no I Sa lão Na ci o nal, em
894. Na Esco la Na ci o nal de Be las Artes, ori en tou
alu nos das mais di ver sas ten dên ci as, como Osval do
Te i xe i ra e Cân di do Por ti na ri.

Com a sim ples e li ge i ra ci ta ção des ses no mes e
de suas obras, vê-se que eles, e qui çá to dos os ar tis -
tas plás ti cos bra si le i ros, são cre do res de uma dí vi da
de re co nhe ci men to e de gra ti dão ain da não sal da da
pe las nos sas ad mi nis tra ções. Cabe ao Mi nis té rio da
Cul tu ra dar iní cio ao res ga te dos no mes e obras que,
su bes ti ma das, vão ca in do no es que ci men to po pu lar.

Nes ses úl ti mos anos, te mos vis to a am pla di vul -
ga ção que am pa ra as ge ni a is obras de pin to res es -
tran ge i ros. Mos tras de seus qua dros fo ram or ga ni za -
das no Bra sil, com o one ro so des lo ca men to de ou tros 
pa í ses para o nos so. São ini ci a ti vas que, na tu ral men -
te, me re cem o nos so apla u so. Con tu do, le va-nos à in -
da ga ção: por que o Mi nis té rio da Cul tu ra bra si le i ro
não im pul si o na as “mos tras” em vá ri os re can tos des -
te pa ís-continente, da nos sa arte plás tica mais re pre -
sen ta ti va?... Inclu si ve re ti rar dos po rões as obras de
arte que ali ador me cem por não te rem en con tra do
ain da o seu de fi ni ti vo po si ci o na men to?...

Seria uma meritória iniciativa, que ofereceria a
grandes contingentes da população a oportunidade
que jamais terão em outras circunstâncias. Um ato de 
brasilidade, assim seriam entendidas essas gestões,
que se enquadram entre os deveres de uma entidade
responsável pelo estímulo à cultura.

O de sin te res se com que se ma ni pu lam as obras 
sig ni fi ca ti vas dos nos sos ar tis tas plás ti cos pre ci sa ser 
trans for ma do em ações di nâ mi cas para a sua cons -
tan te e am pla di vul ga ção, por meio de ini ci a ti vas só
pos sí ve is com a atu an te par ti ci pa ção do po der pú bli -
co.

É este o ape lo que di ri jo ao Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca e ao Se nhor Mi nis tro da Cul tu ra, que
ina u gu ra ri am, nes se sen ti do, even tos que his to ri ca -
men te ja ma is ocor re ram em nos so País.

Sr. Pre si den te, quan to às fal si fi ca ções, cre io
que de ve re mos to mar uma po si ção. De ci di es tu dar
me lhor o as sun to, ou vir es pe ci a lis tas, con sul tar a le -
gis la ção es tran ge i ra e pro por ao Con gres so Na ci o nal
uma lei ca paz de co i bir e, so bre tu do, pu nir tais de li tos. 
O que fa zer, por exem plo, com as te las fal si fi ca das?
Em al guns pa í ses são pron ta men te in ci ne ra das.

São cho can tes as re por ta gens de O Glo bo, que 
nos mo ti vam ago ra a to mar tais po si ções.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – A

Mesa apro ve i ta para alu dir a pre sen ça do Pre si den te
do Con gres so, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
na ses são de hoje, o que hon ra mu i to a mes ma.

Com a pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio, ilus tre re -
pre sen tan te do Pará nes ta Casa.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te da ses são, Sr. Pre si den te do Con gres so Na -
ci o nal, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Srs. Se -
na do res, ve nho à tri bu na, nes ta ma nhã, fa zer um re -
la to so bre essa se ma na de tra ba lhos aqui em Bra sí -
lia.

Pri me i ro, ti ve mos a opor tu ni da de de re ce ber
uma quan ti da de mu i to gran de, re pre sen ta ti va mes -
mo, dos se nho res pre fe i tos de todo o País. O Encon -
tro Na ci o nal dos Pre fe i tos, além da opor tu ni da de de
re u nir os ges to res de to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros,
teve a re pre sen ta ção dos ve re a do res e Pre si den tes 
de Câ ma ras Mu ni ci pa is, dan do a opor tu ni da de
para a ad mi nis tra ção mu ni ci pal do nos so País re u -
nir-se e de ter mi nar ob je ti vos. Fo ram re ce bi dos
ain da pelo Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que
e con se gui ram equa ci o nar vá ri os pro ble mas que
tra zem pre o cu pa ção para os Mu ni cí pi os, prin ci pal -
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mente aque le que se re fe re à con tri bu i ção mu ni ci pal,
a par tir de ju nho, para com a Pre vi dên cia So ci al. O
Pre si den te adi ou por no ven ta dias o des con to do
INSS re fe ren te à fo lha de pa ga men to dos fun ci o ná ri -
os pú bli cos mu ni ci pa is e es tu da uma fór mu la para, re -
al men te, equa ci o nar esse gra ve pro ble ma que afe ta
to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Mesmo cumprindo a Lei Camata, os Municípios
terão grande dificuldade para administrar seus
recursos. Vejamos um exemplo: um município
qualquer que limite em 60% de suas receitas os
gastos para custear pessoal, tendo de contribuir
também com 23% do valor da folha de pagamento
para o INSS; terá comprometidos 83% da
arrecadação municipal. Acresça-se a esses gastos o
custeio da máquina – importante e necessária – e
veremos que será reduzida praticamente a zero a
margem para investimentos.

Com isso, todos os Municípios brasileiros terão
grandes dificuldades para se manter – não penso
nem em investimentos. A simples manutenção dos
Municípios será realmente muito difícil, tendo em
vista essa nova condição de exclusão, não só dos
funcionários públicos, mas também do povo como um 
todo. Haverá necessidade de uma reformulação, de
uma adaptação, de um novo conceito para que,
realmente, esse problema seja solucionado. Sua
Excelência, mostrando-se sensível à situação,
acatou a solicitação dos prefeitos e prorrogou por
noventa dias essa medida.

Grande ajuda representaram também os R$180 
milhões que foram liberados para que houvesse a
compensação do FEF com relação aos Municípios.
Essa foi uma grande oportunidade e acredito que a
maioria dos prefeitos retornou satisfeita aos seus
Municípios ao perceber que suas reivindicações foram
imediatamente entendidas pelas autoridades com
quem se reuniram.

Um ou tro as sun to ao qual gos ta ria de me re fe rir
diz res pe i to à re u nião com o Mi nis tro da Fa zen da, Pe -
dro Ma lan, re a li za da na quar ta-feira. Na que la opor tu -
ni da de a ban ca da fe de ral do meu Esta do, re pre sen -
tan tes da Ama zô nia, Se na do res de ou tros Esta dos e
De pu ta dos Fe de ra is apre sen ta ram re i vin di ca ções re -
fe ren tes ao es bo ço do Pla no Plu ri a nu al para o ano
2000. As re i vin di ca ções fo ram apre sen ta das em ra -
zão do des com pas so exis ten te en tre as pri o ri da des
es ta be le ci das pelo go ver no fe de ral – par ti cu lar men te
o Mi nis té rio da Fa zen da e o Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to – para a nos sa re gião e aque las tra ça das pe los 
go ver nos es ta du a is, prin ci pal men te no caso do Go -
ver no do Pará – o Go ver na dor Almir Ga bri el, nos qua -

tro anos em que ad mi nis trou o Esta do do Pará, deu
pri o ri da de ma i or para a ver ti ca li za ção mi ne rá ria, para
a agro in dús tria e para o tu ris mo; as pri o ri da des es ta -
be le ci das no PPA-2000 pelo go ver no fe de ral são o
eco tu ris mo, o ex tra ti vis mo e a bi o tec no lo gia.

Ao ex tra ti vis mo, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, 
o Pará e a Ama zô nia já se de di ca ram ao lon go de dé -
ca das e dé ca das, mas não ob ti ve mos ne nhum re sul -
ta do prá ti co. Ao con trá rio, a ex pe riên cia ama zô ni ca é
mu i to ruim. Há tam bém o exem plo do Ama pá, da Ico -
mi, como já fa lei aqui di ver sas ve zes: a ex plo ra ção de
man ga nês, ao lon go de cin qüen ta anos, nada de i xou
para a re gião, ape nas os pro ble mas so ci a is ad vin dos
da fal ta de aten ção e de in ves ti men tos na área so ci al. 

Ou tro tris te exem plo tem sido dado pela Com pa -
nhia Vale do Rio Doce. Sob a ad mi nis tra ção de Ben ja -
min Ste in bruch, de di cou-se a em pre sa ape nas a su -
gar, “vam pi rar”, as re ser vas mi ne ra is e os re cursos do
nos so Esta do. Espe ra mos que algo mude com o tra ba -
lho do Sr. Jó rio Da us ter, hoje à fren te da Di re to ria Exe -
cu ti va da Vale do Rio Doce, mas te mos tido mu i tos pro -
ble mas com re la ção à Vale do Rio Doce. 

Há pou co foi pu bli ca da pe los jor na is O Glo bo e
a Fo lha de S.Pa u lo uma de nún cia mu i to sé ria do di -
re tor do DNPM. De mons trou-se que a isen ção de
Impos to de Ren da da qual des fru tou a Com pa nhia
Vale do Rio Doce du ran te o pe río do de dez anos só
pode ser ad mi ti da se hou ver a ver ti ca li za ção mi ne rá -
ria. Se a ver ti ca li za ção mi ne rá ria não for exe cu ta da,
se os mi né ri os não fo rem in dus tri a li za dos no Pará,
não se pode ad mi tir a isen ção do ICMS para a Vale.
Isso nós te mos re pe ti do já há al gum tem po e ago ra
va mos exi gir a re vo ga ção des sa isen ção – o Mi nis té -
rio Pú bli co Fe de ral já pro pôs ação nes se sen ti do.
Com cer te za, esse será um ob je ti vo a ser per se gui do
por nos sa ban ca da.

Ain da nes ta se ma na es ti ve mos re u ni dos com o
Mi nis tro do Orça men to e Ges tão, Sr. Pe dro Pa ren te.
S. Exª de sig nou uma co mis são de téc ni cos para, no
dia 25 de maio, ir ao Pará e co nos co dis cu tir as nos -
sas pri o ri da des e uma for ma de al te rar o Pla no Plu ri a -
nu al. Com isso, será pos sí vel es ta be le cer, na pró xi ma 
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e no pró prio Orça -
men to da União, uma meta con jun ta, en vol ven do o
go ver no mu ni ci pal, o go ver no es ta du al e o go ver no
fe de ral. Espe ra mos, as sim, evi tar o que vem ocor ren -
do du ran te mu i tos anos: na Ama zô nia, as pri o ri da des
e as vo ca ções re gi o na is não têm sido re co nhe ci das
pelo go ver no fe de ral. 

Foi no Governo Fernando Henrique que, por
meio dos ministros que atuaram na região nesses
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primeiros quatro anos, concretizamos a Tramoeste,
levando energia para quase todo o Estado do Pará.
Com o Governador Almir Gabriel, terceirizamos a
Companhia Elétrica do Estado e levamos energia à
margem esquerda do Amazonas – energia
diesel-elétrica implementada por uma empresa
internacional, que também atende toda o Estado do
Pará.

Hoje temos um projeto terminado, concluído, na
área de energia em nosso Estado. Esse fato – que
supriu necessidade há muito sentida por nós – muito
tem contribuído para a concretização de um grande
sonho: melhor estruturar o Estado para dar-lhe
capacidade de se desenvolver. Esse
desenvolvimento é fundamental para um Estado que,
como sempre digo aqui, coopera, e muito, para os
resultados de nossa balança comercial: contribuímos
anualmente com aproximadamente R$2,2 para a
União, ajudando-a em seu esforço de obtenção de
divisas. O Pará ocupa o segundo lugar no que diz
respeito a contribuição para com a balança comercial. 
Portanto, o Pará tem, realmente, os seus direitos já
adquiridos. Precisamos agora melhor nos estruturar
para suprir aquela que é a maior necessidade hoje
em nosso Estado: a geração de emprego e de renda. 

Quero, ainda, fazer uma saudação aos nossos
aliados do Pará, que virão à Brasília neste final de
semana – hoje estão chegando o Governador Almir
Gabriel e o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Martinho Carmona – para a Convenção
Nacional do PSDB. Será uma oportunidade
importante para que o PSDB nacional faça justiça,
também, em nosso Estado. É bastante consolidada a
aliança entre a bancada federal, a bancada estadual,
uma quantidade de prefeitos e o governador, fato que
faz com que a vinda dessas lideranças políticas
tenham a possibilidade de mais se aproximar da
realização de um dos grandes sonhos do Pará, que é
a união dos políticos, a união política nacional em
torno dos graves problemas que o Estado atravessa.

Ti ve mos, ago ra, nes ta se ma na, uma de mons -
tra ção de que, aci ma dos par ti dos, es ta mos ca mi -
nhan do na di re ção do de sen vol vi men to do nos so
Esta do. Em re u nião com o Mi nis tro dos Trans por tes,
toda a ban ca da fe de ral, re pre sen tan tes da ban ca da
es ta du al e to dos os pre fe i tos da Tran sa ma zô ni ca re i -
vin di ca mos a de cla ra ção do es ta do de emer gên cia na 
Tran sa ma zô ni ca. Con ven ce mos o Mi nis tro Eli seu Pa -
di lha da ne ces si da de de se de cre tar o es ta do de
emer gên cia; con se gui mos a li be ra ção de R$1,7 mi -
lhão – ain da re fe ren tes ao Orça men to de 98 – para
que os pre fe i tos ini ci em uma fren te de tra ba lho para

dar tra fe ga bi li da de à es tra da e de ve re mos re tor nar ao 
Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que, uni dos, o Se -
na dor Ja der Bar ba lho, a Ban ca da Fe de ral do PMDB – 
in de pen den te de qual quer co no ta ção po lí ti ca – para
de fen der o nos so Esta do. Essa união po lí ti ca con ti -
nua e es pe ro que pos sa mos, nos pró xi mos me ses,
equa ci o nar a ma i or di fi cul da de que te mos tido ao lon -
go dos anos: a fal ta de união dos po lí ti cos, dos tra ba -
lha do res, dos em pre sá ri os do nos so Esta do, a fim de
ala van car mos a eco no mia e ge rar mos em pre go, ren -
da, pois esse é o com pro mis so que te mos com o nos -
so povo.

Apro ve i to a opor tu ni da de que te nho nes ta ma -
nhã para fa zer uma re fle xão so bre uma si tu a ção bas -
tan te des con for tá vel para o meu Par ti do, o PPB. Até
ago ra, o Par ti do não se ma ni fes ta em ní vel na ci o nal,
não fala em con ven ção, en quan to os par ti dos sé ri os,
hon ra dos têm apre sen ta do suas pro pos tas, seus pro -
gra mas de go ver no. O PFL fez uma bela fes ta, re a li -
zou sua con ven ção e apre sen tou um can di da to para
con cor rer às ele i ções na ci o na is, o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, que foi apre sen ta do como a úni ca
al ter na ti va vi sí vel e viá vel do par ti do. O PSDB tam -
bém se re u ni rá em con ven ção na ci o nal, nes ta se ma -
na, e bre ve men te o PT, en quan to o nos so Par ti do, o
PPB, não par ti ci pa nem das re u niões po lí ti cas com a
base de go ver no. A base de go ver no é  cha ma da pe las 
li de ran ças a par ti ci par das re u niões com o Pre si den te
da Re pú bli ca, com os Mi nis tros de Esta do e nós se -
quer so mos con vi da dos, por que te mos uma di fi cul da -
de mu i to gran de de man ter essa con di ção, ten do em
vis ta o Pre si den te Pa u lo Ma luf. Te mos en con tra do
essa di fi cul da de mu i to gran de. A re a ção é mu i to gran -
de. Hoje, li nos jor na is que há de pu ta dos fe de ra is e
es ta du a is de São Pa u lo de i xan do o PPB, in clu si ve
de pu ta dos tido como ma lu fis tas, e indo para o PMDB, 
para o PFL. Te mos ou vi do tam bém fa lar de de pu ta -
dos que es tão pe din do a subs ti tu i ção de mi nis tros do
PPB, o que cons ti tui uma si tu a ção bas tan te de sa gra -
dá vel para o nos so Par ti do.

Entre tan to, vou con ti nu ar mi nha luta no sen ti do
de que ou o Par ti do se en qua dre nes sa nova for ma de 
go ver nar, ten do pro je tos sé ri os, for mas con cre tas de
tra ba lho em prol do de sen vol vi men to do nos so País,
ou, en tão, re al men te, será a dis so lu ção to tal do nos so 
Par ti do ou até, quem sabe, o nos so Par ti do deva bus -
car, se não essa for ma de mu dan ça, pelo me nos se
as so ci ar, se jun tar, se fun dir a ou tro par ti do que pos sa 
con du zir esse pro ces so im por tan te, que é o pro ces so
do de sen vol vi men to e o po lí ti co do nos so País.
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São as referências que faço, tendo em vista o
momento por que passamos. Espero que realmente
possamos refletir melhor e termos uma decisão que o
Partido possa tomar de imediato.

Quero também agradecer a atenção do Sr.
Presidente em exercício dos trabalhos desta Casa,
do Sr. Presidente, o Senador Antonio Carlos
Magalhães, que veio aqui nesta sexta-feira também
fazer parte do nosso dia-a-dia – estamos aqui sempre 
presentes –, e do Senador Pedro Simon, que hoje
também até a madrugada ainda estava lá na CPI – e
fiquei acompanhando pela Rádio Senado, pela TV
Senado a participação dos Senadores –, que está
oferecendo uma demonstração bastante firme,
bastante forte de resultado que a sociedade cobrava.
Está lá a CPI funcionando, dando resultados e,
realmente, o Congresso continua a funcionar votando 
os projetos importantes para o nosso País, levando a
solução para que possamos sair dessa grave crise.

Hoje tam bém li na Ga ze ta Mer can til o Sr. Her -
bert Levy fa zen do uma aná li se da vo ta ção que ti ve -
mos esta se ma na com re la ção a lei dos ju ros no Bra -
sil. Du ran te esta se ma na ti ve mos a opor tu ni da de de,
em um pro je to que veio da Câ ma ra Fe de ral, con so li -
dar a re ti ra da des se ar ti go da Cons ti tu i ção. O jor na lis -
ta faz uma crí ti ca ve e men te, gra tu i ta, a esta Casa, di -
zen do que não en ten deu o por quê de o Se na do apro -
var essa emen da à Cons ti tu i ção, quan do de ve ría mos
de i xar que o pró prio mer ca do re gu le as ta xas de ju -
ros, re du zin do-as como vem fa zen do no dia a dia.
Essa al te ra ção fe i ta por nós foi uma al te ra ção que a
so ci e da de pe dia. A Câ ma ra apro vou por una ni mi da -
de e nós aqui ti ve mos pou quís si mos vo tos con tra. Ti -
ve mos a opor tu ni da de de dar o res pal do à ne ces si da -
de da so ci e da de.

Faço esse re gis tro por que, com cer te za, foi uma 
fal ta de co nhe ci men to ou até uma fal ta de da dos de
par te do ar ti cu lis ta da Ga ze ta Mer can til . 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do,
Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

S. Exª po de rá fa lar sen ta do, ten do em vis ta seu
pro ble ma mo men tâ neo no pé, que nada obs tan te não 
o afas ta das suas ta re fas e fun ções, com gran de pre -
sen ça e atu a ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Eu falo aqui, es tan do pre sen te 
o Se na dor Anto nio Car los, e es tan do V. Exª na Pre si -
dên cia, Se na dor Artur da Tá vo la.

Faço questão de esclarecer, mais uma vez, a
admiração que tenho por V. Exª. Eu, que sou um
assistente assíduo e permanente da TV Senado, não 

me lembro de ter aprendido tanto como nos
pronunciamentos de V. Exª; cada um deles é um
aprofundamento melhor que tenho ouvido. Não
nego que V. Exª – também seria impossível que não
tivesse – tem um pequeno calcanhar-de-aquiles. V.
Exª, na sua genialidade, busca defender as variadas
posições do seu partido. Reconheço que são
posições que tem no coração e que são difíceis – isso
mesmo –, mas são o seu desejo, o seu sonho. Lá
pelas tantas, V. Exª não vê a diferença entre o sonho
e a realidade. O seu sonho é uma maravilha! O que o
senhor sonha para um partido, a sua idealização é o
que há de mais magnífico, extraordinário e
espetacular. Não há dúvida nenhuma. Foram esses
os motivos que o levaram ao PSDB. E foi com
profunda mágoa que, quando era Governador do Rio
Grande do Sul e fui convidado a ir para o PSDB – até
pela minha amizade e carinho com o Dr. Ulysses
Guimarães, e porque lá no Rio Grande do Sul não
somos de mudar de partido –, não acompanhei os
que foram. Não acompanhei com profunda tristeza,
porque os meus grandes amigos, os grandes nomes
que havia no MDB, como Covas, Fernando Henrique
e V. Exª foram para o PSDB.

Vamos ver o que vai acontecer, para onde
vamos. Há debates importantes, como a
apresentação da candidatura do Senador Antonio
Carlos Magalhães, do PFL, à Presidência da
República.

Após as últimas eleições, participei do
Programa Roda Viva, e perguntaram-me: “Quem são
os próximos candidatos?” Respondi: “É piada dizer
quais são os próximos candidatos. Faltam quatro
anos!” No entanto, lembro que, quando faltavam seis
meses para a eleição de 1989 – eu era Governador
do Rio Grande do Sul –, o Governador de Alagoas,
Fernando Collor, esteve em visita a Brasília e
passamos uns dias juntos. Estávamos no restaurante 
Rainha do Mar, e ele tentando convencer-me a fundar 
um partido novo, em que ele seria candidato a
Presidente da República, e eu, a vice, ou o inverso.
Depois, Fernando Collor procurou Mário Covas e fez
a mesma oferta, ajoelhando-se, sendo que, nesse
caso, propôs mais: queria que Covas fosse candidato 
a Presidente, e ele, a vice. Eu olhava para ele e dizia:
“Esse rapaz, coitado, é uma criança ingênua.” Na
verdade, o ingênuo era eu, porque, passados seis
meses, ele seria Presidente da República.

Então, na que la opor tu ni da de da en tre vis ta, eu 
dis se: “Cre io que hoje” – de po is das ele i ções – “há
dois can di da tos: Co vas e Ita mar”. O Co vas – não se 
fa la va na do en ça – tem mais van ta gem que o Ita -
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mar, por que já foi Go ver na dor por qua tro anos e co -
nhe ce as di fi cul da des, o que ele ti nha que ar ru mar na
casa, já ar ru mou e, ago ra, ele vai ca mi nhar para fren -
te. O Ita mar pega Mi nas Ge ra is com uma enor mi da de 
de pro ble mas e vai ter que co lo car re sol ver es ses pro -
ble mas. 

Quatro meses depois, fui convidado a ir ao
programa do Jô Soares. Ele reproduziu ali o
Programa Roda Viva do qual participei e me
perguntou: “E agora quais são os candidatos que V.
Exª acha?” Eu disse: “Veja como a vida muda. Hoje,
temos que respeitar o Covas, ele tem um problema de 
saúde – e naquela altura parecia um problema grave;
graças a Deus parece que está recuperado, que está
totalmente recuperado, com uma garra enorme –
mas, a essa altura, não dá para falar no nome do
Covas, vamos respeitá-lo, vamos rezar, como
estamos fazendo, para que dê tudo certo. O meu
amigo Itamar Franco está numa operação
imprevisível. Ele seguiu um rumo e não dá para dizer
que ele é realmente um candidato certo e tranqüilo a
Presidente da República. ”

Hoje, vejo um nome que está correndo e para o
qual ninguém está ligando, que é o do Sr. Antonio
Carlos. Ele está ali vibrando, na TV Senado,
conversando com esse, com aquele, e ninguém leva
muito a sério. “É lá do Nordeste, tem três pontes de
safena, etc”. Mas o que não se entende é que é muito
mais perigoso para mim, que não tenho nenhuma
ponte de safena, vir a ter problemas cardíacos
amanhã, do que para quem já teve e está com elas
inteirinhas. É imprevisível.

Quando ouvi o nosso querido Senador
perguntando: “O que vai acontecer com o PPB? O
PSDB vai lançar o Covas, o PFL já lançou o Sr.
Antonio Carlos, o PMDB está ali” Mas, na verdade,
estamos vivendo uma situação esdrúxula e
impressionante.

E, dentro desse contexto, digo a V. Exª que, com 
a candidatura do Senador Antonio Carlos Magalhães, 
será diferente; ele vai dar uma característica a sua
candidatura. Em relação ao Senhor Fernando
Henrique, até hoje, nós não sabemos. Rezo para que
o Fernando Henrique, Presidente da República, seja
o sociólogo, de que gosto muito, ou seja o Ministro da
Fazenda do Itamar Franco, de que também gosto
muito. Não gosto do Fernando Henrique Presidente.
Ele não conseguiu um ministro da fazenda como ele,
por que, então, não escolheu um sociólogo como
Itamar, que escolheu ele? 

As co i sas são re al men te mu i to con tur ba das e
mu i to di fí ce is de pre ver. V. Exª está nes sa po si ção,

deveria ser ele i to pre si den te do par ti do ama nhã.
V. Exª era o ho mem para ser o pre si den te do par ti do
e, no en tan to, não en ten do. Te nho mu i to ca ri nho pelo
Teo, mais pelo pai do que pelo fi lho. O fi lho é um belo
ra paz, te nho mu i to ca ri nho por ele, mas o pai foi um
gê nio, foi uma das fi gu ras mais fan tás ti cas da His tó ria 
do Bra sil. O Te o tô nio Vi le la foi um már tir, foi um he rói.
Qu an do os mé di cos dis se ram: “Você tem qua tro cân -
ce res, você não tem sa í da, você vai mor rer. Pe gue a
sua mu lher, vá para Pa ris, vá se di ver tir, vá se dis tra ir. 
Po de mos fa zer com que esse seu fi nal de vida seja
con for tá vel, sem so fri men to, sem do res. Vá pas se ar.” 
Ele pe gou as mu le tas e a ca de i ra de ro das e per cor -
reu o Bra sil in te i ro. Era um ho mem que hoje não exis -
te igual. 

O PSDB – es tou dan do pal pi te onde não de via – 
cre io que tem dois can di da tos: o Co vas, que pen so
que não deve ser, não deve se que i mar, e V. Exª, que
de via ser o can di da to a Pre si den te do PSDB. Mas V.
Exª, pa re ce-me, é puro de ma is. V. Exª não foi je su í ta,
não es tu dou em es co la je su í ta, não tem aque la ma -
nha do Co vas. V. Exª é um ho mem de es quer da que
con ti nua com suas idéi as, mas está acre di tan do ain -
da na pu re za da ali an ça que foi fe i ta e nas co i sas que
po dem acon te cer. 

Sin ce ra men te, te nho ca ri nho por V. Exª e, se eu
es ti ves se na con ven ção do PSDB, te ria dois can di da -
tos: pri me i ro, Má rio Co vas; se gun do, V. Exª. E ain da
digo mais – per doe-me o Sr. Anto nio Car los, que está
aqui –, o Má rio Co vas se ria o gran de can di da to à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca. Será bo ni ta a dis pu ta: Má rio
Co vas de lá e Anto nio Car los de cá. Só que V. Exª vai
ter que mu dar o dis cur so, não po de rá mais ser o da
ali an ça do li be ral com a so ci al de mo cra cia. O dis cur so 
de V. Exª vai mu dar e V. Exª terá ca pa ci da de para mu -
dar. Den tro des se con tex to, Má rio Co vas é um gran de 
can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca e V. Exª é um
gran de can di da to a Pre si den te do Par ti do. 

Mu i to obri ga do ao Sr. Anto nio Car los pela pre -
sen ça, que nos hon ra.

Ago ra, vou pro fe rir meu pro nun ci a men to. 
Sr. Pre si den te, fico emo ci o na do e hon ra do de

fa lar sob a pre si dên cia de V. Exª, ain da que se ja mos
só nós dois. Que bom! Este Se na do nun ca teve uma
uni da de de es pí ri to tão gran de como a que es ta mos
ten do ago ra, até sob o pon to de vis ta de raça. (Pa u sa.)

Vejo o Se na dor Luiz Otá vio. Mu i to obri ga do.
Sr. Pre si den te, ve nho hoje a esta tri bu na para

cha mar aten ção para um fato da ma i or gra vi da de
que che gou a meu co nhe ci men to. Tra ta-se da vir tu al 
pa ra li sia em que está mer gu lha do o Insti tu to Bra si le -
i ro de Meio Ambi en te – Iba ma, em vir tu de da fal ta de
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re gu la men ta ção do de cre to pre si den ci al que de ter mi -
nou sua re es tru tu ra ção. Te nho a con vic ção de que o
ilus tre e jo vem Mi nis tro Sar ney Fi lho, uma das pes so -
as mais com pe ten tes, ca pa zes e que está im bu í da
dos me lho res pro pó si tos, pre ci sa que lhe de mos for -
ça, para que esse fato não con ti nue a acon te cer.

Assinado em 1º de janeiro, o decreto previa a
reorganização do Ibama em 120 dias, ou seja, até o
final de abril. Como isso não ocorreu, aquela
instituição está tecnicamente num vácuo legal. Pelas
informações que me foram trazidas por funcionários,
eles não podem, em função desse atraso, nem
mesmo emitir um auto de infração ou requisitar um
veículo para fazer uma diligência. Numa situação
dessas, a ocorrência de um incêndio numa reserva
pode se transformar numa imensa catástrofe.

Mas as minhas inquietações não se resumem
ao atraso na reestruturação. Tenho várias outras
dúvidas importantes sobre a reorganização em si. Na
verdade, pelo que estou informado, a
regulamentação do decreto pode estar sendo
retardada a partir de um gabinete do Palácio do
Planalto, mais exatamente da Casa Civil, por um
motivo muito simples: a regulamentação prevê que os 
cargos da direção técnica do Ibama sejam ocupados
por “servidores do quadro efetivo do Sisnama
(Sistema Nacional de Meio Ambiente)”.

Ora, a indicação obrigatória de funcionários de
carreira para as Diretorias de Conservação e Vida
Silvestre, Controle Ambiental e de Gestão de
Recursos Naturais signficaria o fim das indicações
políticas. Informaram-me, ainda, que o atraso na
regulamentação estaria ocorrendo juntamente em
virtude da pressão de lideranças regionais, que
tradicionalmente penduram pessoas simpáticas a si,
seus correligionários, nesses cargos.

Meu querido Presidente, pelo decreto de
reestruturação do Ibama, assinado pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, no dia 1º de janeiro do
corrente ano, serão extintas 200 das 330 unidades
que o Ibama possui em todo o País, em uma hora – e
V. Exª é um dos que falam muito sobre o assunto – em 
que o mundo olha para a conservação e preservação
do meio ambiente, no Brasil pretende-se extinguir
200 das 330 unidades que o Ibama possui em todo o
País. Além disso, as 27 superintendências, uma em
cada Capital, serão reduzidas a apenas sete: duas no 
Norte, duas no Sudeste, uma no Sul, uma no
Nordeste e uma no Centro-Oeste.

Pelo que es ti ve ana li san do, pa re ce-me que o
Iba ma – um or ga nis mo des ti na do a pro te ger a fa u na e 
a flo ra – está se trans for man do em uma re par ti ção ur -

ba na. Assim, ex tin to um gran de nú me ro de pos tos
avan ça dos, os fun ci o ná ri os se rão con cen tra dos nas
ci da des ma i o res. 

No Rio Gran de do Sul, por exem plo, o Iba ma fi -
ca ria com ape nas seis uni da des, fe chan do vin te ou -
tros pos tos. Per ma ne ce ri am as uni da des de Por to
Ale gre, Pe lo tas, Pas so Fun do, San ta Ma ria, Tor res e
Uru gua i a na. Se ri am ex tin tas as de Bagé, Ca cho e i ra,
Ca ma quã, Ca ne la, Cru ze i ro do Sul, Ja gua rão, Osó -
rio, Rio Gran de, San ta Vi tó ria do Pal mar, San ta Rosa, 
San to Ânge lo, São Bor ja, Tra man daí, Va ca ria, Ijuí ,
Iló po lis, Ve ra nó po lis e até mes mo na mi nha ci da de
na tal, Ca xi as do Sul, além do es cri tó rio re gi o nal de
Por to Ale gre, que po de ria ser fe cha do.

Na Re gião Sul, ha ve rá ape nas uma su pe rin ten -
dên cia, que ain da não se sabe onde fi ca rá, se em
Por to Ale gre, Cu ri ti ba ou Flo ri a nó po lis. Em San ta Ca -
ta ri na se rão ex tin tas qua tor ze uni da des, ou tras quin -
ze de i xa rão de exis tir no Esta do do Pa ra ná.

A re du ção de pos tos não per do ou nem mes mo
a Ama zô nia. Se rão de sa ti va dos nove pos tos no Ama -
zo nas; qua tor ze no Pará; qua tro em Ro ra i ma, onde ti -
ve mos re cen te men te um in cên dio de re per cus são
pla ne tá ria. 

Essa re es tru tu ra ção está sen do fe i ta em nome
da ra ci o na li da de para dar ma i or agi li da de ope ra ci o nal 
ao Iba ma. Mas eu, com toda a sin ce ri da de, temo que
o seu re sul ta do seja jus ta men te o opos to, fi can do
aque le or ga nis mo ain da mais vul ne rá vel di an te da
ga nân cia dos que se be ne fi ci am da fra que za do Esta -
do em de fen der seu meio am bi en te. 

Pre o cu pa-me mu i to o fato de o Iba ma vir a se
trans for mar numa re par ti ção ur ba na, fi can do ain da
mais dis tan ci a da do que já é das re giões sel va gens,
onde ocor rem a ma i o ria dos cri mes am bi en ta is. 

Além dis so, essa re es tru tu ra ção será uma ope -
ra ção mu i to cara. Esti ma-se que mais de 3.500 fun ci -
o ná ri os se rão trans fe ri dos com suas res pec ti vas fa -
mí li as a um ou tro lo cal de tra ba lho, a um cus to mé dio
de R$7 mil por fa mí lia. Ou seja, vai ser tor ra da nes ta
ope ra ção a ba ga te la de R$25 mi lhões, sem fa lar na
trans fe rên cia de um ci da dão que está acos tu ma do a
tra ba lhar, a cu i dar do Par que do Ita im be zi nho, que,
de re pen te, vai ser trans fe ri do para cu i dar do Par que
da Foz do Igua çu. Pes so al men te, du vi do que essa
ca rís si ma re es tru tu ra ção ve nha para me lho rar os ser -
vi ços. Vin te e cin co mi lhões de re a is se rão gas tos
ape nas nes sa ope ra ção. 

Meu caro Pre si den te, o Bra sil já é vis to, mun di -
al men te, como o gran de vi lão do meio am bi en te.
Ape sar das de nún ci as fre qüen tes nos fo ros in ter na -
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ciona is so bre gran des que i ma das, so bre o des ma ta -
men to sis te má ti co para a co le ta de ma de i ras no bres e 
so bre a caça pre da tó ria, a ver da de é que o Bra sil tem
fe i to mu i to pou co ou qua se nada para evi tar es ses
pro ble mas. 

O Estado brasileiro, que é ineficiente para
cuidar da saúde e da educação nas grandes cidades,
parece ser ainda mais incompetente para tratar do
seu meio ambiente. As denúncias se acumulam, e
nada é feito.

Ago ra é o Iba ma que está pa ra do. O fato, é cla -
ro, ser ve ape nas para pa ten te ar ain da mais o des cu i -
do das nos sas au to ri da des para com as ques tões
eco ló gi cas.

Con cluo este meu pro nun ci a men to, meu caro
Pre si den te, pe din do ao Po der Exe cu ti vo, ao meu pre -
za do ami go, bri lhan te, com pe ten te, Mi nis tro Sar ney,
que o Iba ma seja re ti ra do do lim bo le gal em que hoje
se en con tra. Mas tam bém gos ta ria que a ex tin ção
dos pos tos avan ça dos fos se me lhor ava li a da, in clu si -
ve com a par ti ci pa ção do Con gres so Na ci o nal.

Encer ro, de i xan do al gu mas per gun tas para a
me di ta ção dos Srs. Se na do res: será que não es ta -
mos sim ples men te de bi li tan do ain da mais a es tru tu ra
de fis ca li za ção e con tro le, que já era mu i to frá gil? 

Será que não es ta mos dan do ain da mais mu ni -
ção para os or ga nis mos in ter na ci o na is de de fe sa da
vida sel va gem, que nos bom bar de i am com de nún ci -
as, na ma i or par te das ve zes ver da de i ras? 

Por que te mos que gas tar, numa épo ca de con -
ten ção de des pe sas, R$25 mi lhões com uma ope ra -
ção cuja efi cá cia é, no mí ni mo, dis cu tí vel?

Re pa re, Sr. Pre si den te, es ta mos ven do nes se
mun do glo bal, ago ra, al guns as pec tos di fe ren tes. A
Otan, na Iu gos lá via, a ONU, sob a pres são e co a ção
dos Esta dos Uni dos, a cada dia in ter vêm num lo cal do 
mun do, so bre os mais va ri a dos pre tex tos. Na Iu gos lá -
via, o pre tex to é a ques tão das in jus ti ças co me ti das
con tra de ter mi na das ra ças. Mas já se vê nos jor na is
que os pa í ses da Otan e os Esta dos Uni dos já es tão
di vi din do e sa ben do com quem fi ca rá o co man do e a
di re ção das po si ções es tra té gi cas dos Bál cãs.

Quem não diz, Sr. Pre si den te, nes se mun do
cru el, que não te mos nem a bi po la ri za ção que tí nha -
mos até pou co tem po na guer ra fria en tre Rús sia e
Esta dos Uni dos, onde os Esta dos Uni dos são o se -
nhor ab so lu to e to tal, quem não diz que, ama nhã, as -
sim como eles to mam con ta de ou tros se to res, eles
vão olhar para a Ama zô nia e di zer que ela é im por tan -
te de ma is para fi car en tre gue a um Esta do ir res pon -
sá vel, que não cu i da do que tem.

Os nor te-americanos já têm tro pas de eli te pre -
pa ra das. Qu an do es ti ve, tem pos atrás, na ci da de de
Ma na us, no Ama zo nas – onde exis tem tro pas bra si le -
i ras que se pre pa ra ram para cu i dar da Ama zô nia, per -
cor ren do as sel vas –, to mei co nhe ci men to de que se
vê do lado de lá, na Gu i a na, os ame ri ca nos, onde cri -
a ram es co la se me lhan te para tra tar, para es tu dar,
para pe ne trar na Ama zô nia. 

Quem nos dá a ga ran tia de que es ses ame ri ca -
nos, que têm uma his tó ria cru el no Pa na má, no Alas -
ca, no Mé xi co com re la ção a au men tar seu po de rio,
sua von ta de in co men su rá vel de avan çar gi gan tes ca -
men te, não vão que rer a Ama zô nia? Fa la-se na di mi -
nu i ção, nas di fi cul da des at mos fé ri cas, nas di fi cul da -
des que es ta mos vi ven do no mun do, nas trans for ma -
ções da re a li da de do mun do. Quem nos ga ran te que
ama nhã – numa de ci são como a que to ma ram de
bom bar de ar a Iu gos lá via, uma em ba i xa da da Chi na,
uma es co la, al vos ci vis, os mais bru ta is e in com pre -
en sí ve is ata ques – essa gen te não vá di zer que o
mun do está fi can do mu i to di fí cil, que a fal ta de água
po tá vel já é uma re a li da de – já se diz que no pró xi mo
sé cu lo a água po tá vel vai va ler mais do que o pe tró leo 
– as co i sas es tão in co men su ra vel men te dra má ti cas.
O Bra sil não pode cu i dar dis so. Isso deve ser cu i da do
por tro pas in ter na ci o na is, por tro pas ame ri ca nas.

Num mo men to como este, numa si tu a ção como
esta, por meio de uma por ta ria, de uma re so lu ção in -
ter na, es va zi ar o Iba ma, como es tão que ren do... Com 
toda sin ce ri da de, essa ma té ria deve ser es tu da da
com mais pro fun di da de. O Mi nis tro Sar ney Fi lho deve 
ana li sar esse as sun to com mais pro fun di da de. Sr.
Pre si den te, essa ma té ria deve pas sar pelo Con gres -
so Na ci o nal.

Mais uma vez, é uma gran de hon ra fa lar sob a
pre si dên cia de V. Exª.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Per mi te-me V.

Exª um apar te?
O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Con ce do 

o apar te a V. Exª.
O Sr. Luiz Otá vio (PPB – PA) – Pri me i ra men te,

que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a men to que
faz, em que ex pres sa a sua pre o cu pa ção com a nos -
sa re gião, com a Re gião Ama zô ni ca. Qu e ro di zer que
re al men te há algo es tra nho. Algu ma co i sa está acon -
te cen do, e ain da não se per ce be a sua fi na li da de.
Essa mu dan ça na es tru tu ra do Iba ma nos ca u sa mu i -
ta pre o cu pa ção, por que, além des ses as pec tos apre -
sen ta dos por V. Exª, há, na que la re gião, gran des e 
gra ves pro ble mas, como as que i ma das     ci ta-
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das em seu pro nun ci a men to. Tam bém há esse pro -
ble ma sé rio re fe ren te à Com pa nhia Vale do Rio Doce
em qua se a ma i o ria do ter ri tó rio ama zô ni co. Tam bém
há a ques tão dos ga rim pe i ros, que é mu i to sé ria, e a
ques tão dos ín di os. E, ago ra, há o Mo vi men to dos
Sem-Terra, que, re al men te, é mu i to ex pres si vo; in clu -
si ve, há con fli tos e mor tes na re gião que nos pre o cu -
pam mu i to. O Iba ma é um ór gão que é im pres cin dí vel
para nós, na Ama zô nia. De ma ne i ra ne nhu ma, va mos 
apo i ar uma me di da que está sen do fe i ta, com cer te -
za, sem o co nhe ci men to da Ama zô nia. Re al men te,
isso é de pra xe. As pes so as, em seus ga bi ne tes com
ar-condicionado, re sol vem mo di fi car to tal men te um
ór gão tão im por tan te como esse e, as sim, que ri am fa -
zer tam bém com o INSS e com os ór gãos de de sen -
vol vi men to da nos sa re gião. A Su dam foi to tal men te
mo di fi ca da, e, hoje, está aí o re sul ta do: gra ves pro -
ble mas. Asso cio-me ao pro nun ci a men to de V. Exª.
Te nho cer te za de que não só eu, como tam bém toda
a Ban ca da Fe de ral da Ama zô nia es ta rá apo i an do V.
Exª com esse in ten to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –
Agradeço o oportuno aparte de V. Exª. O conselho
que eu daria à Bancada da Amazônia e a todos nós é
o de que falássemos com o Ministro Sarney Filho e
nos dirigíssemos à Chefia da Casa Civil. Esse projeto
está na gaveta, mas, a qualquer momento, poderá
ser dela retirado. E, justamente por esse projeto estar
na gaveta e ter sido reestruturado, o Ibama está
parado, com suas mãos e seus pés atados. Alguma
coisa deveria ser feita exatamente nesse sentido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) – A

Mesa e a eventual Presidência agradecem a
gentileza das palavras de V. Exª para com este
eventual titular, palavras estas até comoventes,
sempre saídas da sinceridade de V. Exª.

Concedo a palavra ao último orador inscrito, o
nobre Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uso da palavra
nesta manhã para fazer registro de dois projetos de
lei que apresentamos nos últimos dias, fazendo eco a
uma grande preocupação brasileira: o crescimento
assustador da criminalidade, principalmente nos
grandes centros urbanizados.

A violência histórica, na modernidade, avulta,
preocupando as famílias brasileiras, atormentadas
pelo crime constante e presente em todos os
momentos, no dia-a-dia.

É evi den te que os go ver nos são res pon sá ve is
por po lí ti cas pú bli cas que con te nham o cres ci men to
da cri mi na li da de. Mu i tos de les, pre o cu pa dos com a
re a li da de so ci al, ar qui te tam pla nos de se gu ran ça pú -
bli ca, pro cu ran do mi ni mi zar os pro ble mas de cor ren -
tes da vi o lên cia.

No le gis la ti vo, ca be-nos tam bém bus car al ter -
na ti vas que pos sam de ses ti mu lar a cri mi na li da de por
meio da lei. O se qües tro, no Bra sil, ga nha no to ri e da -
de es pe ci al men te por que se qües tra do res, nos úl ti -
mos dias, nos úl ti mos me ses, bus ca ram atin gir fa mí li -
as de as tros da mú si ca. E é cla ro que isso po pu la ri za,
de for ma im pres si o nan te, o cri me do se qües tro.

Di an te des se fato – sei que ou tros par la men ta -
res tam bém já apre sen ta ram pro pos tas com o ob je ti -
vo de de ses ti mu lar o cri me do se qües tro –, nós, da
mes ma for ma, es ta mos apre sen tan do um pro je to que 
bus ca ins pi ra ção na le gis la ção ita li a na e pre ten de tor -
nar in dis po ní ve is os bens dos se qües tra dos e dos
seus fa mi li a res mais pró xi mos. É evi den te que o pro -
je to quer re pre sen tar um avi so a mar gi na is, a cri mi no -
sos se qües tra do res, de que, na ver da de, o se qües tro
não ren de rá uma for tu na. O ob je ti vo é de ses ti mu lar,
por tan to, o cri me he di on do do se qües tro, já que os
bens se tor na ri am in dis po ní ve is.

E, de ou tro lado, a lei pro cu ra pro te ger o de nun -
ci an te, a tes te mu nha, que co la bo ra com a po lí cia na
elu ci da ção des ses cri mes. O nome da tes te mu nha
não fi gu ra ria mais no in qué ri to. Em lu gar do seu
nome, se ria co lo ca do um nú me ro ou um có di go. O
nome fi gu ra ria ape nas, si gi lo sa men te, no car tó rio do
cri me, dan do-se, as sim, pro te ção à fi gu ra da tes te mu -
nha, que não pode ser ví ti ma da sa nha cri mi no sa de
mar gi na is que, pro va vel men te, bus ca ri am vin gan ça
num fu tu ro pró xi mo. Há tam bém uma pre o cu pa ção
com aque les que co la bo ram com a po lí cia na elu ci da -
ção des ses cri mes.

Um ou tro item des sa pro pos ta pro cu ra tam bém
im pe dir que os se qües tra do res al can cem seus ob je ti -
vos de ob ter o res ga te, es ta be le cen do pu ni ção para
aque les que en tre ga rem o res ga te so li ci ta do pe los
cri mi no sos. A pu ni ção se ria de um a qua tro anos de
de ten ção para aque les que en tre gas sem os re cur sos
re qui si ta dos pe los se qües tra do res na for ma de res -
ga te.

Uma ou tra pro pos ta que es ta mos apre sen tan -
do diz res pe i to à pena má xi ma vi gen te. Como to dos
nós sa be mos, no Bra sil, não há pena de mor te, em -
bo ra – es pe ci al men te por in ter mé dio dos ve í cu los de 
co mu ni ca ção de mas sa, no ta da men te a te le vi são,
em pro gra mas emi nen te men te de cu nho po pu lar – a
pena de mor te seja de fen di da os ten si va men te aqui.
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Mas é cla ro que essa pu ni ção não se ria uma so lu ção
para o nos so País, como – cre io – não é so lu ção em
país al gum.

Tam bém não há a hi pó te se da pri são per pé tua
no Bra sil, já que uma das cláu su las pé tre as da Cons -
ti tu i ção im pe de que se ins ti tua no nos so País essa
pena. Na ver da de, o que há é uma es pé cie de im pu ni -
da de par ci al, já que a pena má xi ma es ta be le ci da pela 
le gis la ção é de 30 anos para os res pon sá ve is por cri -
mes he di on dos, por cri mes vi o len tos. E, como há a
de du ção da pena para o bom com por ta men to, mu i tas 
ve zes cri mi no sos vi o len tos, que pra ti ca ram cri mes
he di on dos, aca bam li ber ta dos bem an tes de se com -
ple tar a pena má xi ma de 30 anos.

A pro vi dên cia que es ta mos su ge rin do ao Con -
gres so Na ci o nal é ele var mos de 30 para 60 anos a
pena má xi ma pre vis ta para au to res de cri mes vi o len -
tos, de cri mes he di on dos no Bra sil. A nos sa ex pec ta ti -
va, com essa pro po si tu ra, é exa ta men te de ses ti mu lar 
o cri me, já que ao le gis la dor com pe te, en ca ran do a
re a li da de so ci al, le gis lar de for ma a com pa ti bi li zar os
in te res ses da so ci e da de com as pos si bi li da des do
Esta do.

Essa pro pos ta, é cla ro, já me re ceu al gu mas crí -
ti cas, e uma de las de um ilus tre ad vo ga do pa ranaen -
se, de que o nos so sis te ma pe ni ten ciá rio está fa li do e,
por tan to, é uma má lei esta que pre ten de au men tar a
pena má xi ma para os au to res de cri mes he di on dos no
País. Pa re ce-me que essa afir ma ti va não faz jus ti ça à
in te li gên cia des se ilus tre ba cha rel, por que, evi den te -
men te, se par tir mos de uma afir mativa des sa na tu re za,
te re mos que li ber tar to dos os pre sos no País, por que o
nos so sis te ma pe ni ten ciá rio está fa li do.

Ora, cabe ao Esta do bra si le i ro, ao con trá rio do
que pro põe esse ad vo ga do, ao in vés de li ber tar mos
os pre sos das nos sas pe ni ten ciá ri as, me lho rar as
con di ções do nos so sis te ma pe ni ten ciá rio.

Até pos so afir mar aqui, em que pese o fato de
não ser o ide al, o sis te ma pe ni ten ciá rio do Pa ra ná é,
sem dú vi da, se não o mais ade qua do do País, um dos
me lho res do Bra sil, mas evi den te men te ain da mu i to
aquém da qui lo que se de se ja como sis te ma pe ni ten -
ciá rio.

O nos so pro pó si to hoje nes ta tri bu na é co mu ni -
car à Casa a apre sen ta ção des sas pro pos tas e mais
uma vez, como te nho fe i to sem pre, pe dir agi li za ção
na tra mi ta ção, já que o pro ces so le gis la ti vo é len to,
tem sido mu i to len to e tem in clu si ve de ses ti mu la do os 
par la men ta res na apre sen ta ção de pro pos tas que in -
te res sam à po pu la ção bra si le i ra. Pre ci sa mos tam -
bém pro mo ver uma re for ma no Po der Le gis la ti vo
para que ele se tor ne mais ágil. 

Sr. Pre si den te, den tro de al guns dias, pro po rei
al gu mas mu dan ças tam bém no Po der Le gis la ti vo.
Nós, que es ta mos aqui de fen den do a re for ma dos ou -
tros Po de res, do Po der Exe cu ti vo, do Po der Ju di ciá -
rio, para que pos sa mos atu ar com au to ri da de na pro -
pos ta de mu dan ça dos ou tros Po de res, de re for ma
dos mes mos, evi den te men te pre ci sa mos co me çar
refor man do tam bém o nos so – o Po der Le gis la ti vo.

O Bra sil, re pi to, é um País ca ren te de or ga ni za -
ção. Eu di ria que so mos um País de sor ga ni za do. As
nos sas es tru tu ras es tão en ve lhe ci das, su pe ra das, a
so ci e da de avan ça mais do que o Esta do bra si le i ro, e
é cla ro que a gran de as pi ra ção na ci o nal por re for mas
deve en con trar no Po der Le gis la ti vo uma atu a ção
com pe ten te, in te li gen te e efi caz. Daí a ne ces si da de
tam bém de mu dar mos os pro ce di men tos no Po der
Le gis la ti vo, pro mo ven do uma re for ma que per mi ta a
tra mi ta ção sem pre mais rá pi da, ofe re cen do res pos ta
sem pre de for ma mais ágil às as pi ra ções da nos sa so -
ci e da de.

Ao tem po em que so li ci to agi li da de na tra mi ta -
ção des ses pro je tos, sem gran de es pe ran ça de que
isso ocor ra, de fen do a re for ma do Po der Le gis la ti vo e
que ro con tri bu ir, bre ve men te apre sen tan do pro pos -
tas que pos sam sig ni fi car al gum tipo de mu dan ça, a
fim de que re al men te as as pi ra ções da so ci e da de se -
jam trans for ma das em pro je tos re a is de fu tu ro para
nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela opor tu ni da -
de.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – Não há 
mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 0953 – PFL/99

Bra sí lia, 12 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Pa u lo

Bra ga como mem bro da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção
ao De pu ta do José Car los Ale lu ia.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, 
Lí der do PFL.

OF. Nº 193/99 – GLPFL

Bra sí lia, 13 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a Vos sa Exce -

lên cia se jam fe i tas as se guin tes al te ra ções na com -
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po si ção da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção:

– substituição do Senador Jonas Pinheiro,
licenciado, pelo Senador Eduardo Siqueira Campos,
como titular;

– indicação do Senador Djalma Bessa para
ocupar a vaga de suplente.

Cordialmente, Senador Edison Lobão, Líder do 
PFL, em exercício.

OFÍCIO Nº 494/99

Brasília, 13 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta -
do Ro bé rio Ara ú jo, para in te grar a Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção em vaga 
an te ri or men te ocu pa da pelo De pu ta do Jo fran Fre jat.

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 521/99

Bra sí lia, 6 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta -
do Ary Kara como ti tu lar, e o De pu ta do Almir Sá como
su plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 1.820-1,
de 5 de maio de 1999 (con va li da a MP nº 1.820/99),
que “Esta be le ce a nu li da de das dis po si ções con tra tu -
a is que men ci o na, in ver te, nas hi pó te ses que pre vê, o 
ônus da pro va nas ações in ten tadas para sua de cla -
ra ção, e al te ra o art. 1º da Lei nº 7.347, de 24 de ju -
lho de 1985.” (Em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos).

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 523/99

Bra sí lia, 7 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Pe dro Cor rêa como ti tu lar e Alci o ne Athay de
como su plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al 
Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº
1.822, de 22 de abril de 1999, que “Au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a abrir ao Orça men to da Se gu ri da de Soci al
da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de R$120.142.089,00, para os

fins que es pe ci fi ca”. (Em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.)

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 524/99

Bra sí lia, 8 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Si mão Ses sim como ti tu lar e Eli seu Mou ra
como su plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al 
Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº
1.823, de 29 de abril de 1999, que “Au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a abrir ao Orça men to da Se gu ri da de Soci al
da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de R$120.142.089,00, para os
fins que es pe ci fi ca”. (Em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.)

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 525/99

Bra sí lia, 8 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Eni val do Ri be i ro como ti tu lar e Eu ri co Mi ran da
como su plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al 
Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº
1.824, de 30 abril de 1999, que “Dis põe so bre os re a -
jus tes do sa lá rio mí ni mo a vi go rar a par tir de 1º de
maio de 1999 e os be ne fí ci os man ti dos pela Pre vi -
dên cia So ci al a par tir de 1º de ju nho de 1999". (Em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.)

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 526/99

Bra sí lia, 10 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia pelo

Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu ta dos
Luiz Fer nan do como ti tu lar em subs ti tu i ção ao ante ri or -
men te in di ca do, e Eli seu Mou ra como su plen te para
in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 1.749-39, de 6 de
maio de 1999 (con va li da a MP nº 1.749-38/99), que
“Alte ra a le gis la ção do Impos to de Ren da e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Atenciosamente – Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.
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OFÍCIO Nº 527/99

Brasília, 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o
Deputado Antônio Joaquim Araújo como titular e
Augusto Nardes como suplente, em substituição ao
anteriormente indicado para integrarem a Comissão
Especial Mista destinada a apreciar a Media
Provisória nº 1.753-18, de 6 de maio de 1999
(convalida a MP nº 1.753-17/99), que “altera a
legislação do imposto de renda relativamente à
incidência na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras, inclusive de beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, à conversão,
em capital social, de obrigações no exterior de
pessoas jurídicas domiciliadas no País, amplia as
hipóteses de opção, pelas pessoas físicas, pelo
desconto simplificado, regula a informação, na
declaração de rendimentos, de depósitos mantidos
em bancos no exterior, e dá outras providências”.

Atenciosamente – Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

OFÍCIO Nº 528/99

Brasília, 11 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, os
Deputados Luis Carlos Heinze como titular e Jonival
Lucas Júnior como suplente, em substituição ao
anteriormente indicado, para integrar a Comissão
Especial Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 1.764-36 de 6 de maio de 1999
(convalida a MP nº 1.764-35/99), que “Altera
dispositivos das Leis nºs 9.138,  de 29 de novembro
de 1995, e 8.427, de 27 de maio de 1992, e 9.126, de
10 de novembro de 1995, que dispõem,
respectivamente, sobre o crédito rural; sobre a
concessão de subvenção econômica nas operações
de crédito rural; autoriza o Poder Executivo a
renegociar as obrigações financeiras relativas à
liquidação de operações de Empréstimos do
Governo Federal – EGF, vencidas e prorrogadas a
partir de 1991, e a aplicação da Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP sobre empréstimos
concedidos com recursos dos Fundos
Constitucionais e com recursos das Operações
Oficiais de Crédito”.

Atenciosamente – Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

OFÍCIO Nº/529

Bra sí lia, 11 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Car los Cury como ti tu lar e Nel son Me u rer como
su plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 1.809-3,
de 6 de maio de 1999 (con va li da a MP nº
1.809-2/99), que “au to ri za a União a ad qui rir ou pa gar 
obri ga ções de pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in -
ter no, re la ti vas a ope ra ções fi nan ce i ras ex ter nas, e
dá ou tras pro vi dên ci as”. (Em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos).

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 530/99

Bra sí lia, 11 de maio de 1999

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Fet ter Jú ni or como ti tu lar e Almir Sá como su -
plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 1.810-3,
de 6 de maio de 1999 (con va li da a MP 1.810-2/99),
que “au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir ao Orça men to 
Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da 
União – Re cur sos sob Su per vi são do Mi nis té rio da
Fa zen da, cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$300.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”. (Em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos).

Aten ci o sa men te – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 533/99

Bra sí lia, 11 de maio 1999

Se nhor Pre si den te, 
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, os De pu -
ta dos Almir Sá como ti tu lar e Már cio Re i nal do Mo re i ra 
como su plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al 
Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº
1.821-1, de 6 de maio de 1999, que “Au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a abrir ao Orça men to Fis cal da União, em
fa vor da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os,
cré di to ex tra or di ná rio no va lor de R$3.200.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca”. (Em subs ti tu i ção aos an -
te ri or men te in di ca dos).

Atenciosamente – Deputado Odelmo Leão –
Líder do PPB.
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O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) – Serão 
feitas as alterações solicitadas.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 337, DE 1999

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 14 da
Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro de 1950, no 
sen ti do de re gu lar a gra tu i da de dos ho -
no rá ri os de pe ri to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro 

de 1950, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
re mu ne ran do-se o atu al § 2º como § 3º:

“Art. 14. ................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Sal vo mo ti vo es cu sá vel ou de for -

ça ma i or, ple na men te jus ti fi ca do e as sim re -
co nhe ci do por de ci são ju di ci al, os pro fis si o -
na is for ma dos em ins ti tu i ções pú bli cas gra -
tu i tas de vem ace i tar no me a ções ju di ci a is,
em nú me ro anu al não su pe ri or a três, no
pra zo de cin co anos a con tar da data de
con clu são do cur so, para ela bo ra ção de pe -
rí ci as quan do o ônus da pro va cou ber a be -
ne fi ciá ri os da as sis tên cia ju di ciá ria.

§ 3º..............................................."(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Embo ra a Lei nº 8.455, de 24 de agos to de 1992, 
te nha oti mi za do sen si vel men te a pro du ção da pro va
pe ri ci al em ju í zo, per sis tem di fi cul da des quan do se
tra ta de par te que re ce ba os be ne fí ci os da as sis tên cia 
ju di ciá ria.

No te-se que a re gra ge ral es ta be le ce que ao in -
te res sa do cum pre an te ci par as des pe sas e ho no rá ri -
os do pe ri to no me a do (art. 19 do Có di go de Pro ces so
Ci vil, Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973). To da via,
lei es pe cí fi ca re gu la o be ne fí cio da as sis tên cia ju di -
ciá ria, que, no en tan to, não re sol ve, ple na men te, de -
ter mi na das la cu nas de or dem ope ra ci o nal, para que
haja efe ti vo fun ci o na men to da jus ti ça gra tu i ta.

Uma das di fi cul da des que atin gem os que pre ci -
sam de as sis tên cia ju di ciá ria re si de na ques tão re la ci -
o na da aos ho no rá ri os pe ri ci a is. A Lei nº 1.060, de 5

de fe ve re i ro de 1950, que tra ta da ma té ria, não su -
plan ta essa di fi cul da de, pois não de fi ne, ex pres sa -
men te, o de ver de o Esta do pa gar ho no rá ri os de pe ri -
to. É re cor ren te a ju ris pru dên cia re co nhe cen do o de -
ver de o Esta do pro ver a re mu ne ra ção do pe ri to e que 
este não está, por tan to, obri ga do a ar car com as des -
pe sas da pe rí cia. O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(RMS 6.924, 4ª Tur ma) re co nhe ce que além de o pe -
ri to não es tar obri ga do a ar car com os cus tos da pe rí -
cia, esta só pode ser efe ti va da após o pa ga men to das 
des pe sas, as qua is, por se rem de or dem pú bli ca, de -
vem obe de cer ao re gi me de pre ca tó ri os.

Assim, di fi cil men te os pe ri tos no me a dos se pro -
põem a re a li zar esse tipo de tra ba lho. Não ace i tam tal
con di ci o na men to por que:

a) so men te per ce be ri am re mu ne ra ção pe los
ser vi ços pe ri ci a is re a li za dos se o as sis ti do fos se o
ven ce dor da de man da. Então, se o as sis ti do su -
cumbir na de man da, o pe ri to não irá per ce ber ho no rá ri -
os, em bo ra te nha pres ta do seus ser vi ços pro fis si o na is;

b) o tem po de tra mi ta ção dos pro ces sos é lon -
go, po den do per du rar por mu i tos anos, o que tor na a
even tu al re mu ne ra ção de ses ti mu lan te;

c) di fi cil men te um pe ri to no me a do, que pres te
um ser vi ço atu al, se pro po rá a aguar dar a sa tis fa ção
pe los ho no rá ri os, por tem po in de ter mi na do e in cer to
e, ain da, sem a se gu ran ça de que irá efe ti va men te re -
ce bê-los.

A con se qüên cia dis so é que os me nos afor tu na -
dos são pre ju di ca dos pro ces su al men te, quan do lhes
cabe o ônus da com pro va ção de fa tos que de pen dam 
da re a li za ção de pe rí ci as. As cons tan tes re cu sas dos
pro fis si o na is às no me a ções para a re a li za ção de pe -
rí ci as re tar dam so bre ma ne i ra a tra mi ta ção dos pro -
ces sos de in te res se de as sis ti dos ju di ci al men te. O
sis te ma atu al, na re a li da de, ini be o aces so à jus ti ça
aos ci da dãos de me nor po der aqui si ti vo.

Trans pa re ce ra zoá vel a ne ces si da de de se im -
por aos pro fis si o na is, ori un dos de for ma ção re ce bi da
gra tu i ta men te das uni ver si da des pú bli cas do país, o
de ver ju rí di co de pres ta rem seus ser vi ços de for ma
gra tu i ta à so ci e da de em ge ral e, em par ti cu lar, aos
me nos afor tu na dos. Se o Esta do lhes con ce deu a
opor tu ni da de de for ma ção pro fis si o nal, é na tu ral que
de vem re tri bu i ção so ci al por ese be ne fí cio. Assim, os
pro fis si o na is for ma dos a par tir da trans for ma ção des -
te pro je to em nor ma ju rí di ca já en tra ri am na uni ver si -
da de sa be do res do de ver que a lei lhes im põe.

Convém que se estabeleça, também, um limite
para a aceitação de nomeações, de modo que não se
verifique sobrecarga com os trabalhos periciais
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gratuitos. O projeto limita as nomeações a três e
estabelece um prazo de cinco anos para que o
profissional retribua com seu trabalho o benefício do
ensino universitário gratuito.

A san ção para o des cum pri men to des se de ver
cí vi co im por ta rá na apli ca ção da san ção já pre vis ta
pelo pa rá gra fo úni co do art. 424 do Có di go de Pro ces -
so Ci vil (co mu ni ca ção da ocor rên cia à cor po ra ção
pro fis si o nal res pec ti va e im po si ção de mul ta pelo juiz, 
em mon tan te que obe de ça aos cri té ri os ali es ta be le ci -
dos).

Ten do em vis ta as con si de ra ções apre sen ta das, 
fica pa ten te o al can ce so ci al do pre sen te Pro je to de
Lei, para cuja apro va ção con ta mos com o apo io dos
nos sos ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 1999. – Se na -
dor Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 1.060 DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950 

Esta be le ce nor mas para a con ces -
são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si -
ta dos.

....................................................................................
Art. 14. Os ad vo ga dos in di ca dos pela as sis tên -

cia ou no me a dos pelo Juiz se rão obri ga dos, sal vo jus -
to mo ti vo, a cri té rio do Juiz, a pa tro ci nar as ca u sas
dos ne ces si ta dos, sob pena de mul ta de Cr$200,00
(du zen tos cru ze i ros) a Cr$1.000.00 (mil cru ze i ros).
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 338 DE 1999 – COMPLEMENTAR

Insti tui o Sis te ma de Apo io ao Se gu -
ro Ru ral, de acor do com o dis pos to nos
in ci sos II e VI, do art. 192, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPITULO I
Prin cí pi os Ge ra is

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Sis te ma Na ci o nal de
Apo io ao Se gu ro Ru ral, com a par ti ci pa ção dos Go -
ver nos Fe de ral, Esta du a is, Mu ni ci pa is, so ci e da des
por ações, co o pe ra ti vas, as so ci a ções e so ci e da des
de pro du to res ru ra is.

§ 1º O Se gu ro Ru ral será re gi do por essa lei e,
com ple men tar men te, pelo De cre to-Lei nº 73, de 21
de no vem bro de 1966, e de ma is nor mas le ga is per ti -
nen tes ao Sis te ma Na ci o nal de Se gu ro Pri va do, que
re gu lem as ope ra ções de se gu ro e res se gu ros.

§ 2º Com pe te aos par tí ci pes do Sis te ma Na ci o -
nal de Apo io ao Se gu ro Ru ral in cen ti var a for ma ção
de co o pe ra ti vas de se gu ro agrá rio.

Art. 2º São mo da li da des de se gu ro ru ral;
I – se gu ro agrí co la;
II – se gu ro pe cuá rio;
III – se gu ro de bens, equi pa men tos, ben fe i to ri as 

e pro du tos agro pe cuá ri os;
IV – se gu ro de cré di to para co mer ci a li za ção de

pro du tos agro pe cuá ri os;
V – se gu ro tem po rá rio de vida dos pro du to res

ru ra is.
Art. 3º Para efe i tos des ta lei, são ado ta das as

se guin tes de fi ni ções:
I – se gu ro ru ral – se gu ro pri va do que abran ge

to das as mo da li da des con ti das no art. 2º des ta lei;
II – se gu ro agrí co la – co bre as ex plo ra ções agrí -

co las con tra per das de cor ren tes de fe nô me nos me te -
o ro ló gi cos, do en ças e pra gas;

III – se gu ro pe cuá rio – ga ran te in de ni za ção por
mor te de ani ma is em con se qüên cia de aci den tes e
do en ças;

IV – se gu ro de ben fe i to ri as e pro du tos agro pe -
cuá ri os – ga ran te cons tru ções, ins ta la ções ou equi -
pa men tos fi xos, sa fra re mo vi das do cam po de co lhe i -
ta, pro du tos pe cuá ri os, ve í cu los ru ra is mis tos ou de
car ga, má qui nas agrí co las e seus im ple men tos;

V – se gu ro de cré di to para co mer ci a li za ção de
pro du tos agro pe cuá ri os – pre vê co ber tu ras das per -
das lí qui das do se gu ra do (ins ti tu i ção fi nan ce i ra);

VI – se gu ro tem po rá rio de vida – ga ran te li qui -
da ção do sal do de ve dor fi nan ci a do em de cor rên cia
de ope ra ções de cré di to ru ral ou de com pra de ter ras
para co lo ni za ção pró pria no caso da mor te do pro du -
tor ru ral.

Art. 4º São ob je tos da co ber tu ra do se gu ro ru -
ral:

I – cus te io das cul tu ras per ma nen tes e tem po rá -
ri as;

II – ani ma is de uti li za ção eco nô mi ca, in clu si ve
fe tos e em briões;

III – equi pa men tos e ins ta la ções ne ces sá ri as
para a pro du ção agro pe cuá ria;

IV – ve í cu los uti li tá ri os;
V – florestas cultivadas e aquelas cadastradas

como de preservação ambiental;
VI – obras de conservação do solo;
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VII – material genético;
VIII – obras de conservação, captação e

utilização dos recursos hídricos;
IX – produtos e insumos armazenados na

propriedade cooperativas e empresas de
armazenagem;

X – vida, quan do no exer cí cio de ati vi da de agro -
pe cuá ria.

Art. 5º Os ris cos co ber tos pelo se gu ro ru ral
são:

I – in cên dio e raio;
II – pra gas e do en ças;
III – trom ba d’água, ven tos for tes, ven tos fri os,

gra ni zo, chu va ex ces si va, seca e ge a da.
Art. 6º O se gu ro ru ral não co bri rá pre ju í zos ca u -

sa dos di re ta e in di re ta men te por:
I – ca tás tro fes, as sim con si de ra dos os ter re mo -

tos, ma re mo tos, ci clo nes, erup ções vul câ ni cas e
qual quer ca ta clis mo da na tu re za, em ge ral;

II – en sa i os e ex pe ri men tos de qual quer na tu re -
za;

III – atos ilí ci tos, ne gli gên ci as, cul pa ou dolo do
se gu ra do ou de seus pre pos tos;

IV – atos de au to ri da des pú bli cas, sal vo para
evi tar pro pa ga ção dos ris cos co ber tos pelo pró prio
se gu ro;

V – atos de guer ra, in va são, in sur re i ção, re vo lu -
ção, mo tins, tu mul tos e ris cos con gê ne ros e/ou con -
se qüen tes;

VI – per das ca u sa das por, ou re sul tan te de, ou
para as qua is te nham con tri bu í do ra di a ção io ni zan -
tes, qua is quer con ta mi na ções por ra di o a ti vi da de e
efe i tos pri má ri os e se cun dá ri os da com bus tão de
qua is quer ma te ri a is nu cle a res;

VII – de pre ci a ção do va lor co mer ci al do pro du to
co lhi do, lu cros ces san tes ou da nos emer gen tes.

Art. 7º Além dos ris cos ex clu í dos, pre vis tos no
art. 6º o se gu ro não co bri rá pre ju í zos quan do a ati vi -
da de agrí co la for con du zi da:

I – em áre as de pro te ção am bi en tal ou lo ca is
eco lo gi ca men te ina de qua dos;

II – em áre as onde te nham ocor ri do si nis tros in -
de ni zá ve is, pela mes ma ca u sa, du ran te cin co sa fras
con se cu ti vas;

III – em pro pri e da de que não ado tem téc ni cas
de con ser va ção do solo, da água e do ecos sis te ma
na ti vo;

IV – em de sa cor do com as re co men da ções téc -
ni cas dos ór gãos ofi ci a is de pes qui sa e ex ten são ru -
ral.

Art. 8º As empresas seguradoras, públicas ou
privadas, autorizadas na forma da legislação em
vigor, poderão operar o seguro rural.

Parágrafo único. O seguro de penhor rural será
obrigatoriamente atribuído às seguradoras que
operarem o seguro agrícola.

Art. 9º O seguro rural será:
I – obrigatório, nas operações de crédito rural de 

custeio e investimento;
II – facultativo, nas lavouras conduzidas com

recursos próprios do produtor.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos decisórios,

nacional e estaduais, tornar obrigatório o seguro de
determinadas culturas agrícolas em atendimento às
diretrizes de política agrícola.

Art. 10. As operações de cosseguros,
resseguros e retrocessão de seguros obedecerão às
normas legais vigentes.

CAPÍTULO II
Da Estrutura do Programa

Art. 11. O seguro rural será coordenado e
fiscalizado por uma Comissão Federal Permanente
quando da regulamentação desta lei,
cumulativamente e sem prejuízo das determinações
legais que regem o seguro privado.

Art. 12. Compete aos Estados e Municípios,
sempre que solicitados fornecer às entidades
intermediárias, ou às seguradoras que operem o
seguro rural, as informações e recomendações
técnicas necessárias à implementação e
desenvolvimento do seguro rural em seus territórios.

Parágrafo único. Às seguradoras e aos órgãos
públicos do setor rural não é permitida a
comercialização das informações referentes à
produtividade, ocorrência de sinistros e nível
tecnológico das culturas seguradas.

CAPÍTULO III
Do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural

Art. 13. O Fundo de Estabilidade do Seguro
Rural, criado pelo Decreto-Lei nº 73/66, garantirá a
estabilidade das operações e tenderá às coberturas
suplementares, em especial nos casos de sinistros
generalizados

Art. 14. O Fundo de Estabilidade do Seguro
Rural será constituído:

I – dos excedentes do máximo admissível
tecnicamente como lucro nas operações de seguros
rurais, seus resseguros e suas retrocessões,
segundo os limites a serem fixados pelo órgão
fiscalizador competente;

II – da parte dos ren di men tos pro ve ni en tes da
apli ca ção das re ser vas téc ni cas das So ci e da des Se -
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gu ra do ras, fe i ta con for me as di re tri zes do Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal;

III – de per cen tu al do IOF – Impos to so bre Ope -
ra ções Fi nan ce i ras a ser de ter mi na do pelo Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal, nas apó li ces de se gu ro emi ti das
no Bra sil

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a des ti na ção dos re -
cur sos do Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral
para qua is quer ou tras ati vi da des que não guar dem
re la ção com o se gu ro ru ral.

Art. 15. Na ocor rên cia de si nis tros ge ne ra li za -
dos, os re cur sos dis po ní ve is se rão ra te a dos en tre o
se gu ra dos até o li mi te má xi mo de oi ten ta por cen to
das im por tân ci as se gu ra das.

CAPÍTULO IV
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 16. É obri ga ção do se gu ra do pro var sa -
tis fa to ri a men te a ocor rên cia do si nis tro, per mi tin -
do à Segu ra do ra o aces so à pro pri e da de e às in for ma -
ções por esta re qui si ta das, as sis tin do, pes so al men te
ou atra vés de re pre sen tan te cre den ci a do, as ins pe -
ções que fo rem jul ga das ne ces sá ri as.

Art. 17. A obri ga ção de pa ga men to do prê mio
pelo se gu ra do vi ge rá a par tir do dia pre vis to na apó li -
ce, fi can do, sus pen sa a co ber tu ra do se gu ro até o pa -
ga men to do prê mio e de ma is en car gos.

Art. 18. As apó li ces de se gu ro ru ral não con te -
rão cláu su la que per mi ta a res ci são uni la te ral dos
con tra tos de se gu ro ou que, por qual quer modo, sub -
tra ia sua efi ciên cia e va li da de, ex ce to nas si tu a ções
pre vis tas em lei.

Art. 19. Fica pro i bi da a re a li za ção de mais de um 
se gu ro ru ral co brin do o mes mo ob je to ou in te res se,
ex ce to nos ca sos de se gu ro pes so al.

Art. 20. O Mi nis tro da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to con vo ca rá Co mis são Espe ci al com pos ta por
re pre sen tan tes do pró prio Mi nis té rio, do Insti tu to de
Res se gu ros do Bra sil (IRB), da Su pe rin ten dên cia Na -
ci o nal de Se gu ros Pri va dos (SUSEP), do Ban co do
Bra sil e de re pre sen tan tes de se gu ra do ras que ope -
rem com se gu ro ru ral, com a fi na li da de de re gu la men -
tá-la, no pra zo de até cen to e vin te dias após a pu bli -
ca ção des ta lei.

Art. 21. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O se gu ro ru ral, con for me o in ci so V do art. 187
do Ca pí tu lo II – da Po lí ti ca Agrí co la e Fun diá ria e da
Re for ma Agrá ria – da Cons ti tu i ção Fe de ral, é con si -
de ra do ins tru men to de po lí ti ca agrí co la. Tam bém, a
Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, a cha ma da Lei
Agrí co la, em seu art. 56, Ca pí tu lo XV, ins ti tui o se gu ro 
agrí co la para as se guin tes fi na li da des:

I – co brir pre ju í zos de cor ren tes de si -
nis tros que atin jam bens fi xos e se mi fi xos
ou se mo ven tes;

II – co brir pre ju í zos de cor ren tes de fe -
nô me nos na tu ra is, pra gas, do en ças e ou tros 
que atin jam plan ta ções;

Pa rá gra fo úni co. As ati vi da des flo res -
ta is e pes que i ras se rão am pa ra das pelo se -
gu ro agrí co la pre vis to nes ta lei.

Ain da na mes ma lei, em seu art. 58, fica es ta be -
le ci do que a apó li ce de se gu ro agrí co la po de rá cons ti -
tu ir ga ran tia nas ope ra ções de cré di to ru ral. A men -
ção do se gu ro ru ral, tan to na Cons ti tu i ção quan to na
Lei Agrí co la, ca rac te ri za essa mo da li da de de se gu ro
como ins tru men to de po lí ti ca agrí co la e, con se qüen -
te men te, re co nhe ce seu ca rá ter emi nen te men te so ci -
al.

O se gu ro ru ral, como to das as mo da li da des de
se gu ro no País, está re gi do pelo De cre to-Lei nº 73, de 
21 de no vem bro de 1966, que dis põe so bre as ope ra -
ções de se gu ro e res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci -
as e pelo De cre to-Lei nº 60.459, de 13 de mar ço de
1967, que o re gu la men ta.

So bre o se gu ro ru ral, o De cre to-Lei nº 73/66, em 
seu art. 15, con si de ra que, a cri té rio do CNSP, o Go -
ver no Fe de ral po de rá as su mir ris cos ca tas tró fi cos e
ex cep ci o na is por in ter mé dio do IRB, des de que in te -
res sem à eco no mia e se gu ran ça do País." Em seu
art. 16, cria “o Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru -
ral, com a fi na li da de de ga ran tir a es ta bi li da de des sas 
ope ra ções a aten der à co ber tu ra su ple men tar dos ris -
cos de ca tás tro fe. Pre vê ain da que o Fun do será ad -
mi nis tra do pelo IRB e seus re cur sos apli ca dos se gun -
do o es ta be le ci do pelo CNSP.

O art. 17. do de cre to aci ma men ci o na do de ter -
mi na que o Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral
será cons ti tu í do: a) dos ex ce den tes do má xi mo ad -
mis sí vel tec ni ca men te como lu cro nas ope ra ções de
se gu ros de cré di to ru ral, seus res se gu ros e suas re -
tro ces sões, se gun do os li mi tes fi xa dos pelo CNSP; b)
dos re cur sos pre vis tos no art. 28 des te de cre to-lei; c)
por do ta ções or ça men tá ri as anu a is, du ran te dez
anos, a par tir do pre sen te de cre to-lei, me di an te o cri -
té rio es pe ci al ne ces sá rio para co brir a de fi ciên cia
ope ra ci o nal do exer cí cio an te ri or.

O art. 18. do de cre to em aná li se de ter mi na que
as ins ti tu i ções fi nan ce i ras do sis te ma na ci o nal de
Cré di to Ru ral enu me ra das no art. 7º da Lei nº 4.829,
de 5-11-65, que con ce de rem fi nan ci a men to à agri cul -
tu ra e à pe cuá ria, pro mo ve rão os con tra tos de fi nan ci -
a men to e de se gu ro ru ral con co mi tan te e au to ma ti ca -
men te en quan to o art. 19 dis põe que as ope ra ções de 
Se gu ro Ru ral go zam de isen ção tri bu tá ria ir res tri ta de
qua is quer im pos tos ou tri bu tos fe de ra is.
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Assim, a atu a ção do se gu ro agrí co la, como to -
dos os de ma is se gu ros, está su bor di na da à fis ca li za -
ção da Su sep – Su pe rin ten dên cia Na ci o nal de Se gu -
ros Pri va dos, res pon sá vel por essa ati vi da de jun to às
se gu ra do ras que atu am no Bra sil. Entre tan to, o se gu -
ro ru ral, de vi do à oca si o nal am pli tu de dos si nis tros, é
uma mo da li da de de se gu ro que, na ma i o ria das ve -
zes, apre sen ta-se de fi ci tá rio ou, quan do mu i to, equi li -
bra do em re la ção às suas re ce i tas e des pe sas. Daí a
im por tân cia vi tal do Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro
Agrí co la e da ga ran tia de apo io por par te do go ver no
fe de ral.

Como exem plo da im por tân cia des se Fun do, ao
fi nal de 1995, o can ce la men to de uma fon te de re ce i ta 
do Fun do (o de pó si to da cor re ta gem dos se gu ros efe -
tu a dos por ór gãos pú bli cos), mo ti va do pela in ter pre -
ta ção do IRB e Pro cu ra do ria Ge ral da Re pública da
Lei nº 8.666/93, a cha ma da Lei das Li ci ta ções, pra ti ca -
men te in vi a bi li zou o se gu ro no mé dio pra zo, re du zin -
do, con for me in for ma ções do IRB, que ad mi nis tra o
Fun do, o mon tan te de re cur sos aos ní ve is mais ba i -
xos já ob ser va dos. Daí ser esta uma das ra zões pe las 
qua is jul ga mos ne ces sá rio re ver a si tu a ção do se gu ro 
agrí co la no País.

Esse Fun do foi, aliás, ex tin to em 1990, em de -
cor rên cia do art. 36 do Ato das Dis po si ções Cons -
tituci o na is Tran si tó ri as. Entre tan to, por for ça do art. 6º(1)

da Lei nº 8.173, de 30 de ja ne i ro de 1991, o re fe ri do
Fun do foi re cri a do em sua for ma ori gi nal, até que fos -
se re gu la men ta do o art. 165, § 9º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, o que, até o mo men to, não ocor reu.

__________

1Art. 6º São re cri a dos tem po ra ri a men te, no pe río do abran gi do por 
esta lei, to dos os fun dos, cons tan tes dos Orça men tos da União
para 1990 e 1991, ex tin tos nos ter mos do art. 36 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, man ti das suas de no mi na ções e
res pec ti va le gis la ção em vi gor na data de sua ex tin ção.

§ 1º Os fun dos re cri a dos nos ter mos des te ar ti go se rão ex tin tos
ao fi nal do pri me i ro exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te à pu bli ca -
ção da lei com ple men tar de que tra ta o art. 165, § 9º, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, caso não te nham sido ra ti fi ca dos pelo Con gres so
Na ci o nal, atra vés de lei, até o fi nal do sex to mês an te ri or ao pra -
zo de ex tin ção es ta be le ci do nes te pa rá gra fo.

§ 2º No pra zo de três me ses após a pu bli ca ção da lei com ple -
men tar de que tra ta o art. 165, § 9º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con gres so Na ci o nal pro je to de
lei para tra mi ta ção em re gi me de ur gên cia, de fi nin do:

I – to dos os fun dos a se rem ra ti fi ca dos, bem como as al te ra ções
que se fi ze rem ne ces sá ri as em sua le gis la ção, ten do em vis ta a
ade qua ção à lei com ple men tar de que tra ta este ar ti go;

II – to dos os fun dos que se rão ex tin tos nos ter mos des te ar ti go;

III – a des ti na ção do pa tri mô nio e dos re cur sos re ma nes cen tes
dos fun dos após sua ex tin ção.

Do ex pos to, é pos sí vel cons ta tar que, em bo ra
a le gis la ção atu al per mi ta às em pre sas bra si le i ras
ope rar com se gu ro agrí co la, tal não ocor reu, ex ce -

ção fe i ta ao se gu ro agrí co la da Co sesp, em São Pa -
u lo. Tal si tu a ção é de cor ren te das pró pri as ca rac te -
rís ti cas do se gu ro agrí co la, tais como a pou ca lucra -
ti vi da de e o alto ris co en vol vi do. Ou tra ca rac te rís ti ca
im por tan te para en ten der a es pe ci fi ci da de des ta mo -
da li da de de se gu ro está na ne ces si da de de cál cu los
de per da com base em zo ne a men to agrí co la e in di ca -
ções da pes qui sa agrí co la, mu i to dis tin tos dos cál cu los 
atu a ri a is uti li za dos em ou tras mo da li da des de se gu ro.

Tam bém a ne ces si da de de dis por de am pla
rede de su por te téc ni co para efe tu ar as vis to ri as, ge -
ral men te es pa lha das em gran des áre as, com a ocor -
rên cia de mu i tos even tos si mul tâ ne os e em cur to
espaço de tem po, one ra e di fi cul ta o es ta be le ci men to
do se gu ro agrí co la. O fato dos si nis tros ocor re rem de
for ma ge ne ra li za da e si mul tâ nea, além do ca rá ter so ci al 
que ca rac te ri za esta mo da li da de de se gu ro, obri ga os
go ver nos a atu a rem no se gu ro agrí co la de for ma dis tin -
ta da ado ta da para ou tras mo da li da des de se gu ro.

O pro je to de lei em aná li se, mes mo re co nhe cen -
do a exis tên cia de le gis la ção e de nor mas que per mi -
tem o fun ci o na men to do se gu ro ru ral do País, con si -
de ra que esse ins tru men to de po lí ti ca agrí co la trans -
cen de a es fe ra pu ra men te eco nô mi ca e que deve ser
do ta do de le gis la ção pró pria, ca paz de aten der não
ape nas suas ne ces si da des ime di a tas, mas tam bém
pos si bi li tar a ex pan são des sa mo da li da de de se gu ro
para to dos os Esta dos da Fe de ra ção.

Con si de ran do que a al ter na ti va ao sub sí dio go -
ver na men tal é a uni ver sa li za ção do se gu ro e que a obri -
ga to ri e da de pro por ci o na ta xas mais aces sí ve is ao agri -
cul tor e vi a bi li da de eco nô mi ca à com pa nhia se gu ra do -
ra, pro po mos que as ope ra ções de se gu ro es te jam vin -
cu la das au to ma ti ca men te quan do da con ces são do
cré di to ru ral. Ain da, den tro da óti ca com pen sa tó ria, o
se gu ro do pe nhor ru ral cons ti tui  mo da li da de bas tan te
lu cra ti va, ra zão pela qual jul ga mos im por tan te que seja
ope ra do pe las em pre sas que ope ram o se gu ro ru ral,
em pro por ci o na li da de a ser de ci di da tec ni ca men te, pelo 
IRB e pelo Con se lho Fe de ral Per ma nen te.

Tam bém, com a fi na li da de de man ter o Fun do
de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral sem a ne ces si da de
de apor tes oca si o na is e ex pres si vos de re cur sos or -
ça men tá ri os, as se gu ran do a in de pen dên cia e a con ti -
nu i da de des sa mo da li da de de se gu ro, jul ga mos por
bem ins ta u rar uma pe que na con tri bu i ção per cen tu al
do IOF so bre os se gu ros re a li za dos no Bra sil, a ser
es ta be le ci da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal. A
exis tên cia de um fun do ad mi nis tra do pe las en ti da des
se gu ra do ras per mi ti ria às em pre sas ope ra rem no se -
gu ro agrí co la sem de pen de rem da even tu al dis po ni bi -
li da de de re cur sos or ça men tá ri os para aten der si tu a -
ções de ca tás tro fe ge ne ra li za das.

Lem bra mos ain da que o pro je to ora apre sen ta -
do in cor po rou essa im por tan te mo di fi ca ção em re la -
ção ao apre sen ta do em 1995 – de nº 295, Com ple -
men tar, in fe liz men te ar qui va do ao fim da úl ti ma Le-
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gis la tu ra –, de modo a ade quá-lo às al te ra ções ex pe -
ri men ta das no pe río do, es pe ci al men te no que se re -
fe re à com po si ção do Fun do de Emer gên cia, mu i to
afe ta do pela per da dos re cur sos das cor re ta gens nos
se gu ros de ór gãos pú bli cos, con for me an te ri or men te
ex pli ca do.

Lou va mos, nes ta opor tu ni da de, o tra ba lho de
pes qui sa de sen vol vi do pela Con sul to ria Le gis la ti va
do Se na do Fe de ral, em es pe ci al o atri bu í do à Con sul -
to ra He lo í sa Tar ta rot ti, do qual re sul tou o tex to da pre -
sen te pro po si ção. Para al can çar os ob je ti vos vi sa dos
pelo pro je to, re no va ram-se os con ta tos téc ni cos com
au to ri da des do Ban co Cen tral, do IRB Bra sil Res se -
gu ros e do Pro a gro. E, para aten der as exi gên ci as da
Lei Com ple men tar nº 95/98, foi con sul ta da a se guin te
Le gis la ção:

De cre to nº 63.670, de 21 de no vem bro de 1968
De cre to nº 66.656, de 3 de ju nho de 1970
De cre to-Lei nº 296, de 28 de fe ve re i ro de 1967
Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998
Lei nº 8.374, de 30 de de zem bro de 1991
Lei nº 8.127, de 20 de de zem bro de 1990
De cre to nº 94.110, de 18 de mar ço de 1987
De cre to nº 605, de 17 de ju lho de 1992
De cre to nº 93.871, de 23 de de zem bro de 1986
De cre to nº 61.587, de 20 de ou tu bro de 1967
De cre to nº 168, de 14 de fe ve re i ro de 1967
Me di da Pro vi só ria nº 1.805, de 28 de ja ne i ro de

1999
Lei nº 5.627, de 1º de de zem bro de 1970
Lei nº 5.710, de 7 de ou tu bro de 1971
De cre to-Lei nº 1.115, de 24 de ju lho de 1970
De cre to-Lei nº 826, de 5 de se tem bro de 1969
De cre to nº 81.568, de 18 de abril de 1978
Lei nº 6.194, de 19 de de zem bro de 1974
Nes tes ter mos, e lem bran do a ne ces si da de de

pro ver o se tor agrí co la com ins tru men tos áge is de
pro te ção aos in ves ti men tos e ren da dos agri cul to res,
sub me te mos este pro je to à apre ci a ção dos se nho res
par la men ta res.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 1999. – Se na -
dor Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 63.670,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1968

Dá nova re da ção ao art. 120 do Re gu -
la men to apro va do pelo De cre to nº 60.459,
de 13 de mar ço de 1967, e re a bre pra zo
para ha bi li ta ção de cor re to res de se gu ro.

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

DECRETO Nº 66.656,
DE 3 DE JUNHO DE 1970

Dá nova re da ção ao art. 120 do
Regu la men to apro va do pelo De cre to nº
60.459, de 13 de mar ço de 1967.

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

DECRETO-LEI Nº 296,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 73, d e 21 de no vem bro de 1966.

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

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre os pla nos e se gu ros pri -
va dos de as sis tên cia à sa ú de.

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

LEI Nº 8.374, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre o Se gu ro Obri ga tó rio de
Da nos Pes so a is ca u sa dos por em bar ca ções 
ou por sua car ga e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.127, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990

Pror ro ga o pra zo a que se re fe re o
art. 1º da Lei nº 8.056, de 28 de ju nho de
1990, e dá nova re da ção ao art. 33 do De cre -
to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966.

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

DECRETO Nº 94.110,
DE 18 DE MARÇO DE 1987

Alte ra a com po si ção do Con se lho Na -
ci o nal de Se gu ros Pri va dos e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 605,
DE 17 DE JULHO DE 1992

Alte ra re gu la men to apro va do pelo De -
cre to nº 60.459, de 13 de mar ço de 1967,
dan do nova re da ção aos arts. 8º e 58, in clui
pa rá gra fo úni co no art. 7º do De cre to nº
61.589, de 23 de ou tu bro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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DECRETO Nº 93.871,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986

Alte ra o Re gu la men to apro va do pelo
De cre to nº 60.459, de 13-3-67, dan do nova
re da ção aos arts. 7º e 16.

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

DECRETO Nº 61.587,
DE 20 DE OUTUBRO DE 1967

Alte ra a re da ção do art. 1º, ca put, do
De cre to nº 61.337, de 12 de se tem bro de
1967.

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

DECRETO-LEI Nº 168,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967

Re ti fi ca dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
73 (*), de 21 de no vem bro de 1966, no que
tan ge a as pec tos ad mi nis tra ti vos da Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos (SUSEP).

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.805-4, 
DE 28 DE JANEIRO DE 1999.

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 73, de 21 de no vem bro de 1966, da Lei
nº 6.435, de 15 de ju lho de 1977, da Lei
nº 5.627, de 1º de de zem bro de 1970, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 5.627,
DE 1º DE DEZEMBRO DE 1970

Dis põe so bre ca pi ta is mí ni mos para
as So ci e da des Se gu ra do ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 5.710,
DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Dá nova re da ção ao art. 25 da Lei
nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964, aos
arts. 60 e 61 da Lei nº 4.728, de 14 de julho
de 1965, e ao art. 69 do De cre to-Lei nº 32,
de 18 de no vem bro de 1966, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 1.115,
DE 24 DE JULHO DE 1970

Con ce de es tí mu los às fu sões e às in -
cor po ra ções das So ci e da des Se gu ra do ras e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 826,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Dá nova re da ção à alí nea j do art. 20 
do De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro
de 1966.

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

DECRETO Nº 81.568,
DE 18 DE ABRIL DE 1978

Alte ra a com po si ção e o quo rum do
Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 6.194,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dis põe so bre Se gu ro Obri ga tó rio de
Da nos Pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au -
to mo to res de via ter res tre, ou por sua car ga, 
a pes so as trans por ta das ou não.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – A Pre si -
dência re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, nos ter mos
da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, o Ofí -
cio nº S/17, de 1999 (nº 1.533/99, na ori gem), de 13 do
cor ren te, en ca mi nha do ma ni fes ta ção da que le Órgão
acer ca da so li ci ta ção do Esta do de Ro ra i ma para que
seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
no va lor de vin te e seis mi lhões de dó la res, equi va len tes 
a cin qüen ta e sete mi lhões e du zen tos mil re a is, a pre -
ços de 29 de ja ne i ro de 1999, cu jos re cur sos se rão des -
ti na dos à dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – A Pre -
si dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, nos ter -
mos da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, o Ofí cio nº S/18, de 1999 (nº 1.534/99, na ori gem), 
de 13 do cor ren te, en ca mi nha do ma ni fes ta ção da -
que le Órgão acer ca da so li ci ta ção da Pre fe i tu ra Mu ni -
ci pal de São Fran cis co de Pa u la (MG) para que seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to no
va lor de du zen tos e qua ren ta e dois mil re a is, a pre -
ços de 31 de ou tu bro de 1998, des ti na da ao fi nan ci a -
men to de es tu dos, pro je tos téc ni cos, exe cu ção de
obras e cons tru ção de gal pões in dus tri a is.

A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) – A
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, nos
termos da Resolução nº 78, de 1998, do Senado
Federal, o Ofício nº S/19, de 1999 (nº 1.537/99, na
origem), de 13 do corrente, encaminhando
manifestação daquele Órgão acerca da solicitação da 
Prefeitura Municipal de Itaúna (MG) para que seja
autorizada a contratação de operação de crédito com
o Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDEURB
administrado pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S/A – BDMG, no valor de dois milhões e 
cem mil reais, a preços de 31 de outubro de 1998,
destinada a investimentos em infra-estrutura urbana.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – A Pre -
si dên cia re ce beu o Avi so nº 239, de 1999, de 7 do cor -
ren te, do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União,
en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 188, de 1999,
ado ta da pelo re fe ri do Tri bu nal, bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam e, ain -
da, có pia da Instru ção Nor ma ti va nº 28, de 1999,
sobre re gras para a im ple men ta ção da ho me pa ge
Con tas Pú bli cas, de que tra ta a Lei nº 9.755, de
1998.

O ex pe di en te ane xa do ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 34, de 1998, vai à Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Re so lu ção nº 53, de 1999 (MSF nº
99/99), que au to ri za o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a até
hum bi lhão e du zen tos mi lhões de dó la res nor -
te-americanos, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to – BID.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – O Sr.
Se na dor Car los Pa tro cí nio en vi ou dis cur so à Mesa
para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje a tri -
buna des ta Casa para elo gi ar o Mi nis tro do Meio Ambi -
en te, José Sar ney Fi lho, pelo em pe nho que tem de -
mons tra do em re la ção à apro va ção ur gen te das nor -
mas que re gu lam o lixo am bi en tal cons ti tu í do por pi lhas
e ba te ri as usa das, fre quen te men te jo ga das na na tu re za 
sem qual quer cu i da do pe los usuá ri os e fa bri can tes.

Des de que as su miu o Mi nis té rio o Mi nis tro Sar -
ney Fi lho tem ma ni fes ta do gran de pre o cu pa ção em
re la ção a esse as sun to e em di ver sas oca siões re i te -
rou a sua dis po si ção em dis ci pli nar de vez a ques tão.

Para tan to, de ter mi nou re cen te men te ao Con se lho
Na ci o nal de Meio Ambi en te – CONAMA, pri o ri da de
ab so lu ta na dis cus são, apro fun da men to e aprovação
rá pi da das nor mas fis ca li za do ras do des car te e ge ren ci -
a men to am bi en tal das pi lhas e ba te ri as usa das.

Fi nal men te, no dia 20 de abril úl ti mo, a Co mis -
são Téc ni ca do Co na ma apro vou a pri me i ra ver são
da re so lu ção que tra ta do as sun to, en glo ban do to dos
os ti pos de pi lhas e ba te ri as, in clu in do tam bém as in -
dús tri as au to mo ti vas, mé di co-hospitalares e de te le -
fo nes ce lu la res, cu jos pro du tos con te nham em sua
com po si ção me ta is tó xi cos como mer cú rio, cád mio e
chum bo. Se gun do fon tes do Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te, den tro de 30 dias ha ve rá uma nova re u nião e,
des ta vez, o ple ná rio do Con se lho de ve rá apro var o
tex to fi nal que dará ao Bra sil uma le gis la ção avan ça -
da em re la ção ao con tro le de ma te ri a is pe ri gosos que
são jo ga dos fora sem qual quer cu i da do.

Sr. Pre si den te, o pro ble ma dos ma te ri a is tó xi cos 
jo ga dos e aban do na dos no meio am bi en te é mu i to
gra ve, não só no Bra sil mas em todo o mun do. São in -
con tá ve is os aci den tes ocor ri dos, e o pe ri go imi nen te
ame a ça as pes so as. Foi as sim com o Cé sio 137,
aban do na do ir res pon sa vel men te em uma lata de lixo
em Go iâ nia e que ter mi nou em tra gé dia. De ze nas de
pes so as que dis pli cen te men te ma ni pu la ram o ma te ri -
al, em pou co tem po, mor re ram de le u ce mia. Sem
con tar os que já mor re ram de cân cer, nos res ta lem -
brar ain da, com tris te za, dos que fo ram vi ti ma dos por
ou tras do en ças gra ves e dos que ain da hoje con ti nu -
am a ado e cer, de po is de qua se 13 anos do la men tá -
vel acon te ci men to.

Além dos pe ri gos apre sen ta dos ao ser hu ma no,
es ses ma te ri a is, de po is da per da do po der ener gé ti -
co, se de te ri o ram, con ta mi nam o len çol freá ti co e
com pro me tem pe ri go sa men te o de sen vol vi men to da
flo ra e da fa u na. Se gun do o co or de na dor do gru po de
tra ba lho de Pi lhas e Ba te ri as do Co na ma, Gu i lher me
Alves Bru no, 11 to ne la das de ba te ri as de te le fo nes
ce lu la res fo ram jo ga das no lixo sem ma i o res pre o cu -
pa ções dos seus usuá ri os. Com a nova le gis la ção em 
vi gor, aque le que con ti nu ar jo gan do pi lhas no lixo,
será pu ni do e en qua dra do com base na Lei de Cri mes 
Ambi en ta is que é bas tan te se ve ra.

É im por tan te res sal tar que o Bra sil será o pri me -
i ro País da Amé ri ca da Sul a con tar com uma lei es pe -
cí fi ca so bre esse as sun to. Por tan to, além do exem plo
que es ta mos dan do à Amé ri ca La ti na e ao res to mun do, 
de res pe i to ao meio am bi en te e de proteção à sa ú de e à 
vida, a le gis la ção tra rá tam bém be ne fí ci os im por tan tes
para os pró pri os pro du to res e con su mi do res des ses
pro du tos. Fi xan do cri té ri os rí gi dos para o re co lhi men to
das ba te ri as e pi lhas usa das, a le gis la ção de ve rá re co -
men dar aos fa bri can tes a sua reci cla gem e in cen ti va rá
igual men te o pro lon ga men to da vida útil des ses ma te ri a -
is, o que na cer ta re pre sen ta rá uma boa eco no mia para o 
bol so dos con su mi do res.

Ape sar do es for ço que o Go ver no Fe de ral tem
de sen vol vi do para uma boa ação em ma té ria de po lí -
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ti ca am bi en tal, de ve mos re co nhe cer que ain da exis te
mu i to pou ca cons ciên cia so ci al em re la ção ao res pe i -
to que deve ser de di ca do ao meio am bi en te. Para re -
for çar essa afir ma ção, in fe liz men te, de ve mos ad mi tir
que as ati vi da des hu ma nas con ti nu am agres si vas em 
todo o seu con jun to e o re sul ta do é a ine vi tá vel de gra -
da ção dos es pa ços ru ra is e ur ba nos. Em mi nha opi -
nião, aci ma de tudo, é ne ces sá rio au men tar a car ga
de in for ma ções so bre o res pe i to ao meio am bi en te,
so bre sua li ga ção com o de sen vol vi men to e com a
qua li da de de vida das pes so as. Só as sim, te re mos a
es pe ran ça de que a so ci e da de po de rá um dia as su -
mir uma par te con si de rá vel das res pon sa bi li da des
am bi en ta is que é hoje qua se to tal men te en fren ta da
pelo Go ver no Fe de ral. Por tan to, é mu i to im por tan te a
par ti ci pa ção dos in di ví du os na dis cus são dos pro ble -
mas e em suas so lu ções, por que só as sim con se gui -
re mos des per tar em cada um o sen so da res pon sa bi -
li da de e um ma i or en ga ja men to em re la ção ao de sen -
vol vi men to sus ten tá vel.

Nós temos notado que o Ministério do Meio
Ambiente tem procurado melhorar bastante os seus
canais de divulgação e tem tornado suas ações
políticas bem mais conhecidas do grande público.
Aliás, devo reconhecer que a gestão do Ministro
Sarney Filho tem-se destacado pela ocupação
desses espaços e pela difusão dos seus projetos.

A Agenda 21, resultado da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
1992, recomenda exatamente que os órgãos
nacionais e regionais dedicados à defesa do meio
ambiente, bem como os Estados nacionais, devem
estimular ao máximo o desenvolvimento da
consciência pública para as questões ambientais.
Para isso, é preciso levar em definitivo a questão
ambiental até as escolas, colégios, universidades e
locais de trabalho, e buscar parcerias nessa tarefa de
conscientização social junto aos grupos e entidades
mais ativas da sociedade.

Para um maior sucesso das campanhas de
conscientização, é de vital importância que a mídia
esteja igualmente engajada e com os mesmos
objetivos.

Sr. Presidente, como podemos constatar, o
cumprimento da legislação que disciplinará a
utilização e reciclagem de materiais tóxicos, a qual
deverá ser aprovada nos próximos dias pelo
Conama, vai depender muito do esforço que for
promovido pelo próprio Governo. Dessa maneira, é
essencial que o Ministério do Meio Ambiente defina
urgentemente suas prioridades em relação à

questão, assim como os meios que serão utilizados
para que sejam realmente obedecidas as suas
determinações.

Acredito que o Ministério do Meio Ambiente,
com sua comprovada capacidade técnica e sob a
direção do Ministro Sarney Filho, está em posição
ímpar para alcançar esses objetivos que visam a
diminuir a ação nefasta dos comportamentos
poluidores.

Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
inquestionável que todas as ações agressoras contra
o meio ambiente sejam formalmente controladas e
fiscalizadas para evitar danos mais graves à saúde
pública e aos ecossistemas. A pressa na aprovação
de uma legislação para controlar materiais tóxicos,
defendida pelo Ministro Sarney Filho, faz parte,
portanto, dos mecanismos que têm como objetivo
maior proteger o meio ambiente e a vida. É motivo
mais do que suficiente para justificar este
pronunciamento e para enaltecer a gestão do Ministro 
Sarney Filho em defesa do aprimoramento da política
ambiental brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Sras. e Srs. Senadores, que
constará da sessão deliberativa ordinária da próxima
segunda-feira, dia 17 de maio, a realizar-se às 14
horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1995

Primeiro dia de discussão, em segundo turno,
do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 1995, do Senador Gilberto Miranda e outros, 
que altera e revoga dispositivos da Constituição
Federal pertinentes à Justiça do Trabalho (Juízes
Classistas), tendo

Parecer sob nº 190, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania,  Relator: Senador
Jefferson Péres, oferecendo a redação para o
segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 8 minutos.)

)
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