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Ata da 41ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de abril de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Lúdio Coelho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior –
Antônio Carlos Valadares – Ari Stadler – Arlindo Porto
– Artur da Tavola – Benício Sampaio – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos
Wilson – Casildo Maldaner – Chico Sartori – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José
Agripino – José Alencar – José Fogaça – José Jorge –
José Serra – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos –
Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung
– Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan
Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Saturnino –
Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima
– Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tião Viana –
Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como Líder do PT e do Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para uma
comunicação, como Líder, por cinco minutos, na forma do Regimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
ao final da última semana, fato gravíssimo ocorreu na
América Latina. Infelizmente, setores da sociedade
venezuelana resolveram dar um golpe e destituir o
Presidente Hugo Chávez, reeleito democraticamente
na Venezuela com 60% dos votos. O Presidente Hugo
Chávez havia tomado a iniciativa de organizar uma
constituinte, que promulgou uma constituição, depois
referendada por praticamente 80% da população venezuelana.
É bem possível que o Presidente Hugo Chávez
tenha cometido erros, desacertos e tenha provocado
alguns segmentos da sociedade, sobretudo das elites, ou mesmo da classe média, a ponto de ter havido
uma extraordinária manifestação, que levou ao poder
o Sr. Pedro Carmona, um empresário, que terminou
por fechar o Congresso Nacional venezuelano e a
Corte Suprema.
Ora, Sr. Presidente, as soluções nas Américas
têm que ser realizadas por fórmulas democráticas.
Nós, que já sofremos um golpe militar em março de
1964, repudiamos esse tipo de procedimento e avaliamos como importante que o Presidente Hugo Chávez
tenha voltado ao poder, pois condenamos golpes
como o que foi realizado.
Cabe ao Presidente Hugo Chávez, agora, fazer
um exame das razões que levaram segmentos da sociedade a realizar protestos daquela magnitude. No
entanto, considero importante que ele tenha o espírito
de compreensão, que parece estar presidindo as
suas últimas manifestações, inclusive para propor a
união de todos, a fim de que não seja apenas o Presidente dos segmentos mais pobres da sociedade,
como em alguns momentos havia colocado, mas o
Presidente de todos os venezuelanos.
É importante o diálogo mantido pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso com o Presidente Hugo
Chávez e correta a lembrança de Sua Excelência da
atitude do Presidente Juscelino Kubitschek de, quando da tentativa de golpe realizada por oficiais militares, no episódio de Aragarças, anistiar os idealizadores da rebelião. Foi uma boa lembrança e, com esse
espírito, poderá o Presidente Hugo Chávez trilhar um
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caminho de acordo com os anseios de democratização não apenas da Venezuela, mas de todos os países, de todos os povos da América Latina.
Esse foi o registro que avaliei como importante
realizar em nome dos Partidos da Oposição e do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, às 15 horas, teremos a presença do
Ministro Sérgio Amaral, convocado a prestar esclarecimentos a este Plenário.
Até lá, concederemos a palavra aos Senadores
inscritos. Os dois primeiros são os Senadores Sebastião Rocha e Mauro Miranda. A Mesa, então, destina a
cada um dos Srs. Senadores 12 minutos.
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna nesta tarde para tratar de uma assunto de
grande interesse para a humanidade: a clonagem de
seres humanos. Antes, porém, apenas a título de informação, gostaria de mencionar que o projeto de lei,
de autoria do Senador José Sarney, que estabelece
quotas para a população negra nas universidades e
nas vagas para os cargos públicos será votado amanhã, em caráter definitivo, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado. Como Relator, o
meu voto é favorável ao projeto, na forma de um substitutivo. O projeto foi amplamente debatido, foi concedido um pedido de vista, e a discussão já foi encerrada, ficando marcada para amanhã a sua votação na
Comissão. Portanto, em breve, o Brasil poderá ter
uma legislação moderna e eficiente na busca de uma
maior eqüidade racial e social.
Mas, como já disse, meu objetivo na tarde de
hoje é tratar de um assunto de interesse mundial, de
interesse de toda a humanidade, na condição de autor de um projeto de lei, apresentado no Senado Federal, que proíbe a clonagem de seres humanos no
Brasil.
Esse assunto está sendo debatido no mundo inteiro. A Inglaterra, por exemplo, autorizou a clonagem
terapêutica, ou seja, de embriões humanos ou de células somáticas, não embrionárias, para fins terapêuticos, de produção de tecidos etc. Os Estados Unidos
também se debruçam sobre isso; estão discutindo
uma legislação sobre clonagem, com um enfoque
mais ou menos nesse mesmo aspecto, permitindo a
clonagem terapêutica e produzindo a clonagem reprodutiva.
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Quero conceituar os termos que estou usando
para que todos os Senadores, assim como aqueles
que tenham a oportunidade de assistir ao nosso discurso nesta tarde, possam entender, da maneira mais
comum e simples, o que é a clonagem, como ela se
divide, quais são os seus conceitos fundamentais e
por que eu, por exemplo, apresentei um projeto proibindo-a no Brasil.
Nos doze minutos que me foram concedidos
pelo Presidente, falarei um pouco da questão da ciência, da ética, do Direito, da religião e da política, fatores que influenciam na decisão que qualquer nação
deve adotar a respeito da clonagem.
Do ponto de vista da ciência, a clonagem pode
ser reprodutiva ou terapêutica. A reprodutiva é aquela
que tem por objetivo criar um novo indivíduo, um novo
ser humano; a terapêutica tem por finalidade obter tecidos para serem utilizados no corpo humano, em seu
benefício e da humanidade.
A clonagem terapêutica pode-se dar a partir de
células germinativas – um óvulo, por exemplo, que é a
célula germinativa da mulher, que dá origem a um
novo ser humano –, ou de células somáticas, ou seja,
de outras partes do corpo – elas não são células embrionárias, nem são células germinativas (óvulos),
são células que permitem, pelas suas características,
produzir tecidos. São chamadas, cientificamente, de
células totipotentes ou, comumente, de célula-tronco.
São células que podem se diferenciar, podem se
transformar em qualquer tecido do organismo humano: em tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo.
A ciência estuda a possibilidade inclusive de transformação da célula-tronco em órgãos, como, por exemplo, coração, fígado etc., para fins de transplante.
Então, a que conclusão chegamos? Na minha
modesta opinião, o Brasil deveria, do ponto de vista
científico, proibir, de uma vez por todas, a clonagem
reprodutiva – aquela que tem por finalidade obter um
novo ser vivo, um novo indivíduo – e também a clonagem terapêutica a partir de células germinativas, isto
é, a clonagem que manipula o óvulo, substitui o núcleo do óvulo por um núcleo de uma pessoa adulta –
pode até mesmo ser de uma criança, mas, normalmente, quer-se clonar um outro ser humano já adulto.
Esse tipo de clonagem, mesmo com o objetivo terapêutico, ou seja, desenvolver o embrião até mais ou
menos oito células para depois cessar a sua vida para
obter a célula-tronco apenas – não seria criado um
outro indivíduo, apenas para obter a célula-tronco a
fim de se produzirem novos órgãos –, pode ser problemático, pois não há limites científicos para se definir quando parar para que não haja problemas. Ade-
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mais, o País dificilmente teria condições de fiscalizar
os cientistas, os laboratórios, para constatar se eles
vão efetivamente paralisar a pesquisa no momento
certo, no momento em que existirem apenas as oito
células, a fim de que, a partir dali, não seja gerado um
outro embrião. É praticamente impossível fiscalizar-se isso. É por isso que a clonagem terapêutica
também a partir de células germinativas deve ser proibida. Ou seja, qualquer tipo de clonagem a partir de
célula germinativa – do óvulo –, seja para produzir um
novo ser humano, seja com o objetivo de produzir novos tecidos ou órgãos, deve ser proibida.
Para que a ciência não seja prejudicada, para
que as pesquisas não sejam abolidas, para que o
País avance também no meio científico e para que os
brasileiros, assim como toda a humanidade, possam
ser beneficiar da clonagem, temos a possibilidade de
fazer a clonagem de células somáticas, que, como
disse, são células de outros tecidos, como, por exemplo, o cordão umbilical, a medula, o tecido nervoso.
Todos eles possuem células com essas mesmas características de célula-tronco e, portanto, podem se
transformar em qualquer tecido, em qualquer órgão.
Então, esse tipo de clonagem que não prejudica a
vida humana, que não tem por objetivo criar um novo
ser humano, deve ser permitida, no meu entendimento.
Inclusive, Sr. Presidente, em relação ao projeto
de minha autoria, que já tem relatório elaborado pelo
nobre Senador Leomar Quintanilha na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, entendo que, de
certa forma, houve um equívoco na sua elaboração.
Entendo que o próprio relatório precisa ser adequado
à realidade da ciência, da ética e da moral e, para tanto, devemos proibir a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica a partir de células germinativas e
permitirmos a clonagem a partir de células somáticas.
É isso que vou defender.
Nesse sentido, apresentarei, amanhã, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e também na Comissão de Assuntos Sociais, um requerimento propondo a realização de um seminário no Senado reunindo cientistas, religiosos, sociólogos e estudiosos do assunto. Temos, por exemplo, a autora da
novela O Clone, Glória Perez. Não estou dizendo que
vamos convidá-la, mas me pergunto se não seria interessante o Senado e o Brasil ouvirem o ponto de vista
da sociedade leiga, não-científica, a respeito desse
assunto. Então, em relação à clonagem, há, sem dúvida nenhuma, uma gama de assuntos a serem discutidos.
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Do ponto de vista ainda da ciência, o que mais
se contesta na clonagem de seres humanos é o problema dos defeitos congênitos, defeitos genéticos, a
questão do envelhecimento precoce e a grande morte
de fetos, que, como nos animais, deverá também
ocorrer com os seres humanos, ceifando a vida de milhares ou de milhões de embriões. Isso do ponto de
vista da ciência.
Do ponto de vista ético, o principal problema é
que a clonagem pode se transformar num grande comércio. Hoje, a clonagem é motivo de grande publicidade, inclusive em relação ao comércio de embriões,
ao comércio de óvulos. São cientistas tentando se
projetar no cenário científico ou no cenário econômico mundial por meio da clonagem. E aí a ética certamente não prevalecerá quando se tratar da reprodução de um novo indivíduo a partir de uma célula ou de
um conjunto de células. Por isso, do ponto de vista ético, também não é aconselhável a clonagem reprodutiva.
À clonagem terapêutica a partir de células que
não são células germinativas ou de embriões, reafirmo que sou favorável.
Do ponto de vista do Direito, precisaria de muito
tempo para falar sobre esse assunto. Por isso, praticamente vou suprimi-lo. Digo apenas que a clonagem
geraria uma série de relações, que precisariam ser firmadas em leis específicas sobre o assunto, entre
aquele indivíduo que nasceu a partir de uma clonagem e aquele que lhe permitiu a origem, a geração.
Sem dúvida nenhuma, isso é motivo de muito debate.
Espero que nesse seminário tenhamos a oportunidade de ouvir também especialistas na área do Direito a
respeito do tema clonagem.
Do ponto de vista da religião, sem dúvida nenhuma, a grande contestação é a criação da vida. Os
religiosos acreditam que somente Deus tem a possibilidade de criar um novo ser humano, e não cabe ao
homem interferir nessa área. Por essa razão, as igrejas, de modo geral, condenam a clonagem nesse aspecto da criação do ser humano. Entendo que será
benéfico para o Senado, além de produtivo, ouvir os
religiosos a respeito desse assunto.
Na questão política, o problema é de decisão. O
Brasil precisa decidir sobre isso. Dias atrás, o Senador Tião Viana usou da tribuna exatamente para afirmar isto: o Brasil não tem dado a importância que o
assunto requer; nem o Governo, nem o Parlamento.
Não digo omissão, mas uma negligência se observa
na abordagem desse tema, que é tão importante, tão
fundamental, embora a legislação da biossegurança
já faça referência a organismos geneticamente modi-
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ficados e à proibição de manipulação de material genético em células germinativas. Mas é preciso distinguir, como acabei de dizer, clonagem reprodutiva de
clonagem terapêutica, a clonagem a partir de células
germinativas da clonagem a partir de células somáticas, e, a partir daí, tomar uma posição política, uma
decisão política, que, a meu ver, deve ser no sentido
de permitir a clonagem terapêutica a partir de células
somáticas e proibir todo e qualquer outro tipo de clonagem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Agradeço a V. Exª o cumprimento do tempo.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda,
por permuta com o Senador Luiz Otávio.
S. Exª dispõe de 12 minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o turismo é,
hoje, a grande âncora da economia mundial, além de
fator de inserção no mercado financeiro, responsável
pela abertura cada vez maior de novas frentes de trabalho, pautadas na melhoria das condições de emprego e na qualidade social das comunidades.
Em relação à sua importância, pode-se dizer
que o Brasil não tem um desempenho à altura do seu
potencial em matéria de atividade turística. Muitos fatores concorrem para essa situação e não pretendemos analisá-los neste pronunciamento.
Desejamos, tão-somente, destacar um aspecto
que consideramos equivocado na política de divulgação turística e que consiste na insistência dos apelos
sobre os mesmos destinos já consagrados: Rio de Janeiro, Bahia, Amazônia...
Não há como negar a enorme atratividade desses centros turísticos, mas não é possível desconhecer o potencial praticamente inexplorado de outras regiões deste enorme País.
É o caso, Srªs e Srs. Senadores, do meu Estado
de Goiás, com seu território rico em rios, cachoeiras,
grutas, cavernas, vegetação do cerrado ainda preservada, belezas naturais incalculáveis, tudo isso acrescido de uma forte cultura de festas, folclores, costumes e um povo de alma invejável.
Mas, é preciso reconhecer, falta-nos o ”pontapé“
para que o Estado possa, num todo, ser inserido no
mercado turístico nacional e internacional.
Se nos faltam incentivos, sobram-nos potencialidades turísticas. Em primeiro lugar, destaca-se a diversidade de nossas atrações, que oferecem alternativas para todos os gostos e modalidades de turismo:
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ecológico, esportivo, científico, cultural, místico, terapêutico e outros.
Como exemplo de nossa singularidade, temos o
município de Alto Paraíso, localizado na Chapada dos
Veadeiros, verdadeiro santuário da ecologia, do misticismo, das terapias naturais, do espiritualismo e da
paz. A exuberante natureza esconde cenas quase mágicas, como o pôr do sol, as montanhas, os canyons,
as cachoeiras, as minas de cristal, as flores do cerrado e a energia que emana do solo.
Em Alto Paraíso, estão instalados mais de 40
grupos místicos, filosóficos e religiosos, o que a transforma na Capital Brasileira do Terceiro Milênio. O paralelo 14, que atravessa a lendária cidade de Machu
Pichu, no Peru, também passa sobre Alto Paraíso,
originando fantásticas histórias sobre a região.
O município dispõe de uma crescente estrutura
para o turismo, com hotéis, pousadas e áreas para
adeptos do campismo.
Aqueles que preferem os esportes aquáticos, a
pesca e a agitação noturna dos balneários encontram
tudo isso em Aragarças, município localizado à margem direita do rio Araguaia. O município possui quilômetros de praias que, nas férias de julho, atraem milhares de pessoas de todas as regiões do País.
Separada dos municípios mato-grossenses de
Pontal do Araguaia e Barra do Garça por apenas um
rio – o rio Araguaia –, Aragarças é a única praia daquele rio no território goiano, em zona urbana, oferecendo, assim, infra-estrutura de cidade. A pesca
pode ser praticada ao longo do rio Araguaia e de
seus afluentes, dentro do território municipal.
Os que procuram a tranqüilidade e as propriedades terapêuticas das termas têm à disposição as fontes termais de Rio Quente, que formam o maior rio de
água quente do mundo, com uma vazão de 6,228 milhões litros/hora, 149 milhões de litros/dia, a uma temperatura de aproximadamente 33º graus. O rio de
água quente possui uma extensão de 12 km, nasce e
deságua dentro do município que leva também o seu
nome.
Às margens do Rio Quente, está localizada a
maior atração turística de toda a região Centro-Oeste
e uma das maiores do Brasil, o complexo ”Pousada
do Rio Quente Resorts“, com várias atrações de entretenimento e lazer. Além da Pousada, a cidade vizinha de Caldas Novas oferece uma constelação de hotéis, com estrelas de todas as grandezas, proporcionando tranqüilidade e conforto aos visitantes, de
acordo com seu estilo de viver.
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Os amantes da história e da tradição dispõem
de muitas alternativas, entre as quais se destacam as
cidades de Goiás e Pirenópolis.
A descoberta das primeiras minas de ouro, no final do século XVII e início do século XVIII, marca o
princípio da colonização do que, hoje, conhecemos
como o Estado de Goiás.
O contato com os povos indígenas e com os negros foi decisivo na formação da nossa cultura. Antiga
capital do Estado, a cidade de Goiás foi fundada por
um bandeirante, Bartolomeu Bueno da Silva, e recebeu o nome de Arraial de Santana. Virou paróquia,
depois comarca e ficou conhecida como Vila Boa de
Goiás, em homenagem aos índios Goyazes, primeiros habitantes da região, e a Bueno, seu fundador.
No fim do ano passado, a cidade de Goiás recebeu o título de patrimônio histórico da humanidade
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o que atesta a
importância de seu conjunto arquitetônico para o registro da história brasileira e universal.
Outra cidade de forte apelo histórico é Pirenópolis, situada próxima a Brasília, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em
1988.
Nascida de um pequeno arraial minerador do
início do século XVIII e incrustada ao pé da Serra dos
Pireneus, Pirenópolis manteve-se como testemunho
vivo dos primeiros tempos de ocupação do território
goiano. Cristalizou-se na forma de arraial das primeiras décadas do século XIX, constituindo um bem histórico de valor inestimável, tanto para o Estado de
Goiás quanto para o Brasil, mantendo suas tradições
culturais, religiosas e folclóricas, conhecidas internacionalmente, como a ”Festa do Divino Espírito Santo“,
quando são encenadas as ”Cavalhadas“.
Além dessas opções, Goiás oferece, ainda, localidades para a prática do chamado agroturismo, em
cidades como Rio Verde, com suas pousadas rurais,
e centros para a realização de convenções e grandes
eventos, como a cidade de Goiânia, cuja rede hoteleira oferece mais de 7,5 mil leitos para todos os padrões econômicos.
Oferece, também, festas populares, festejos religiosos, uma culinária variada e saborosa, um artesanato rico e original e uma infinidade de trilhas e paisagens aos apreciadores da aventura e do contato
com a natureza.
Dispomos de todas as condições para o desenvolvimento da atividade turística em nosso Estado.
Mas sabemos que o setor turístico só poderá produzir

Abril de 2002

benefícios sociais, culturais, econômicos e ambientais se for planejado em conformidade com a realidade local, estadual, regional, nacional e até internacional e acompanhado pelos órgãos responsáveis.
Sabemos, também, que o turismo só existirá na
região se ela estiver preparada para receber o turista,
pois o turista satisfeito volta, faz propaganda do lugar,
traz seus amigos e familiares, aumenta ainda mais o
número de turistas, gerando mais emprego, aumentando a renda e, conseqüentemente, melhorando a
qualidade de vida da população local.
É preciso, portanto, conscientizar, sensibilizar,
estimular e capacitar a população de Goiás para que
ela desperte e reconheça a importância e a dimensão
do turismo como gerador de emprego e renda e para
que seja capaz de conciliar o crescimento econômico
com a preservação e a manutenção dos patrimônios
ambiental, histórico e cultural.
Srªs e Srs. Senadores, promover o desenvolvimento turístico sustentável do Estado de Goiás é encaminhá-lo ao encontro de seu destino natural. E
nada melhor que sua localização, ao lado do Distrito
Federal, esta capital querida, que tem sido um grande
suporte para o crescimento do turismo regional em
Goiás.
Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, suspendo a presente sessão, por alguns minutos, até que compareça à Presidência o titular, Senador Ramez Tebet, e o Senhor Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Sr. Sérgio Silva do Amaral, que fará uma exposição, convocado que foi pelos Senadores Romero
Jucá e Paulo Hartung.
(Suspensa às 14 horas e 59 minutos, a
sessão é reaberta às 15 horas e 9 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está reaberta a sessão.
Encontra-se na Casa o Exmº Sr. Sérgio Silva do
Amaral, Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, convocado nos termos
dos Requerimentos nº 51 e 52, de 2002, dos ilustres
Senadores Paulo Hartung e Romero Jucá, para prestar esclarecimentos sobre os efeitos das medidas protecionistas norte-americanas no setor siderúrgico e
na economia brasileira, nos mercados interno e externo, bem como sobre as medidas que serão adotadas
pelo Governo brasileiro.
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Para conduzi-lo ao plenário, a Presidência designa uma comissão formada pelo 1º Secretário da Casa,
Senador Carlos Wilson, e pelos Senadores Fernando
Ribeiro e Eduardo Siqueira Campos. (Pausa.)
Como S. Exª já se encontra presente, nos termos regimentais, a Mesa o convida a ocupar a tribuna, a fim de que, pelo prazo de meia hora, faça sua exposição.
Informo que a exposição de S. Exª encontra-se
nas bancadas, à disposição das Srªs e Srs. Senadores.
Para as interpelações a S. Exª, serão chamados
os Srs. Senadores inscritos, intercalando-se oradores
de cada Partido, que disporão de cinco minutos cada
um, sendo assegurado ao Exmº Sr. Ministro igual
tempo para as respostas. Para contraditá-lo, os Senadores poderão usar da palavra por dois minutos, concedendo-se ao Ministro igual tempo para a tréplica.
Concedo a palavra ao Ministro Sérgio Silva do
Amaral.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Exº Sr Presidente
do Senado Federal, Senador Ramez Tebet, Exmºs
Srs. Senadores, tenho a honra e a satisfação de comparecer a esta egrégia Casa, em atendimento à convocação do Senado Federal, para prestar esclarecimentos sobre as recentes medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos da América, que restringem as exportações brasileiras de aço para aquele
país. Agradeço aos nobres Senadores Romero Jucá
e Paulo Hartung pela oportunidade de voltar ao Senado Federal para tratar de tema de alta relevância para
o País.
Se me permite, Sr. Presidente, vou apresentar
resumidamente o texto que já foi circulado, para poupá-los de uma longa exposição.
Minha apresentação se divide em duas partes:
na primeira, discorrerei brevemente sobre os antecedentes desta questão; na segunda, procurarei sumariar os elementos principais da resposta brasileira.
O Ministro Celso Lafer, com o rigor conceitual e
a precisão nos fatos que lhe são peculiares, em recente depoimento ao Senado Federal, apresentou
circunstanciado relato sobre a reestruturação efetuada pela indústria siderúrgica brasileira e os expressivos ganhos de produtividade que, em conseqüência,
alcançou. Na década passada, foram investidos mais
de US$10 bilhões em projetos de modernização, o número de empresas declinou. Houve uma concentração
no setor e as empresas passaram de 34 para 12, ao
mesmo tempo em que 60% da mão-de-obra era dispensada. O Brasil é hoje o oitavo produtor mundial de
aço, com vinte e oito milhões de toneladas.
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O ilustre Ministro das Relações Exteriores apontou também para a progressiva perda de competitividade de parcela substancial da indústria siderúrgica
norte-americana. De um lado, quase 50% da produção naquele país provém de miniusinas, modernas e
eficientes. De outro, no entanto, cerca de 40% do aço
é fabricado nas chamadas indústrias integradas, que
não se reestruturaram, e por isso deixaram de ser eficientes e, para sobreviver, levaram o governo de seu
país a adotar sucessivas medidas protecionistas: os
‘acordos de restrição voluntária’, assim chamados
nos anos 80; em seguida, os direitos antidumping e as
medidas compensatórias, que, na virada do milênio,
atingiam 44% dos produtos siderúrgicos importados
de fora da zona do Nafta.
Esta escalada protecionista culminou em março
do ano em curso com o anúncio de novas salvaguardas pelo prazo de 3 anos para 16 categorias de produtos siderúrgicos. Tais salvaguardas estipulam tarifas iniciais de 8% a 30% para produtos acabados e
quotas tarifárias para placas (semi-acabados). Com
relação aos produtos semi-acabados, foi estabelecida quota inicial de 5,4 milhões de toneladas curtas
(4,9 milhões de toneladas métricas) e acréscimos
anuais de 500.000t curtas (453.500 TM) isentas de
tarifas. Para as importações extraquota, será aplicada
tarifa de 30% em 2002, reduzindo-se a 24%, em
2003, e 18%, em 2004. As quotas foram pré-alocadas, e o Brasil ficou com uma quota de 51,8%. Mas
outros também receberam seus percentuais, ainda
que menores: Rússia, Austrália, União Européia,
Ucrânia e outros. São excluídos de qualquer salvaguarda os membros do Nafta, o Canadá e o México, e
os países em desenvolvimento com exportações menores que 3% do total.
Qual é o impacto dessas medidas sobre o Brasil?
As estimativas efetuadas pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) indicam as seguintes perdas
para as exportações brasileiras:
Em relação ao aço semi-acabado: a quota concedida ao Brasil foi de 2,5 milhões de toneladas métricas, suficiente para atender um volume de exportações se ele for igual ao que ocorreu no ano de 2000,
de 2,4 milhões, ou no ano de 2001, de 2,1 milhões de
toneladas; mas é insuficiente se, como se espera ou
como se esperava, as exportações atingissem 3,5 milhões de toneladas, assim refletindo um aumento da
capacidade produtiva. Dessa forma, a quota impõe
uma restrição de quase 1 milhão de toneladas em relação à expectativa das exportações brasileiras para
o ano, potencial que se explica também pelo fato de
que indústrias siderúrgicas brasileiras adquiriram usi-

04578

Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nas nos Estados Unidos com o objetivo e a expectativa de fornecerem aço semi-acabado para essas usinas adquiridas nos Estados Unidos. Nessas condições, o Brasil deixaria de realizar exportações, por
causa da quota fixada pelos Estados Unidos, num valor equivalente a US$200 milhões ao ano.
No caso dos aços planos, as restrições impostas pelos EUA inviabilizariam, segundo o IBS, exportações no valor de US$92 milhões.
Por fim, em relação aos aços galvanizados, a indústria brasileira deixaria de beneficiar-se de um potencial de incremento das exportações da ordem de
US$170 milhões por ano.
Nas contas do IBS, as perdas efetivas das exportações brasileiras de aço, em relação ao desempenho de anos anteriores, representariam US$92 milhões. Se comparados com o volume de aço exportado no ano passado, ou seja, US$730 milhões, isso
significa uma perda efetiva de 12% sobre o valor exportado. No entanto, a indústria siderúrgica deixa de
exportar, conforme a expectativa que alimentava,
US$370 milhões; ou seja, deixa de receber US$1 bilhão, somados os próximos três anos.
É verdade que, em comparação a outros países
que também exportam para os Estados Unidos, as
perdas sofridas pelos exportadores brasileiros são
menores. O que importa no caso, entretanto, é o fato,
inconteste, de que não existe um só fundamento nas
regras do comércio internacional para a imposição de
barreiras ao acesso do aço brasileiro no mercado norte-americano, pelas seguintes razões:
1º – Somos reconhecidamente competitivos.
Em alguns segmentos, o custo do aço brasileiro é praticamente a metade do custo de seu congênere norte-americano;
2º – A indústria siderúrgica brasileira não recebe
subsídios;
3º – O aço brasileiro tem participação modesta
no consumo norte-americano de aço, e essa participação tem permanecido estável (1% dos aços acabados e 3% dos semi-acabados) – portanto, os dados
não justificam um aumento nas exportações que justificasse uma salvaguarda;
4º – Não temos aumentado de maneira expressiva nossas exportações;
5º – Ao longo das últimas décadas, reduzimos
paulatinamente a venda de produtos finais e, hoje, exportamos um percentual consideravelmente maior –
70% – de aço semi-acabado. Por conseguinte, a maior parte das exportações brasileiras contribui para a
competitividade do produto final norte-americano e,
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portanto, para a reestruturação da sua indústria. Dessa forma, somos parte da solução e não parte do problema.
Mediante ação conjugada, os Ministros do Governo brasileiro e os representantes do setor privado
recorreram a todos os meios ao seu alcance para
apresentar às autoridades norte-americanas esses
argumentos e para advogar uma justificada exclusão
do Brasil das medidas que estavam sendo cogitadas.
Srªs e Srs. Senadores, as barreiras protecionistas ao aço, lamentavelmente, não constituem fato isolado. A nova legislação agrícola – o chamado Farm
Bill –, que está em exame no Legislativo, prevê expressivo aumento dos subsídios agrícolas. Segundo a
versão já aprovada pela Câmara dos Deputados, o
valor dos subsídios agrícolas poderá chegar a
US$170 bilhões nos próximos dez anos. Esse valor é
mais do que três vezes o volume total das exportações brasileiras no ano passado. A lista dos produtos
beneficiados inclui a quase totalidade dos nossos
principais produtos de exportação para os Estados
Unidos.
Segundo fato: a aprovação pela Câmara dos
Deputados, mas ainda não pelo Senado – como espero que não o seja –, de condicionalidades para a
negociação de acordos comerciais no âmbito da chamada Trade Promotion Authority, o antigo Fast
Track, é mais um exemplo de que, em matéria de comércio, os países nem sempre fazem o que pregam.
A falta de sintonia entre o discurso e a prática é ainda
mais lamentável no momento em que se iniciam importantes negociações no âmbito da OMC e se aceleram as discussões para a eventual constituição da
Alca, ambas com o objetivo de liberalizar e não de
restringir as trocas comerciais.
Faço, agora, uma síntese sobre a resposta brasileira às medidas norte-americanas. A reação do
Brasil deve ser vista sob dois ângulos distintos: o primeiro diz respeito ao processo negociador externo,
assim como à decisão de recorrer ao sistema de solução de controvérsias da OMC. O segundo tem a ver
com as necessárias medidas internas, para proteger
a indústria nacional de uma possível concorrência
desleal de todos aqueles que procurem despejar
seus excedentes de produção no mercado brasileiro.
No âmbito externo, o Brasil está realizando consultas com os Estados Unidos ao amparo do acordo
de salvaguardas da OMC. Está fazendo gestões para
excluir as placas especiais a serem transferidas pela
Companhia Siderúrgica Nacional para sua subsidiária
nos Estados Unidos, ou para aumentar essa quota.
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Nos termos da legislação norte-americana, os
Estados Unidos tiveram o prazo de 40 dias, que venceu ontem, para se pronunciar sobre uma eventual
modificação das salvaguardas adotadas, mas ainda
não temos conhecimento de qualquer resposta; e têm
até 120 dias, ou seja, princípio de julho, para excluir
produtos.
Caso o resultado das consultas em curso não
seja satisfatório, o Governo brasileiro considerará,
juntamente com o setor privado, acionar o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, que prevê a
possibilidade de sanções.
A meu ver, o Brasil deve esgotar todos os meios
de negociação e todos os meios para a solução de
controvérsias para contestar as restrições impostas à
indústria siderúrgica nacional. Não se trata apenas
das perdas econômicas sofridas que, como sabemos,
foram menores do que as de muitos dos países que
exportam para os Estados Unidos; trata-se da afirmação do princípio de que as regras do comércio devem
ser respeitadas.
O Governo brasileiro acompanha com igual
atenção as reações às medidas norte-americanas
em outros importantes mercados consumidores. A
decisão da União Européia, tomada em 29 de março,
de estabelecer quotas para 15 produtos, exceto os
semi-acabados, entre outros, pode afetar o Brasil em
dois segmentos – o de folha de flandres e o de perfis
de aço liga –, com impacto eventual de uma perda de
exportações da ordem de US$45 milhões, ou seja,
cerca de 10% das exportações para a União Européia. As medidas adotadas pela União Européia, contrariamente àquelas adotadas pelos Estados Unidos,
que vigem por três anos, valem só por 180 dias.
No plano interno, já adotamos algumas medidas
e estamos prontos a considerar outras, para impedir
que o excedente de produção de aço se traduza em
concorrência desleal para o produtor nacional.
A respeito das medidas cabíveis no plano interno, vale distinguir três tipos:
1 – A primeira medida é a introdução de um rigoroso controle aduaneiro e de um exame prévio pela
Secretaria de Comércio Exterior, a Secex, do Ministério do Desenvolvimento de cada operação de importação de aço. Trata-se de medida cautelar para identificar com a antecedência necessária a possibilidade
de um aumento significativo de importações e coibir
fraudes e práticas desleais de comércio que são comuns em momentos de turbulência no mercado como
este. Estima-se que cerca de 16 milhões de toneladas
de aço deverão buscar novos destinos em decorrên-
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cia das restrições impostas pelos EUA e pela União
Européia.
Os dados recolhidos pela Secex, como resultado deste monitoramento, indicam que as importações
de aço no mês de março, feitas pela indústria brasileira, caíram 31% em relação à média do ano passado.
2 – Um segundo conjunto de medidas diz respeito à defesa comercial, e, nesse campo, falamos de salvaguarda, antidumping e medidas compensatórias.
As salvaguardas podem tomar a forma seja de
aumento de tarifas, seja de quotas, seja de uma conjugação de ambas. São aplicáveis em face de um aumento significativo, chamado de ”surto“ na língua técnica, nas importações que provoque ou possa provocar um dano à indústria local. Portanto, é necessária,
para a aplicação de salvaguardas, a comprovação de
dano ou ameaça de dano. Salvaguardas podem dar
lugar a que os produtores do país prejudicado reclamem uma compensação pelos prejuízos que sofreram. Em anos recentes, o Brasil aplicou salvaguardas
a vários produtos, e o caso mais relevante foi a imposição de salvaguardas aos brinquedos.
Outra modalidade de defesa comercial está na
imposição de direitos compensatórios contra importações que recebam subsídios em seus países de origem. Diferentemente da salvaguarda, que é uma medida de ordem geral e afeta todas as importações de
um determinado produto, os direitos compensatórios
aplicam-se somente a produtos que se tenham beneficiado de subsídios.
Por fim, o último instrumento de defesa comercial é o da medida antidumping, ou seja, a aplicação
de um direito para coibir o dumping. As medidas antidumping tomam a forma de uma sobretaxa destinada a neutralizar os efeitos do dumping.
As medidas de defesa comercial são tomadas
pelo governo, de ofício ou a pedido das empresas
prejudicadas pelas práticas desleais de comércio. Daí
a necessidade de uma vigilância sobre os pedidos de
importação de aço, o que tem sido feito. Além disso,
faz-se necessária a divulgação pública, como está fazendo a Secex, dos pedidos de importação, as suas
quantidades, os seus valores, a sua procedência; essas informações são o material de que necessita a indústria brasileira para solicitar à Secex as medidas de
defesa comercial que julgar cabíveis.
É oportuno registrar, a esse respeito, que dei
orientação clara à Secex para que proceda com todo
o rigor e presteza na instrução dos processos e na
adoção das medidas cabíveis de defesa comercial,
pois não é justificável que, além das restrições à ex-
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portação, a indústria siderúrgica brasileira venha a
sofrer também com uma concorrência desleal em
nosso mercado.
A terceira forma de nos precavermos contra os
efeitos da decisão norte-americana está numa elevação de tarifas. Ela comporta, em princípio, várias modalidades:
– Uma elevação da tarifa de importação linear
até o limite consolidado na Organização Mundial do
Comércio, ou seja, até o teto ao qual nós nos comprometemos junto à OMC. No caso do aço, esse limite é
35%. A solicitação inicial do Instituto Brasileiro de Siderurgia – IBS, em carta de 19 de março, foi uma elevação linear das tarifas de importação do aço para 30%.
– Outra hipótese seria um aumento diferenciado
de tarifas. Nesse caso, não seria imposto um aumento
linear – a mesma tarifa para todos os segmentos -,
mas uma tarifa diferenciada por segmento da produção de aço. Se assim for feito, poderemos ter um aumento de percentual igual para as diferentes tarifas
hoje existentes, o que manteria a diferença de produção, ou uma tarifa específica por produto. Essa foi a
alternativa aventada pelo IBS, após reunião realizada
no Ministério do Desenvolvimento, em 25 de março
último, tendo em vista a conveniência de ajustar a tarifa à real situação de cada produto.
– A terceira opção seria, unicamente, elevar as
tarifas daqueles produtos que estivessem efetivamente ameaçados, deixando os demais no nível em
que estão.
Tendo em vista a necessidade de colher informações adicionais sobre o comportamento do mercado, de avaliar mais detidamente a modalidade de um
possível aumento de tarifas e o fato de que a vigilância que já está sendo feita sobre as importações permitirá a adoção em tempo dos instrumentos de defesa comercial cabíveis, o Conselho de Ministros da
Câmara de Comércio Exterior, reunido no dia 26 de
março último, resolveu, por unanimidade, adiar a decisão sobre uma elevação de tarifas, sem, no entanto,
descartá-la, à luz das avaliações em curso, que estão
sendo feitas em consulta com o setor privado.
Pesou ainda nessa decisão a necessidade de
considerar as inúmeras manifestações de setores
produtivos receosos de que uma elevação generalizada de tarifas à importação pudesse contribuir para
um aumento dos preços do aço à indústria nacional,
provocando um impacto sobre a sua competitividade,
particularmente no que se refere às exportações.
Entre os que opinaram nesse sentido, destacam-se
as seguintes entidades:
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– Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e
Laminação de Metais Ferrosos – Sicetel;
– Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores – Sindipeças;
– Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas –
Sindimaq;
– Sindicato da Indústria de Esquadrias e Construções Metálicas do Estado de São Paulo – Siescomet;
– Sindicato Nacional da Indústria de Forjaria –
Sindiforja;
– Sindicato da Indústria de Parafusos, Porcas,
Rebites e Similares do Estado de São Paulo – Sinpa;
– Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores – Anfavea; e
– Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – Abimaq.
Por fim, é necessário ter presente que uma elevação das tarifas do aço requer consulta aos países
do Mercosul, porque implica uma modificação na Tarifa Externa Comum.
É preciso frisar que as três modalidades de medidas para proteção do produtor nacional de aço não
se excluem. O monitoramento sobre as importações
será mantido; as medidas de defesa comercial serão
aplicadas com mais rigor; a elevação de tarifas poderá reforçar as proteções já existentes. O Governo está
atento, e os dados colhidos pela Secex durante os últimos trinta dias já permitem fazer uma avaliação preliminar.
Como já foi dito, não houve aumento das importações de aço no mês de março; ao contrário, as importações declinaram em mais de 30%. No entanto,
os pedidos de importação se acumularam e não foram
autorizados porque estão sob exame da Secretaria de
Comércio Exterior. Alguns setores já indicam que pode
haver um aumento; em outros, não há qualquer indicação de que possa haver um aumento da demanda de
importação. De qualquer forma, a Secretaria de Comércio Exterior não pode continuar a represar os pedidos de importação, porque pode prejudicar o abastecimento ou as importações. Por isso, começará, pouco a
pouco, a liberar os pedidos de importação que não causam qualquer prejuízo, mas, ao mesmo tempo, o Ministério começará ou estará pronto para tomar todas
as medidas que se fizerem necessárias.
Em alguns casos, a salvaguarda pode ser o melhor caminho, porque pode permitir a fixação de uma
quota que estabelece um limite claro para a entrada
de produtos no Brasil. Em outros casos, o remédio
mais adequado pode ser uma sobretaxa. De qualquer
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forma, estamos em consulta com o IBS. A partir da
semana que vem, começa um trabalho conjunto entre
a Secretaria do Comércio Exterior e o Instituto Brasileiro de Siderurgia para avaliar cada caso. O Ministério estará pronto para tomar as medidas necessárias
e, se isso implicar mudança de tarifa, submeter à Camex os pedidos de mudança para atender à necessidade de proteção da produção nacional. É evidente
que, além da consulta ao Instituto Brasileiro de Siderurgia, será feita uma consulta também aos setores
industriais que são consumidores do aço, para que
seja tomada uma decisão que atenda ao necessário
equilíbrio de interesses entre os diferentes setores
produtivos.
A apreciação desse tema pelo Senado Federal
é oportuna e relevante. Certamente contribuirá para
esclarecer a opinião pública sobre a natureza e a amplitude das salvaguardas adotadas pelo governo norte-americano e, com mais razão, sobre as medidas já
adotadas e por adotar pelo Governo brasileiro. Explicitará de modo inequívoco o repúdio da sociedade
brasileira ao protecionismo e nosso empenho pela liberalização do comércio internacional, especialmente naquelas áreas em que somos competitivos e que,
por isso mesmo, somos objeto do protecionismo em
países desenvolvidos.
Srªs e Srs. Senadores, muitos dizem, e eu concordo, que o comércio será o palco da guerra econômica do século XXI. Nesta guerra, o objetivo não são
as conquistas territoriais, nem mesmo o estabelecimento de zonas de influência, mas dois bens tão ou
mais valiosos: empregos e salários.
O Brasil está-se preparando para esta guerra.
Somos competitivos. E podemos ser mais se continuarmos a trabalhar, como estamos fazendo, para preservar a estabilidade, buscar o equilíbrio fiscal e reformar o sistema tributário de modo condizente com o
estímulo aos que produzem e exportam. Registro
com particular satisfação os avanços já alcançados
na Câmara dos Deputados para a progressiva eliminação da cumulatividade do PIS/COFINS. Esse é o
primeiro passo de uma caminhada indispensável em
direção à reforma tributária. Espero que esse assunto
possa, em breve, ser submetido à alta apreciação
desta Casa, confiante de que merecerá o apoio das
Srªs e dos Srs. Senadores.
Temos ainda muito a fazer para reduzir as taxas
de juros, melhorar as condições de financiamento e
eliminar a burocracia nas exportações. Mas, sem
qualquer dúvida, um dos impedimentos maiores, senão o maior, para a ampliação de nossas vendas externas está nas barreiras protecionistas. Coloquei,
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anexas a este texto, algumas tabelas simples, mas
importantes, que ilustram a magnitude de alguns dos
obstáculos que se antepõem ao ingresso de nossos
produtos nos mercados dos países de renda mais
alta. Desafio qualquer desses países a apresentar em
relação ao Brasil uma tabela semelhante.
Por essa razão, estou convencido de que temos
de estar presentes, de modo ativo e agressivo, em todas as mesas de negociação, para defender a abertura de mercados para os produtos brasileiros. Assim
estamos fazendo, a começar por nossos parceiros latino-americanos. Concluímos acordo de comércio
com o Chile. Esperamos finalizar, nas próximas semanas, importante acordo com o México, que abrirá
as portas para uma ampliação das exportações brasileiras de automóveis e outros bens para esse importante mercado. E confiamos em que seja possível assinar acordo entre o Mercosul e os países andinos
ainda neste semestre.
Acabo de regressar de viagem à Ásia. Observo,
com satisfação, que compartilhamos, também com a
Índia e a China, percepções semelhantes quanto à
prioridade que deva ser atribuída à luta contra o protecionismo das economias mais desenvolvidas. Concordamos em coordenar nossos esforços, juntamente
com os de muitos outros países em desenvolvimento,
na defesa do direito dos produtores de países mais
pobres em vender os seus produtos para os consumidores das nações mais ricas, em benefício de ambos.
Decidimos, ao mesmo tempo, ampliar os fluxos
de comércio e, mais que isso, construir parcerias industriais, assim como estimular investimentos recíprocos, de modo a assegurar, no médio prazo, mais
amplo intercâmbio entre nossas economias.
Estamos nos preparando, assim, tanto no plano
interno, quanto no internacional, para os desafios do
século XXI. Queremos assegurar maior competitividade – esse é, sem dúvida, o maior dos desafios –
aos nossos produtos e mais amplos mercados para
nossas exportações.
O caminho é longo, mas temos capacidade de
trilhá-lo com êxito, sobretudo se conseguirmos promover, como estamos fazendo, um esforço concertado entre Legislativo e Executivo, entre trabalhadores
e empresários, em torno do objetivo comum de gerar
novos empregos para os brasileiros e melhores salários para nossos trabalhadores. É disso que trata hoje
o comércio internacional.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DA
EXPOSIÇÃO DO SR. MINISTRO SÉRGIO
AMARAL.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr. Ministro, Srªs e Srs. Senadores, passaremos agora à fase
das interpelações, que será feita por ordem de inscrição, alternando-se representantes de cada partido,
que disporão de cinco minutos cada um. S. Exª, o Ministro, terá igual tempo para as respostas. Haverá réplica, caso o Senador a deseje, por dois minutos. S.
Exª, o Ministro, terá o mesmo tempo para uma eventual tréplica.
Por ordem de inscrição, concedo a palavra, por
cinco minutos, ao ilustre Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Ministro Sérgio Amaral, quero iniciar comentando a parte final da apresentação de V. Exª: é um
estímulo ver o Ministro do Desenvolvimento abraçando bandeiras importantíssimas para o País, como é o
caso da desoneração tributária da nossa produção, a
questão do custo de capital no nosso País e outros
itens muito bem elencados por V. Exª.
Eu comentava com o Senador Romero Jucá que
é uma pena que tenhamos perdido tanto tempo nesta
matéria, quando em relação a ela temos um amplo
espaço de convergência no País e aqui nesta Casa.
A segunda questão, Ministro Sérgio Amaral, diz
respeito mais diretamente ao tema que traz V. Exª a
este plenário. A primeira parte da exposição de V. Exª,
na verdade, também foi feita pelo Ministro Celso Lafer.
Com relação à segunda parte, posso dizer que evoluiu
um pouco, porque os dias vão se passando e vamos
conhecendo um pouco mais a dimensão da guerra do
aço, desse conflito explícito de protecionismo em plena
virada do século, em plena virada do milênio.
De tudo o que V. Exª apresentou, um ponto me
chama muito a atenção – não é que V. Exª seja contraditório, mas o Governo o está sendo –, e eu quero debatê-lo.
V. Exª diz que a Camex fez uma análise de um
pleito apresentado pelo IBS – que, inicialmente, pediu
o aumento das tarifas, bloqueando importações que
poderiam prejudicar as nossas indústrias – e não tomou uma decisão final sobre o assunto. Fiz questão
de copiar os termos ditos por V. Exª. A Camex simplesmente jogou com o tempo para analisar um pouco mais o fluxo de importações.
O que me causa surpresa, e não só durante a última semana, mas durante esta semana e hoje, no
tempo real, no Estado de S.Paulo, é ver um membro
do Governo, o Dr. Roberto Gianetti, anunciando que o
País não vai tomar essa posição – eu até imprimi o
texto, mas, como saí apressado do meu gabinete
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para comparecer a esta sessão, não o trouxe –, repetindo essa posição de uma forma permanente. Eu,
que defendo a posição de uma análise sensata, equilibrada e racional de um tema como este, eu, que
sempre defendi políticas públicas na área do desenvolvimento, e penso que V. Exª também, por tudo o
que tem feito no Ministério, acredito que isso seja, no
mínimo, uma precipitação de um membro do Governo,
que enfraquece a nossa posição. Se tivéssemos certeza de que não iríamos tomar essa posição, do ponto de
vista estratégico, seria fundamental não anunciá-la,
porque V. Exª recoloca um tema assustador para todos
nós. Investimos R$10 bilhões na reestruturação do
nosso parque siderúrgico e tivemos um custo social
brutal – V. Exª cita os números dessa reestruturação
social. Quer dizer, o País pagou um preço para ser
competitivo e o mínimo que temos que fazer é lutar
com toda competência, equilíbrio e sabedoria para
proteger nossa planta industrial, que é competitiva no
mundo moderno. Diferentemente, uma parte da produção americana está sendo protegida porque o distrito siderúrgico a, b ou c tem um lobby no Congresso
e o Presidente da República, que dependeu dos votos
desse setor para se eleger, pressiona por uma decisão retrógrada, atrasada como essa que os Estados
Unidos da América apresentaram ao mundo.
O Brasil não pode abrir mão de analisar a possibilidade de defesa da sua produção, do seu mercado.
Temos que ter um olho no gato e outro no peixe. Temos que pleitear o acesso a novos mercados, mas temos de proteger aquilo que estamos nos esforçando
para reestruturar, para tornar competitivo.
Sr. Ministro, para que possamos debater e para
que outros colegas possam entrar no tema, quero colocar um foco nesse ponto. Considero que há um
equívoco, uma contradição, pois um membro do Governo está marchando na direção equivocada. É uma
posição que talvez tenhamos que assumir, dependendo da evolução dos fatos. Não é brincadeira termos 16 milhões de toneladas de aço voando pelo
mundo afora. Temos que nos preocupar com isso.
Evidentemente, conhecemos as barreiras aduaneiras, que têm um papel momentâneo na análise do
fluxo, mas essa não é uma medida definitiva sobre o
assunto. Há um avanço na discussão quando o próprio IBS muda o seu pleito e mostra que pode dar um
tratamento diferenciado produto a produto, segmento
a segmento.
No entanto, prendermo-nos à visão de inflação
interna também parece um argumento equivocado.
Ouvir os setores consumidores é uma medida de bom
senso, mas com o excesso de produção no mundo,
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com os problemas que o País está enfrentando para
exportar seus produtos, não me parece razoável imaginar que esse produto terá um preço maior no mercado interno. Mas, enfim, podemos também analisar
isso com bom senso e equilíbrio.
O Governo parece cauteloso em sua relação
com a OMC e parece ter uma estratégia bem montada, bem conduzida – sou a favor da defesa do princípio, temos que defender a OMC. Na questão das tarifas, no entanto, uma parte do Governo está andando
numa direção – que, pelas palavras de V. Exª, é aquela em que acredito – e outra parte segue por outra direção. Portanto, quero conhecer a real posição do Governo sobre a matéria.
Não quero que V. Exª entenda as minhas palavras como uma provocação, pois são palavras de alguém que mora num Estado que tem uma siderúrgica
que é o orgulho do Espírito Santo e do Brasil. A CST é
competitiva, é um exemplo de reestruturação que nós
queremos defender. Queremos defender o emprego,
queremos defender o salário, queremos defender
aquilo que temos capacidade de produzir com qualidade e que, com custo adequado, podemos colocar
nos diversos mercados do mundo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra, Sr. Ministro.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Sr. Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de reiterar meu agradecimento ao Senador Paulo Hartung, que me permite estar
aqui e ter com os ilustres Senadores um debate muito
oportuno sobre essa questão.
Quero agradecer, também, pelas palavras muito
encorajadoras no que diz respeito ao esforço que o
Ministério está fazendo, um esforço efetivamente firme. Estou convencido de que temos que fazer a reforma tributária. Fico muito feliz de ver que ela começa,
tarde, como já foi dito, mas começa na direção certa,
ou seja, com a retirada da cumulatividade.
Estamos trabalhando com muita convicção para
criar melhores condições de financiamento para o exportador. Senador, estamos entrando, talvez, no mais
amplo processo de negociação externa que este País
já viveu. Ele é importante, porque é a condição para
abrirmos novos mercados. Mas não teremos condições de tirar proveito dessas oportunidades se não
aumentarmos a nossa competitividade. E para aumentar nossa competitividade, não podemos mais
conviver com um sistema tributário que penaliza
quem produz e quem exporta. E mais, penaliza mais
quem agrega mais valor.
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Muitos discutem se temos ou não um política industrial. Digo sempre que temos, mas que, sob certos
aspectos, é uma política industrial às avessas.
Portanto, recebo com muita alegria as suas palavras de estímulo, pois estou ciente de que devemos
caminhar todos juntos nessa direção.
Agradeço, também, a sua segunda pergunta. O
meu ponto de vista coincide inteiramente com o de V.
Exª e com a sua avaliação da posição brasileira em
relação ao aço.
Senador, o Governo não está caminhando em
duas direções; o Governo está caminhando todo junto. Infelizmente, o Dr. Roberto Gianetti foi precipitado.
Ele não fala em nome da Camex, porque não está autorizado a fazê-lo. Em conversa que tivemos, disse-me ele que expressou unicamente uma opinião
pessoal, que não é a do Governo, pois a do Governo é
a que acabo de apresentar a V. Exª.
Na próxima semana, o Governo estará pronto a
tomar todas as medidas necessárias, inclusive a aumentar tarifa, se for preciso, porque o Governo não
deixará de proteger a indústria nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consulto
o Senador Paulo Hartung se deseja ir à réplica.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Não, Sr.
Presidente, estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá, pelo Bloco
PSDB/PPB.
Agradeço ao Senador Paulo Hartung por ter
obedecido rigorosamente ao tempo que lhe era destinado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, meu caro Ministro Sérgio Amaral, antes
de fazer minhas perguntas, quero falar sobre duas
questões extremamente importantes: o posicionamento firme e competente do Ministro Sérgio Amaral,
o que já é uma praxe na sua atuação, e a presença,
nesta Casa, de mais um Ministro do Governo, que
não se tem furtado, em momento algum, a trazer aqui
os seus Ministros para prestar os esclarecimentos necessários aos Senadores, quer nas comissões, quer
no plenário. O Ministro Celso Lafer já esteve aqui para
falar sobre essa matéria, quando, brilhantemente, expôs a posição do Governo, adotada pelo Itamaraty.
Agora, o Ministro Sérgio Amaral vem também explicar, de forma definitiva e clara, a posição do Governo
brasileiro.
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O discurso competente do Senador Paulo Hartung e a exposição do Ministro Sérgio Amaral já cobriram os aspectos relacionados ao tema do convite ao
Sr. Ministro, mas quero fazer duas colocações, dar
dois posicionamentos e fazer uma pergunta ao Ministro Sérgio Amaral.
Primeiro, concordo com o Ministro quando diz
que a guerra vigente no mundo é a guerra comercial.
E essa guerra é dura, sem quartel, e definirá o andamento e o posicionamento dos países ao longo do
tempo.
Pois bem, temos visto que, nessa guerra, o Brasil tem jogado de forma limpa, decente, cumprindo os
preceitos internacionais. Basta lembrar a Lei de Patentes, que aprovamos, e outras legislações que efetivamente nos inseriram nesse contexto da civilidade
comercial e econômica. Enfim, temos condições de
pugnar por um mercado onde os países possam exercer as suas vantagens comparativas, as suas condições de produção peculiares e atingir mercados,
como é o caso do aço brasileiro, que tem preço comparativo com sua condição de produção.
A posição dos Estados Unidos fugiu desse script
de civilidade, ou, de certa forma, do caminho que está
dentro da regra vigente internacional, o que abriu duas
frentes para o Brasil. Uma na OMC e nos Estados Unidos, para refazer o processo de quotas, porque, nos
estudos do Instituto Brasileiro de Siderurgia, vamos ver
que o Brasil esperava, no próximo ano, ter mais 1 milhão de toneladas na quota de aço para exportar aos
Estados Unidos, esperava ampliar o seu mercado internacional. A posição americana criou um processo
que desencadeou ações de salvaguarda e tarifas em
outros países também. Então teremos, pelos primeiros
estudos, nos próximos três anos, apenas nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, um prejuízo
de mais de US$1 bilhão. Além disso, México, Venezuela, Tailândia, Colômbia, Canadá, União Européia,
Argentina e Chile são países que já fizeram ou farão,
forçosamente, qualquer tipo de ação que vise resguardar a sua produção de aço e as importações.
A primeira questão, então, ao Ministro – algo já
perguntado pelo Senador Paulo Hartung –, é: como
vai agir, a curto prazo, o Governo brasileiro? Existe
prazo para que seja efetivamente tomada essa decisão? A decisão será tomada pela Camex ou por qualquer outro tipo de órgão? E quero aqui fazer a minha
pergunta e colocar a minha preocupação, porque um
Deputado apresentou um projeto de lei à Câmara dos
Deputados criando, por lei, uma sobretarifa de 30%
sobre a importação do aço – e acho que esse não é o
caminho. Não podemos legislar sobre importação por
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lei, por intermédio do Congresso, porque, quando quisermos modificar algo, será um Deus nos acuda e teremos de aprovar lei para diminuir para 20%, e depois
para subir para 25%, ou ampliar para 40%. Na verdade, o fluxo comercial não permite a utilização de instrumento que engesse as tarifas, como lei do Congresso.
Eu perguntaria ao Ministro qual é a visão que o
Ministério tem dessa proposta de lei, de se definir por
lei essas tarifas, e se a Camex tem prazo, tem horizonte para definir um posicionamento. No meu entender – e aqui quero dar uma opinião de economista e
não de Senador da Liderança do Governo –, o Governo brasileiro deveria usar os dois instrumentos que
tem, caso a caso: salvaguardas e sobretaxas. Por que
caso a caso? Porque teremos condição efetiva de
acompanhar, o que foi preocupação do Ministro e é
preocupação do Governo, o preço interno. Mas, ao
mesmo tempo, não é possível, mirando-se somente o
preço interno e a inflação, por exemplo, possibilitar a
enxurrada de aço da Ucrânia a um preço menor do
que o da produção, como já se vislumbra no mercado
internacional. Eu perguntaria se existe resolução da
Camex com prazo de avaliação para que se possa tomar uma medida séria como essa a curto prazo.
A segunda questão é como está o andamento
dos entendimentos tanto com o setor do Instituto Brasileiro de Siderurgia quanto com os setores que utilizam essa matéria-prima para a produção nacional.
Existe alguma outra rodada marcada, ou algum prazo
para que essas audiências ou respostas do Governo
possam ser dadas de forma tempestiva? Há uma preocupação grande, embora seja verdade que está sendo monitorado o processo de importação de aço no
Brasil. Mas, como disse V. Exª, é claro que esse processo não vai poder ser barrado o tempo todo devido
a análises técnicas nos procedimentos administrativos de importação. É preciso que haja uma regra clara, que não seja inflacionária, que efetivamente proteja a produção nacional, e que não sacrifique a condição e a reestruturação do setor siderúrgico brasileiro,
que, como foi dito aqui, foi construído, ao longo dos
anos, à custa do investimento maciço de capitais, inclusive brasileiros.
Agradeço a presença de V. Exª e faço essas
duas perguntas a V. Exª, Sr. Ministro do Desenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr. Ministro, V. Exª tem a palavra.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
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Agradeço ao ilustre Senador Romero Jucá, primeiro, por ter-me dado a oportunidade de estar aqui,
com o convite de que foi um dos formuladores, e pelas
suas muito procedentes questões.
O Senador fez um comentário inteiramente procedente. O Brasil, efetivamente, tem feito um jogo limpo no comércio internacional, jogo limpo que é mostrado no respeito às regras desse comércio. Por uma
tradição brasileira, que é a de adesão ao princípio do
multilateralismo, que é a maior defesa daqueles que
têm um poder médio, como nós temos, e também
pela convicção de que esse é o caminho mais eficiente para proteger os nossos interesses comerciais.
Não estamos praticando aquilo que, infelizmente, os
países mais ricos estão praticando e que vem sendo
chamado de protecionismo geriátrico, ou seja, a proteção de uma indústria que somente sobrevive por
causa do protecionismo. Esse não é mais o nosso
caso. Nos primórdios do nosso desenvolvimento,
quando tínhamos uma indústria nascente, era assim.
E isso claramente também tem um custo para eles.
Mas apesar de jogar limpo, o Brasil não deixará de tomar todas e quaisquer medidas necessárias para proteger a indústria siderúrgica nacional.
E o que é que vamos fazer? Em primeiro lugar,
Senador, como V. Exª muito bem apontou, precisamos conhecer exatamente a natureza do problema.
Não podemos tomar decisões, medidas precipitadas,
sem um conhecimento minucioso do terreno. Por
quê? Porque não queremos fazer injustiças ou ser
ineficientes.
Hoje temos os dados e, com base neles, na semana que vem, a Secretaria de Comércio Exterior começa consultas tanto ao IBS quanto aos setores industriais consumidores de aço, portanto, parte interessada e legítima também nesse processo. Na verdade,
as consultas ao IBS não cessaram desde a medida
adotada pelos Estados Unidos. O representante do
IBS vai diariamente à Secretaria de Comércio Exterior
para receber os dados que ela obtém por esse sistema
de monitoramento que tem, para que o setor privado
possa ter os elementos de informação de que precisa
para acionar o Governo todas as vezes que se julgar
prejudicado por uma concorrência desleal.
Portanto, estamos trabalhando em estreito contato e entendimento com o Instituto Brasileiro de Siderurgia. Mas, por uma razão de equilíbrio e justiça, antes de tomar uma decisão final, queremos ouvir os setores que podem ser prejudicados por essa medida. E
assim nós faremos.
Com base nesses dados, nós estaremos prontos, na semana que vem, para começar a tomar as
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medidas necessárias. Evidentemente, a Secretaria
de Comércio Exterior pode dar início às medidas de
defesa comercial sem qualquer démarche especial
ou sem qualquer autorização. Ela está autorizada, e
não apenas autorizada, mas instruída por mim para
agir com agilidade e rigor.
No que diz respeito à elevação de tarifas, nós
precisamos consultar a Camex. O Conselho de Ministros da Camex reunir-se-á na semana que vem. Portanto, estará em condições de aprovar as medidas
que se fizerem necessárias.
Sr. Senador, eu gostaria de reiterar que nós estamos atento e que não pouparemos nenhum esforço
para tomar as medidas necessárias para proteger a
indústria siderúrgica, que está sendo vítima de um ato
injustificável e lesivo aos seus interesses.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, quero apenas fazer uma observação,
não uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra, dentro do prazo regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Gostaria de agradecer a resposta do Ministro e de dizer apenas que a ação do governo americano na
questão do aço abriu um precedente, foi um indicativo
muito ruim. Também já foi mencionada aqui a lei agrícola americana que trata da questão dos subsídios, o
que, no futuro, criará problemas para as importações
brasileiras.
Eu gostaria então de fazer esse registro e de dizer ao Ministro Sérgio Amaral que eu tenho certeza
de que o Congresso brasileiro estará ao lado do Governo brasileiro quando for necessário tomar medidas
para proteger a produção nacional e, mais do que
isso, retaliar qualquer interesse que seja legítimo ou
ilegítimo nesse processo, nessa guerra comercial que
vamos travar.
Haverá questões importantes pela frente, como
a definição do sistema de monitoramento da televisão, a questão da Alca e outras questões fundamentais que serão definidas no futuro. E V. Exª tenha a
certeza de que o Congresso estará atento, acompanhando essa questão. O Congresso está solidário, tomando posição ao lado do Governo brasileiro, para
resguardar os interesses do País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Lúdio Coelho.
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – O Sr. Ministro Sérgio Amaral deseja continuar a falar?
O SR. SÉRGIO AMARAL – Sr. Presidente, apenas queria agradecer ao Senador Romero Jucá por
suas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Ministro
Sérgio Amaral, Srªs e Srs. Senadores, quando os
Estados Unidos tomam decisões relativas ao desenvolvimento do seu comércio, especialmente visando à
proteção de sua indústria, normalmente o seu governo ouve não apenas os empresários do setor, mas
também – e muito – os trabalhadores, os sindicatos,
sobretudo nessa área da siderurgia.
Há cerca de 40 dias, a Direção da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos – que se faz presente aqui
na pessoa do seu Presidente, o Sr. Heiguiberto Guiba
Della Navarro, que, juntamente com outros dois diretores, esteve, hoje, no gabinete do Presidente Ramez
Tebet – esteve no Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, quando teve oportunidade de conversar com o seu Secretário Executivo.
Mas, naquela ocasião, o pedido feito referia-se a uma
audiência com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e com o Ministro de Relações
Exteriores.
Avaliam os trabalhadores que, para que haja um
efetivo diálogo com os Estados Unidos e com a União
Européia, faz-se necessário que haja o interesse e a
participação não apenas dos empresários. É muito
importante que o Instituto Brasileiro de Siderurgia
seja ouvido pelo Governo.
Ministro Sérgio Amaral, pergunto: em que medida V. Exª vê com bons olhos a possibilidade de participação, nas reuniões de trabalho, dos três lados envolvidos, quais sejam o Governo, por intermédio do Ministério de V. Exª, o setor empresarial e também os
trabalhadores?
A Confederação Nacional dos Metalúrgicos é filiada à CUT, e o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta
Redonda é ligado à Força Sindical. Falo em nome de
todos os trabalhadores, para que possam ser convidadas a entidades ligadas à CUT e à Força Sindical,
juntamente com as demais centrais sindicais brasileiras, no sentido de que essas decisões sejam tomadas
visando ao interesse de todos.
Houve uma evolução notável na produtividade
dos trabalhadores no setor siderúrgico. Basta assinalar
que, em 1991, a produção de toneladas por ho-
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mem/ano era de 188 e, no ano de 2000, de 470. De
1996 para 2000, houve um acréscimo significativo do faturamento por empregado de US$142 mil para US$159
mil. Se, em 1996, havia 65.227 empregados no setor siderúrgico, em 2000 eles eram apenas 50.365, mas com
um alto crescimento de produtividade.
Obviamente, os trabalhadores estão muito interessados em ver a indústria siderúrgica nacional mais
fortalecida, com uma maior participação dos trabalhadores nas decisões, inclusive visando ao crescimento
das oportunidades de emprego no setor, ainda mais
por se tratar de um setor bastante especializado,
onde, por ser alta a produtividade, a remuneração,
ainda que muito mais baixa no Brasil do que nos Estados Unidos e na União Européia, é relativamente
mais alta do que a encontrada em outros segmentos
da economia brasileira.
A principal pergunta que formulo a V. Exª, Sr. Ministro Sérgio Amaral, diz respeito à possibilidade concreta de convidar essas centrais sindicais e seus respectivos sindicatos para participarem do diálogo sobre as medidas que o Governo brasileiro está adotando, levando em conta a opinião dos empresários.
Também eles gostariam de ser ouvidos.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra ao Sr. Ministro Sérgio Amaral.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy pela
oportuna pergunta.
Na verdade, não só são bem-vindos os representantes sindicais, como nós os convidaremos, porque, nessa questão, como em outras relativas às negociações comerciais, estou convencido de que a
presença dos sindicatos é muito importante.
Aliás, esse é o estilo com o qual o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem
trabalhado, inclusive em uma outra questão que sei
que preocupa muitos ilustres Senadores aqui presentes: as dificuldades por que passa a indústria da aviação civil. O próprio Ministério tomou a iniciativa de
convidar uma delegação de representantes de vários
sindicatos de aeroviários para estar presente na discussão do problema e para ajudar a encontrar uma
solução. Certamente, o mesmo vale para o setor siderúrgico.
Mas, Senador Eduardo Suplicy, eu iria um pouco mais além. Como disse há pouco, estamos entrando, talvez, numa das maiores negociações da História
do Brasil, para a qual temos que nos preparar. Estamos trabalhando no Ministério para isso, não só lutan-
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do para que sejam tomadas medidas para que haja a
reforma do sistema tributário e melhores condições
de financiamento, como também buscando fazer uma
avaliação cuidadosa do que essas negociações podem representar para o Brasil do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de determinadas cadeias produtivas específicas e também do ponto de
vista do emprego e das políticas que o Governo terá
que adotar para o treinamento de trabalhadores, para
o apoio ao ajustamento do processo produtivo e dos
trabalhadores às mudanças que serão feitas, às novas oportunidades de competição, à necessidade de
agregar mais valor ao produto e, portanto, de incrementar a produtividade, reduzindo os custos que existirão com uma exposição maior da economia.
A esse propósito, tive a oportunidade de conversar com o representante da CUT perante as negociações do Mercosul, antecipando que eu gostaria de
contar com a participação das representações sindicais nas inúmeras consultas e avaliações que estamos fazendo, com o objetivo de termos uma idéia um
pouco mais clara daquilo que devemos fazer para que
essas negociações sejam coroadas de êxito, isto é,
tenham um impacto positivo sobre o País e sobre o nível de emprego.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª dispõe de dois minutos para
contraditar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ministro Sérgio Amaral, espero, então, que essa reunião seja marcada; certamente, os representantes
dos trabalhadores têm essa expectativa. Hoje, o próprio Presidente Ramez Tebet procurou estimulá-los,
para que efetivamente tivessem esse diálogo.
Seria importante que, em todas essas negociações internacionais, o Governo brasileiro não apenas
tivesse uma perspectiva em relação àqueles que têm
a propriedade do capital, das grandes empresas, mas
também atentasse para a situação do ser humano,
dos trabalhadores, dos seus direitos.
Pergunto a V. Exª: como observa a contradição
de o Governo norte-americano propor ao Brasil que
acelere as negociações sobre a instalação da Área
de Livre Comércio das Américas até o ano de 2005 ao
mesmo tempo em que baixa medidas como essas, de
proteção extraordinária à sua indústria do aço? Eu
gostaria que V. Exª nos dissesse algo sobre esse contraste.
Nos Estados Unidos, muitas vezes se observa o
interesse das empresas de vender além fronteira para
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as três Américas, sem quaisquer barreiras alfandegárias ou de qualquer natureza. Querem aqui vender
seus bens e serviços, com capacitação tecnológica e
produtiva extraordinariamente maior, com muito maior economia de escala, com fontes de financiamento
a taxas muito mais baixas do que as providas no território brasileiro. Querem competir nos setores públicos
com igualdade de participação junto às empresas nacionais. No momento de participar de licitações públicas, desejam impor seu capital sem quaisquer dificuldades, mas nem sempre é esse o propósito, o objetivo e a prática com relação ao ser humano. Basta assinalar que, nesta última década, desenvolveu-se uma
dificuldade até para que os seres humanos, brasileiros e latino-americanos, ingressassem nos Estados
Unidos da América. Ali o fenômeno que existe é um
novo muro, abaixo da fronteira dos Estados Unidos,
para o resto da América Latina.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Senador
Eduardo Suplicy, o tempo de V. Exª se esgotou.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Portanto, nesse sentido, pergunto a V. Exª: como o
Governo brasileiro está vendo essa contradição, em
termos de prática e objetivos, no que diz respeito à liberdade para algumas questões e à falta de liberdade
e igualdade de direitos para os seres humanos nas
três Américas?
Muito obrigado.
O Sr. Lúdio Coelho, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. o Sr.
Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr. Ministro Sérgio Amaral, V. Exª tem direito à tréplica, por
dois minutos.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado, Sr.
Presidente. Serei rápido.
Como mencionei em minha apresentação inicial, infelizmente estamos vendo que, no mundo desenvolvido, muitos pregam o que não fazem.
Assim como os subsídios agrícolas e outras medidas que outros países industrializados adotam,
acrescentei à minha apresentação uma tabela, dando
exemplos gritantes do protecionismo dos países mais
ricos. Isso mostra que, talvez, hoje, países como o
Brasil, a Índia, a China e o México estão mais preparados para sentar à mesa das negociações do que
países como os Estados Unidos ou como a União Européia, que insistem em proteger setores que não são
mais competitivos, que não têm como ser mais competitivos e relutam em adiar algo inevitável, que é a
sua própria reestruturação.
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Por essa razão, Senador Eduardo Suplicy, não
vamos colocar nossas fichas em apenas uma ou outra mesa do jogo negociador. Estamos criando alternativas. Por isso, vi com muita alegria que conseguimos concluir um acordo com o Chile, que também já
poderia ter sido concluído antes. Vamos concluir um
acordo com o México. Na viagem à Índia, estive conversando com o Governo indiano sobre a possibilidade de um acordo de livre comércio ou um acordo de
preferências com aquele País. Estamos explorando
novos mercados.
Basicamente, temos de tomar duas atitudes que
dependem de nós e que podemos realizar: precisamos tomar todas as medidas para assegurar a competitividade da economia brasileira e para agregar
mais valor aos nossos produtos, o que significa melhores salários. Se agregarmos mais valor aos nossos
produtos, haverá uma maior remuneração e melhores
salários.
Temos de continuar a lutar, como estamos fazendo, para abrir novos mercados aos nossos produtos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
primeiro lugar, ressalto a nossa alegria pela presença
do Sr. Ministro Sérgio Amaral no Senado Federal. Tive
a oportunidade de, há até pouco tempo, ter sido seu
Colega no Ministério do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando pude verificar a competência e
o espírito público com que S. Exª está cuidando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, tão importante para nosso País e cuja condução é muito difícil.
Sabemos que o Brasil é um País com grande
potencialidade no comércio exterior, potencialidade
esta que ainda não é plenamente exercida, visto que
ainda temos uma pequena participação no movimento do comércio internacional. Ministro Sérgio Amaral,
com o trabalho de V. Exª à frente daquele Ministério,
está havendo um grande esforço no sentido de aumentar essa presença.
Talvez, por termos um grande mercado e por
sermos um País bastante grande, não há aqui muitas
empresas, inclusive pequenas e médias, que tenham
feito no passado grande esforço para aumentar a exportação brasileira.
Portanto, é muito importante que esse trabalho
seja realizado, porque somente por meio do comércio
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exterior o Brasil pode aumentar sua produtividade e
conseguir uma moeda forte e necessária para se dar
continuidade aos investimentos no País e também
para fazer com que os produtos importados sejam
consumidos aqui, barateando, assim, o preço ao consumidor brasileiro.
Mas há um ponto que preocupou muito o nosso
Partido, o PFL, e o Senado: as medidas que o Governo americano tomou no sentido de proteção da sua
indústria siderúrgica.
Todos sabemos que, na realidade, o Brasil fez
um grande esforço no sentido de modernizar a sua indústria, que, até há pouco tempo, era estatal e que foi
privatizada. Os setores privados que adquiriram essa
indústria fizeram grandes investimentos, aumentaram
a produção, a produtividade, de tal maneira que, hoje,
o Brasil é um parceiro importante no mercado internacional de aços e de produtos siderúrgicos de uma maneira geral. Portanto, isso nos deu uma grande preocupação.
É muito importante a presença de V. Exª. Quero
dizer que, tanto o nosso Partido, o PFL, como o Senado Federal estão solidários nessa luta que temos de
travar para que possamos combater essas medidas
protecionistas que um grande país como os Estados
Unidos, com um grande mercado e com um grande
poder econômico, está realizando.
É injustificável que um país com a estrutura econômica americana, com a sua importância no comércio
mundial, tenha que tomar medidas protecionistas. Quando países mais pobres, como o Brasil ou a Argentina,
e até mesmo países menores, tomam medidas protecionistas em relação ao seu produto são acusados de
atrapalhar, de não estarem sendo solidários com o desenvolvimento do comércio internacional.
Então, o que dizer dos Estados Unidos, o país
mais rico do mundo, quando fecham o seu mercado
por intermédio de medidas que poderíamos chamar
de arbitrárias – é verdade que temporárias – e fazendo com que os países que atendem ao seu mercado
de aço fiquem com sua produção encalhada, sem ter
como vendê-la.
Gostaríamos de dar essa sugestão política, porque é questão técnica e bastante complexa. São diversos os produtos e as regras são diferenciadas para
cada um deles, mas esperamos que o Governo brasileira possa, com o o apoio do Congresso, tomar medidas mais duras, se necessário, inclusive de retaliação
dos produtos americanos vendidos no Brasil. Tomo
como exemplo a indústria cultural americana, que tem
uma pauta extensa de exportação para o Brasil, e
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também outros produtos, para que possamos dar um
resposta à altura.
Não desejo fazer perguntas, mas apenas demonstrar a nossa solidariedade, V. Exª conta com o
nosso Partido e com o Senado Federal na adoção
dessas medidas, as mais duras, se necessário, para
que o Brasil possa, efetivamente, sair a contento dessa pressão que consideramos absolutamente desnecessária para um país tão rico e tão poderoso como
os Estados Unidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A palavra
é de V. Exª., Sr. Ministro.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Agradeço ao Senador José Jorge as palavras e
a expressão da solidariedade do seu Partido. Registro
a particular satisfação que tive em conviver por algum
tempo com o Senador José Jorge no Ministério do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Pude assistir e, por vezes, participar, ainda que marginalmente,
de um desempenho muito importante do Ministro à
frente do Ministério das Minas e Energia para enfrentar, e com êxito, a crise de energia que vivemos no
ano passado.
Quero agregar um exemplo às suas palavras sobre a total falta de simetria entre as nações mais ricas
e as mais pobres quanto ao comércio internacional.
Há alguns anos, criticavam-nos por substituir importações, cuja finalidade era estimular as indústrias nascentes, aquelas que começavam a produzir e que
precisavam de uma legítima proteção.
A que assistimos hoje? A alguns fatos curiosos.
A União Européia, há alguns anos, impôs uma tarifa
de 9% ao café solúvel brasileiro, e 2% ou 0% à exportação de café em grão. Qual foi o resultado dessa proteção? A União Européia estimulou o florescimento
de uma indústria de café solúvel. E hoje, países como
a Alemanha e a Itália têm uma forte e competitiva indústria de café solúvel, que se desenvolveu sob o amparo dessa proteção, e mais: a União Européia e esses países, particularmente, sem plantar um único pé
de café, são exportadores do produto. Que nome recebe essa operação? Substituição de importações.
Os Estados Unidos têm uma tarifa ad valorem
equivalente. Trata-se de uma tarifa específica, que incide sobre as nossas exportações de suco de laranja
em 63%. Qual foi o resultado? Muitos produtores brasileiros se viram obrigados a investir nos Estados Unidos, cultivando o fruto, esmagando e produzindo o
suco, para não perder parcela do mercado nor-
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te-americano. Qual é o nome disso? Substituição de
importações.
Por isso mencionei – e acredito nisso – que estamos começando a viver o que é a guerra econômica
do século XXI. Temos de nos preparar para ela, e é
isso que estamos fazendo.
Agradeço o seu apoio e a sua solidariedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o próximo interpelante, o ilustre Senador
Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srªs e
Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Ministro Embaixador Sérgio Amaral pela exposição que nos apresentou, demonstrando conhecimento, preparo e, sobretudo, que o Ministério está em
boas mãos. Os meus cumprimentos a S. Exª. Também
gostaria de cumprimentá-lo pelo esforço que tem feito
no sentido de buscar abertura de novos mercados.
Eu participei recentemente de um encontro, de
uma reunião preparatória de uma missão que iria à
China e à Índia – tenho a informação do sucesso que
foi a missão –, buscando essa abertura de mercado.
Estes devem ser o grande objetivo do Brasil: conquistar alternativas estruturando a indústria, o processo
de comercialização nesse mercado cada vez mais
globalizado, cada vez mais selvagem, em que só os
mais competentes conseguirão sobreviver. No processo de competência, a competitividade, seguramente, está instaurada.
Paralelo a essas palavras, eu gostaria de fazer
alguns comentários.
O Sr. Ministro faz referência a distorções, desequilíbrio, proteção. S. Exª falou de maneira clara sobre
a siderurgia. Seria desnecessário enfatizar aqui a importância, para o Brasil e, de maneira especial, para o
Estado de Minas Gerais, da siderurgia. A nossa riqueza, o nosso parque siderúrgico, é fruto, em um primeiro momento, da privatização e da competência daqueles que usaram a privatização para multiplicar
suas empresas, enxugá-las, melhorando a qualidade
e a adversidade dos produtos e buscando mais competitividade. Esse é o motivo de hoje sermos tão competitivos.
Mas ficam algumas dúvidas em relação ao momento que estamos vivendo, especialmente quanto
às quotas fixadas pelos Estados Unidos.
Fazendo uma paralelo entre 2000 e 2001, as
quotas, aparentemente, são suficientes para o Brasil,
mas seria uma ilusão imaginar que o mercado indus-
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trial brasileiro iria se conformar em apenas repetir
quantidade de produto exportado, sem pensar no
crescimento. E mais do que isso, as mudanças unilaterais, naturalmente, prejudicam e desestabilizam determinados setores, provocando essas distorções.
Sr. Ministro, tudo isso foi muito bem explicado;
mas eu gostaria de solicitar a V. Exª que, de maneira
didática e pedagógica, sanasse as dúvidas de alguns
dos que aqui estamos e, quem sabe, de milhares de
pessoas que estão assistindo à exposição de V. Exª.
É difícil compreender que os Estados Unidos e a
União Européia tomem uma decisão protecionista e
criem taxas, aumentem impostos, com o objetivo exclusivo de preservar os seus mercados e dificultar a
importação.
O que estará pensando o empresário, o produtor rural, o agroindustrial brasileiro? Eles vêm seus
produtos, a todo momento, serem impedidos de participação no mercado, e nós, brasileiros, ao abrirmos
nossos mercados, nossas fronteiras, enfrentamos
uma situação de falta de competitividade. Cito o
exemplo do leite, que se encontra, novamente, num
processo grave em relação à atividade pecuária leiteira, cuja importância se deve, precipuamente, ao número considerável de produtores que dele sobrevivem num processo quase que de subsistência
Para o produtor, é difícil compreender as regras
impostas aos produtos brasileiros. V. Exª citou a laranja e o café. Somos impedidos de exportar esse produto de maneira clara e abrangente, agregando valores.
E fico triste quando o Brasil fica apenas comemorando a exportação de toneladas. É importante, sim, exportarmos toneladas, mas mais importante é podermos, quem sabe, exportar quilos, gramas com valor
agregado, melhorando o valor da mão-de-obra e do
produto e alcançando mais competitividade.
É difícil para quem está do outro lado. Não é
compreensível que o nosso frango, para chegar a Europa, seja taxado em 27%. O fumo também, para alcançar o mercado europeu e o americano, recebe
uma sobretaxa superior a 300%. Enfim, qual é a visão
do Ministro em relação a isso? Por que o Brasil não
pode participar ativamente, especialmente o setor
agrícola, quando sabemos dos grandes subsídios
concedidos a produtores de países europeus e americanos?
Não defendo subsídio para os produtores brasileiros, até porque a realidade brasileira não permite
que isso ocorra. De que forma poderemos ser competitivos? Quando me refiro à agricultura, não estou me
desviando do tema em debate. Por que as regras são
tão diferentes? O que podemos fazer para que elas
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sejam iguais, ou seja, para que os nossos produtos
primários ou industrializados possam, no mercado
mundial, ser regidos pelas mesmas regras que a dos
produtos vindos do exterior?
V. Ex.ª tem demonstrado empenho em fazer
crescer o nosso saldo na balança comercial. Naturalmente, essa é uma preocupação do Governo, de
V. Exa e de todos os brasileiros, pois sabemos que, se
não exportarmos, haverá redução de consumo no
mercado interno.
Esta minha ponderação objetiva é no sentido de
valorizar ainda mais a fala de V. Ex.ª .
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra V. Exª, Sr. Ministro.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Também agradeço muito ao Senador Arlindo
Porto, com quem tive, igualmente, a alegria de conviver, quando V. Exª foi Ministro, na minha passagem
anterior pelo Ministério. Assisti – e gostaria de registrar isso também – ao início de uma grande virada que
estamos dando na agricultura, hoje. Na verdade, o
Brasil e a Argentina são os maiores exportadores de
produtos agrícolas. Não apenas aumentamos a produção nacional estamos tendo condições de oferecer
aos nossos trabalhadores alimentos a preços altamente competitivos , mas somos grandes exportadores, gerando, assim, emprego.
V. Exª assinalou um ponto inteiramente relevante, ao dizer que estamos vivendo o momento do protecionismo. Isso se nota nas mais diferentes direções,
nos mais diferentes países com relação aos diversos
produtos. O aço é um exemplo, mas há outros. E a primeira medida que temos que tomar é proteger os
nossos produtores da concorrência desleal, como começamos a fazer em relação ao aço – e faremos
mais, como eu já disse – e como estamos fazendo em
relação ao leite, que é objeto de um acordo de preços
com o Mercosul, o que nos dá algum trabalho, mas
que, evidentemente, é justificado.
Entretanto, temos de fazer mais. Certamente
uma das prioridades é, certamente, uma luta contra o
protecionismo. Estamos fazendo isso juntamente com
um conjunto importante de países, sobretudo os
emergentes, como são chamados hoje os de maior
desenvolvimento relativo, como China, Índia, Rússia,
África do Sul e Argentina, países que, com muito esforço, tornaram-se competitivos e hoje reivindicam o
direito legítimo de exportar para consumidores nos
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países mais ricos. E é isso que vamos fazer em todas
as mesas negociadoras.
Agora, não basta fazer só isso. V. Exª tocou num
ponto que, para mim, é prioritário. Vivi recentemente a
experiência intensa e interessante como Presidente
da Associação dos Países Produtores de Café, quando era Embaixador em Londres. Os preços do café
chegaram, nos últimos anos, ao seu valor mais baixo.
Segundo algumas estatísticas, atingiram um valor semelhante ao dos anos de 1930.
O preço do café não é isolado. Várias outras
commodities tiveram também uma longa depreciação, e por quê? Porque existe um número muito maior
de produtores hoje. Infelizmente, alguns estimulados
pelo Banco Mundial, que, em vez de estar encorajando os produtores a agregar valor, os induz a produzir
mais. E, assim, a uma concorrência predatória entre
esses países. Ou fazemos um esforço, em várias
commodities, de migrar progressivamente da exportação do produto in natura para o produto industrializado e processado, ou vamos deixar de receber uma
remuneração melhor pelo nosso produto.
Vi, com grande satisfação, nessa recente viagem à China, a iniciativa do Presidente da Cooperativa de Café de Guaxupé, que foi à China a meu pedido.
Ele manteve uma longa conversa com o representante da Federação do Café da Colômbia, que também
foi convidado a ir lá por nós. E decidiram juntos, com o
apoio do Governo brasileiro e da Colômbia, promover
o café na China, exatamente para abrir novos mercados. Mas não basta abrir mais mercado para exportar
commodities, é preciso também termos mercado
para venda de café diretamente no varejo, porque é aí
que está a parte maior do lucro. É entrar nos canais
de distribuição, é fazer parcerias com o lado chinês
para que eles possam processar uma parte do café,
lá, e assim possam aumentar a sua agregação de valor e, por conseguinte, a sua remuneração. Considero
agregação de valor um dos pontos prioritários da política de exportação. Não basta exportar mais; precisamos exportar melhor. Além de exportar melhor, é preciso haver um esforço para remover ou reduzir substancialmente as barreiras aos nossos produtos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a
palavra ao ilustre Senador Roberto Saturnino. (Pausa.)
Concedo a palavra ao ilustre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Ministro, atento às exposições de
V. Exª e de seu Colega, que discorreu sobre o mesmo
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assunto neste plenário, fácil de compreender a preocupação desta Casa em buscar esclarecimentos junto a pessoas que possam oferecê-los, exatamente
um assunto tão polêmico e complexo e que preocupa
a nós todos, pelos fatos que estão acontecendo e
pelo que simbolizam em termos de futuro com relação ao comércio internacional.
Sou dos que acham que o mundo vive um momento muito delicado. Sou daqueles que acham que o
Presidente americano – cabe a nós respeitar a decisão americana, é claro – adota um estilo que nos deixa permanentemente preocupados pela improvisação de suas decisões. Ficamos com a interrogação
de como ele poderá adotar esta ou aquela medida
nesta ou naquela questão. Ele ter a coragem, como
teve, de não assinar o Protocolo de Kyoto, que simbolizava uma luta mundial a favor do meio ambiente, não
assinar já era um gesto realmente delicado de ser
aceito. Ele poderia relegar, deixar passar o tempo,
mas não, disse que não assinava; e disse que não assinava porque interessava para ele, Presidente americano, era muito mais importante a produção industrial americana do que o problema do meio ambiente da
humanidade. Temos que nos preparar – o mundo inteiro – como está fazendo, ao que me consta, a União
Européia, para a ação do Presidente Bush. Fico me
indagando: o Governo brasileiro – V. Exª refere, refere
bem, e seu antecessor também – não recorreu à
OMC com uma queixa formal contra as posições
americanas e contra a própria União Européia. Foi feito um sistema de consulta. Nós sabemos que o Presidente americano não guarda nem preocupação com
a elegância no que tange à consulta. Isso vai levar um
ano, um ano e meio talvez para ter a resposta.
Antes de vir para cá, a minha assessoria consultou a imprensa e todos os setores os mais variados
para ver se havia alguma notícia, algum indício da
resposta americana a nossa consulta. Não há uma
palavra. Ela caiu no vazio lá junto aos nossos irmãos
do norte.
A primeira pergunta é exatamente esta: V. Exª
diz ”vamos usar de todos os meios necessários, à
medida que avança o tempo“. Mas será que a essa altura já não era de se fazer o recurso à OMC? A Lei
Kandir desonerou os produtos semi-elaborados, ao
contrário do que pretendeu o Constituinte de 1988;
hoje esses produtos na siderurgia respondem por 75%
das nossas exportações. Não é hora de o Governo alterar essa orientação e buscar diversificar os nossos
parques industriais? Eu me lembro que na época fui
dos Parlamentares que divergiu e divergiu de frente do
Sr. Kandir, sobre a lei, achando que tínhamos que par-
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tir para diversificar nossa produção e sofisticar a exportação dos nossos produtos, e não como estimulava a
Lei Kandir, a exportação dos semi-elaborados. Lamentavelmente foi o que aconteceu. Não é hora de o Governo alterar essa orientação e buscarmos, repito, diversificar nossos parques industriais?
Uma afirmativa interessante de ser analisada: o
pensador sociólogo português Boaventura de Sousa
Santos disse que a sobretaxa dos Estados Unidos
contra o aço brasileiro foi decidida quando o governo
norte-americano negociou com o Congresso a concessão de mais verbas para o orçamento militar. Pelo
que se sabe, o lobby da indústria siderúrgica americana é um dos mais fortes do mundo. Essa informação é verdadeira? V. Exª tem alguma informação nesse sentido? O governo norte-americano é contraditório: insiste com o Brasil para criar a Área de Livre Comércio das Américas – Alca – insiste, pressiona, quase coage e, ao mesmo tempo, toma medidas de proteção extraordinária para sua indústria siderúrgica.
Como o Governo brasileiro encara essa contradição
do governo americano?
Nobre Ministro, o Brasil fez um esforço imenso
para aperfeiçoar a sua produção de aço, um esforço
significativo foi feito. Diminuímos o número das nossas indústrias de 34 para cerca de 16, melhoramos
nossa tecnologia, nos aperfeiçoamos; um número
muito grande de mão-de-obra foi dispensada em função dessa modernidade, pessoas ganharam o desemprego para que nós, com os dez milhões que foram aplicados na indústria de aço, tivéssemos condições de competir em âmbito nacional e internacional.
A resposta é esta: de repente, não mais que de
repente, o americano toma a defesa de seu aço. A Europa toma uma posição em defesa do seu e, a essa altura, são 16 milhões de toneladas de aço determinando a baixa do preço do metal. O produtor de aço brasileiro enfrenta a diminuição das suas vendas para os
Estados Unidos e a concorrência desse aço que pode
ser comprado pela indústria brasileira a um preço
mais barato porque é algo supérfluo hoje no mundo.
Sei que a posição do Governo brasileiro é delicada. As indústrias de autopeças gostariam de importar esse aço mais barato. Que se dane a indústria brasileira! As indústrias que necessitam do aço e têm
uma oferta internacional de preço inferior acham que
é ótimo. Mas a nós parece que garantir o Brasil como
um grande produtor de aço é algo significativo. Fico
pensando, nobre Ministro, é verdade que a China tem
1 bilhão e 400 milhões de habitantes; produz uma
quantidade exagerada de aço, 130 milhões de toneladas, e o consome todo praticamente. A produção de
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aço do mundo só não vai à implosão total porque a
China consome todo o aço que produz. Será que não
era para caminharmos também nesse sentido?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Pedro Simon...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Terminei,
Sr. Presidente! Muito obrigado pela gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado, Senador Pedro Simon. V. Exª aborda um conjunto de
questões de extrema relevância. Gostaria de começar pela primeira delas: o que podemos fazer diante
de um ato, uma decisão do governo norte-americano
que não só é justificado como pode-se dizer também
– se é que este seja um critério do comércio – injusto.
Temos um grande desafio, Senador, que é o de continuar lutando pela competitividade, buscar de forma
diria oportunista todos os mercados existentes para
nossos produtos e trabalhar junto com os países que
também estão sendo prejudicados e desejam reduzir
ou, se possível, acabar com o protecionismo.
Muitos de nossos vizinhos estão ansiosos para
negociar um acordo hemisférico de livre comércio, dizem estar dispostos a abrir seus mercados. Penso
que temos que pagar para ver. Se não estiverem dispostos a colocar sobre a mesa as reais questões, não
haverá nenhuma razão e nenhum constrangimento
em dizer que o acordo não nos serve.
O que noto, Senador, e isso é muito curioso e positivo para o País, é que parece que os Estados Unidos
estão menos preparados ou mais temerosos do que
nós. Vivi uma experiência muito interessante, e também positiva para o País, ao ser negociador de comércio na Rodada Uruguai e haver participado do lançamento de uma nova rodada de negociações em Catar.
E era outro Brasil. Na Rodada Uruguai nós tínhamos
uma posição unicamente defensiva; temíamos muito
abrir certas áreas de nosso mercado à concorrência
estrangeira; temíamos na área de têxteis. E eu me lembro que muitos dos representantes, inclusive da indústria de têxteis, foram a Genebra dizer que não podiam
fechar o acordo porque sucumbiriam, não sobreviveriam à concorrência externa. Pois bem, a indústria têxtil
investiu também US$8 bilhões e hoje não só é exportadora, mas também é altamente competitiva. O País
passou por uma grande transformação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Um dos
homens que contribuíram muito para isso está sentado ali. É o Senador de Minas Gerais, José Alencar.
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O SR. SÉRGIO AMARAL – É verdade. É um
exemplo e uma ilustração desse grande esforço do
setor produtivo brasileiro, que nessa década virou o
jogo, investiu, trabalhou, aumentou a produtividade e
hoje é competitivo. Por isso o Brasil pôde ter outra
postura no Qatar.
Nós queremos um acordo equilibrado; nós queremos que as regras de comércio preservem os legítimos interesses nossos, que a agricultura esteja plenamente sob o amparo das regras de comércio, e não
fora, como era até há pouco. Temos que lutar para
isso e é o que estamos fazendo.
Eu gostaria de dizer a V. Exª, Senador, que nós
estamos consultando os Estados Unidos sobre a área
de aço. Essas consultas têm um prazo, que se esgota
em 4 de julho. A partir dessa data, nós decidiremos,
juntamente com o setor produtivo, com a indústria siderúrgica, se recorreremos, ou não, ao mecanismo
de solução de controvérsias da OMC. Eu sou favorável que sim. Não, talvez, tanto pela magnitude do prejuízo, porque a perda que teve a indústria siderúrgica
brasileira é de 12%, enquanto muitos dos que exportam para os Estados Unidos, inclusive a União Européia, tiveram uma perda de 40%, 50% ou 60%. O que
mais importa não é a perda, porque a expectativa é
grande; o que mais importa é deixar firme, clara, a
nossa rejeição à violação das regras de comércio. É
mais uma questão de princípio, e, estou convencido,
devemos lutar por ela.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Pedro Simon, V. Exª tem dois minutos para réplica.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado pela generosidade.
Agradeço as informações de V. Exª, Sr. Ministro.
Consigo entender a preocupação do Governo. A política de comércio internacional é tão complexa e tão
difícil que o Governo brasileiro, no meio da batalha,
está procurando encontrar um caminho pelo qual
possa seguir.
Em relação aos Estados Unidos, tivemos o problema do suco de laranja, que V. Exª conhece tão
bem. É verdade que, se os Estados Unidos não tivessem tomado precauções, o Brasil seria praticamente
o fornecedor absoluto de suco de laranja para aquele
país. Eles reagiram, e sabemos como. Quando havia
um temporal, ou alguma calamidade na Flórida, a primeira reação dos produtores brasileiros de laranja
era: “Opa! Vamos vender mais”! Mas a segunda era:
“Mas eles vão produzir menos e nós é que vamos pagar o preço de eles estarem produzindo menos”.
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Houve o caso do álcool etílico. Quando eu era Ministro da Agricultura, o Embaixador americano me procurou, dizendo que tinha uma grande notícia: os americanos queriam adicionar álcool à gasolina; conseqüentemente, o Brasil seria um grande fornecedor. Queriam saber da possibilidade de aumentarmos incomensuravelmente a nossa produção de cana-de-açúcar e vender o álcool para eles. Achei ótimo, porque era
um mercado que se abria. Então o Embaixador me disse: “Compramos o álcool e pagamos com milho produzido nos Estados Unidos“. Eu disse ao Embaixador
que eles podiam ficar com o álcool deles e nós plantaríamos o nosso milho. Na verdade, eles tomaram as
medidas para restringir a compra de nosso álcool.
Há o problema do açúcar, que V. Exª conhece
melhor do que ninguém, do fumo – querem garantir a
produção deles –, da carne de frango – eles tomaram
uma série de medidas para resguardar o produto deles –, da carne suína, da carne bovina; das frutas e
dos vegetais. Os produtores nordestinos me diziam
que olhavam com vibração, no vale do São Francisco,
a produção de frutas que pode suprir o mercado americano, mas não imaginavam a série de obstáculos
que teriam de enfrentar. Então, essa é uma política
oficializada dos grandes produtores.
Penso com toda a sinceridade, meu nobre Ministro, que nós brasileiros temos de nos unir e liderar
um segmento na defesa da produção internacional,
que não pode ser dominada pelas grandes nações. Em
outras palavras, atualmente o americano dá as regras:
”Isso é meu, isso eu produzirei, você produzirá outra
coisa“. Acredito que existem normas internacionais.
Penso que V. Exª compreendeu, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr. Ministro Sérgio Amaral, tem V. Exª a palavra, por dois minutos, para a tréplica.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Eu só queria complementar a resposta à pergunta anterior dizendo que estamos conduzindo tanto a questão das medidas internas quanto a
das negociações externas dialogando com o setor produtivo. Acreditamos que temos de levar em conta, em
todos os momentos, as diferentes vertentes do setor
produtivo. E, junto com o IBS, avaliamos a conveniência de partir de imediato para uma ação perante o mecanismo de solução de controvérsias da OMC.
Entretanto, existe certa hesitação de alguns industriais em fazê-lo já, visto que muitos deles têm
parcerias e usinas siderúrgicas nos Estados Unidos e
acreditam, não sei se com razão ou não, que seria
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possível, mediante a negociação e as consultas em
curso, reduzir um pouco a extensão da salvaguarda
americana.
Agradeço muito a lembrança do problema do álcool, Senador Pedro Simon, e aproveito para dar-lhe
uma notícia muito positiva, que é o fato de que existem hoje muitas possibilidades de outros países seguirem o exemplo pioneiro do Brasil em relação a
esse programa. Isso me impressionou numa visita à
Índia, onde fui recebido pelo Primeiro-Ministro indiano, que me fez um único comentário durante toda a
conversa que tivemos: a importância que ele atribui
ao programa de álcool, à sua introdução na Índia e
seu desejo de fazer uma parceria com o Brasil. É uma
notícia positiva. Vamos promover, também, o desenvolvimento tecnológico do programa do álcool para diesel, que é a preferência deles. Abre-se um mercado
importante para a exportação de equipamentos brasileiros para destilarias de álcool, o que não é um fato
isolado na Índia. Na China existe interesse, no Japão
está sendo considerado e na Califórnia, nos Estados
Unidos, começa a ser implantado. Portanto, o que fizemos há 30 anos está sendo percebido como um caminho importante pela comunidade internacional e,
certamente, vai nos beneficiar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, observo, com alegria, que esta sessão está transcorrendo muito bem. Há, apenas, 10
minutos de atraso. Quero cumprimentar a Casa por
este fato.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Jefferson
Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Ministro, apesar de ser
um Senador da Oposição, devo cumprimentar o Governo brasileiro pela forma madura como está encarando a questão das salvaguardas americanas, sem
emocionalismo, sem a vociferação que nos nivelaria a
republiquetas.
O Governo americano pode aplicar as medidas
que entender necessárias em defesa do que entendam seja dos interesses americanos. A nós cabe aceitá-las, ou negociá-las ou retaliá-las no fórum adequado. Podemos e devemos ser muito altivos e firmes
sem ser mal-educados e terceiro-mundistas. O Brasil
já passou dessa fase e tem novo status, creio eu.
Sr. Ministro, concordo com V. Exª quando diz
que o Brasil nem foi, a rigor, muito afetado. As medidas aplicadas em relação ao aço brasileiro são menos duras do que as aplicadas em relação ao aço da
União Européia. No caso dos semi-acabados, a cota
dos 2,5 milhões de toneladas está até acima das exportações brasileiras nos últimos três anos, apenas
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impedindo-nos de expandi-las talvez no próximo ano,
como se esperava. Mas, como V. Exª bem disse, trata-se de uma questão de princípios, vai contra a onda
benéfica de liberalização internacional.
Os Estados Unidos dão um péssimo exemplo ao
mundo, provocando represálias como agora acaba de
tomar a União Européia. Esse é um retrocesso, sem
dúvida.
Creio que o Governo brasileiro está negociando
dentro do prazo ainda, para tentar reduzir essa medida, e faz muito bem. Se for o caso e se o governo
americano realmente violou as regras da OMC, devemos ir àquela organização, se for necessário. Creio
que a última medida a ser adotada, Sr. Ministro – e
gostaria de ouvir sua opinião a respeito –, seria elevar
as tarifas do nosso aço. É uma questão de princípios,
não devemos embarcar nessa, pois creio que haveria
a volta de um mercado cativo, uma reserva de mercado para um setor da indústria nacional. Portanto, essa
é a única atitude que o Governo Brasileiro não deveria
tomar. A fazer isso, seria melhor nos desempenharmos
na redução do custo Brasil para dar maior competitividade ao setor siderúrgico nacional. No mais, estou de
pleno acordo com as medidas que o Governo Brasileiro está adotando em relação a esse problema.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr. Ministro, a palavra está com V. Exª.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Agradeço ao Senador Jefferson Péres por sua
intervenção e, sobretudo, pela serenidade das suas
palavras, que coincidem inteiramente com a postura
que o Governo brasileiro vem adotando.
Felizmente, passou a época das bravatas. Estou
preocupado com a firmeza na defesa dos interesses
do Brasil, sobretudo com a eficiência das respostas
que já demos e continuaremos a dar. Dentro desse
espírito e dessa orientação, estamos trabalhando
para termos primeiramente um conhecimento acurado do que está ocorrendo no mercado, se está havendo ou não um aumento de importações e, se estiver
havendo, onde. Já estão preparadas todas as medidas de defesa comercial que podem ser necessárias:
salvaguardas, antidumping, medidas compensatórias. A Secretaria de Comércio Exterior está habilitada
para fazê-lo em tempo hábil. Deixamos inteiramente
em aberto a possibilidade de recorrer à tarifa. Em alguns casos, certamente, a salvaguarda é melhor. Em
alguns setores, é melhor estabelecer uma cota, pois
ela fixa um limite claro de quanto pode ser importado.
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A tarifa comum, medida linear, não me parece
uma boa medida, porque ela pode acertar onde é preciso e impedir a entrada em setores que não afetam a
indústria nacional ou naqueles em que temos melhores instrumentos. Por isso, temos de preservar a liberdade de utilização dos meios que estão ao nosso alcance para dar uma resposta eficiente.
Estamos monitorando e a indústria participa conosco desse monitoramento. Os instrumentos de defesa comercial estão preparados para ser acionados
com rapidez e rigor, e nos casos em que for necessário uma tarifa pontual em um ou em um conjunto de
setores vamos, considerá-la também.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª, Senador Jefferson Péres, Caso queira
utilizá-la.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Não há divergência entre nós, Sr. Ministro. É o que
eu faria em seu lugar.
Meus parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O próximo orador é o ilustre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero saudar o nosso Ministro Sérgio Amaral e
dizer a S. Exª que tenho horror a ser repetitivo. Pelo
que ouvi aqui, tanto das perguntas dos eminentes Colegas como das respostas, dou-me por satisfeito. Não
tenho por que ocupar o tempo de V. Exª como o do Ministro Sérgio Amaral.
Assim, cumprimento-o mais uma vez com a
nossa velha amizade, já de tão longe, e que confirma
o seu talento e objetividade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José de
Alencar. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Sem
revisão do orador.) – Ilustre Ministro Sérgio Amaral,
em primeiro lugar, quero cumprimentar V. Exª pelo denodado esforço que vem fazendo em defesa dos interesses comerciais do Brasil, valendo-se da grande experiência internacional como diplomata de carreira,
como Embaixador, e dos seus conhecimentos e das
relações que estabeleceu ao longo de tantos anos na
sua atividade profissional.
Ministro, o Brasil vive um novo momento. Nós
somos um País que tem, sim, uma política industrial
que se revela nos padrões de comportamento do nos-
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so Governo em relação, por exemplo, a processos de
produção chamados processos produtivos. São pequenos detalhes, aspectos específicos da produção
industrial que vêm sofrendo um processo de nacionalização gradativa mediante uma decidida ação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e do Ministério de Ciência e Tecnologia.
Temos uma política industrial que não é a velha
prática do protecionismo, cujos custos recaem sobre a
população, sobre o consumidor brasileiro, que é obrigado a pagar um preço muito alto por produtos de má
qualidade, de baixa competitividade. De outro lado, o
custo que recai sobre a população é avanço tecnológico nenhum. Essa política de protecionismo já fez com
que os brasileiros tivessem como um veículo de ponta
da nossa indústria automotiva um automóvel – cuja
marca, cujo modelo e fabricante não vou citar – que
apresentou a mesma tecnologia durante 17 anos. Os
brasileiros compraram o mesmo carro, revestido de aspectos possivelmente externos, talvez um pouco diferenciados, mas com exatamente a mesma reprodução
dos elementos tecnológicos. Todos sabem que o protecionismo é uma prática que acaba também recaindo
sobre a população, que é obrigada a pagar mais caro e
a adquirir produto de pior qualidade.
Ressalto que não sou um adepto das velhas
práticas protecionistas. Penso que a nova forma de
substituição de importações seja este mecanismo criado pelo Ministério da Indústria e do Comércio e pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia de, gradativamente, avançar sobre os processos produtivos.
Mas, Sr. Ministro, neste caso do setor siderúrgico, temos uma situação especialíssima, no meu
modo de entender. Parece-me que o Governo Americano, que é tão aberto em outros setores, no caso da
siderurgia, tem uma política deliberadamente protecionista. Trata-se de uma opção política de governo;
não é sequer uma proteção econômica. O Governo
Americano sabe que é talvez de pior efeito para a
economia americana, o efeito em cadeia para o sistema produtivo dos Estados Unidos é talvez menos
vantajoso com esta política que agora foi estabelecida do que com a implantação de uma política de abertura ou de regras mais equânimes em relação à entrada de produtos siderúrgicos externos. Ou seja, as demais indústrias que utilizam produtos siderúrgicos teriam mais competitividade sem este protecionismo
dado à indústria siderúrgica dos Estados Unidos.
Portanto, outros setores da vida americana perdem com isso. Mas o Presidente da República tomou
uma decisão de caráter político, eu diria, de político-eleitoreiro. O Presidente dos Estados Unidos está
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respondendo a uma promessa de campanha. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso.
Pergunto a V. Exª: não seria o caso de, nesta situação específica da siderurgia, o Brasil também ter uma
ação, uma decisão, uma tomada de posição de caráter
político forte como resposta a essa posição do Governo norte-americano. Reconheço os esforços que vêm
sendo feitos tanto por V. Exª como pelo Ministro Celso
Lafer – não poderiam ser melhores as indicações para
exercer essa função, para representar o papel de negociar os interesses do Brasil –, mas não seria o caso
de o núcleo político do Governo brasileiro arrostar essa
questão com mais firmeza, no sentido de demonstrar
ao Governo dos Estados Unidos que isso, evidentemente, tem e pode ter uma resposta mais dura e mais
incisiva por parte do Governo brasileiro?
Essa é a indagação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr. Ministro, a palavra é de V. Exª.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras
muito amáveis do Senador José Fogaça e dizer que
tenho uma grande coincidência com a apresentação
e os comentários feitos por V. Exª.
Eu queria reiterar e coincidir com V. Exª quanto
ao fato de que nós, efetivamente, temos uma política
industrial – e felizmente, porque a defendo –, não uma
política industrial ultrapassada, mas simplesmente
um incentivo que temos que dar para fazer com que
as forças de mercado funcionem numa certa direção
sem distorções – e os resultados estão aí. Neste ano,
já tivemos uma importante substituição de importações na área de informática por força da Lei de Informática, que o Presidente quis levar adiante e regulamentar no ano passado. Essa é uma das razões pelas
quais estamos importando menos nessa área e com
competitividade, sem prejuízo do consumidor.
Como V. Exª apontou muito bem, a questão do
aço, nos Estados Unidos, é uma questão política.
Aliás, o protecionismo, geralmente, é político, porque
ele significa uma distorção nas regras do mercado e
quem paga é o consumidor. Isso efetivamente já está
ocorrendo nos Estados Unidos, porque o preço do
aço aumentou. De certa forma, indiretamente, o exportador brasileiro está se beneficiando, porque terá
uma remuneração maior pelo seu produto exportado.
Quem está sendo prejudicado é o consumidor americano, é a indústria americana que utiliza o aço produzido nos Estados Unidos, porque ele está custando
mais caro, e ela, possivelmente, não poderá competir
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com alguns dos outros produtos importados que dependem do aço, porque o aço americano é mais caro.
Portanto, essa é uma questão que tem que ser levada
em conta, nas medidas que tomarmos, porque teremos que sopesar o interesse da indústria siderúrgica
e o interesse também dos usuários dessa indústria.
Penso que temos de manifestar ao Governo
norte-americano a nossa rejeição, o fato de que não
aceitamos as medidas que foram adotadas. E Senador, na verdade, isso nós fizemos. O Ministro Celso
Lafer e eu estivemos em Washington, há cerca de um
mês e meio; estivemos com quatro dos mais importantes Ministros do Governo norte-americano – o Ministro das Relações Exteriores, a Secretária do Conselho de Segurança, Condoleezza Rice, o Ministro do
Comércio e o Ministro das Negociações Comerciais
–; e manifestamos os nossos argumentos, que são
muito fortes, assim como as nossas avaliações políticas. A indústria siderúrgica atribui o fato de ter sido
menos afetada do que qualquer dos outros exportadores para os Estados Unidos, salvo os que se beneficiam de uma zona de livre comércio com os Estados
Unidos, ao resultado conjunto do esforço que foi feito
pelo setor privado e pelo Governo brasileiro. Mas isso,
evidentemente, não afasta a idéia de que temos que
ter uma resposta clara, e o que estamos buscando fazer. Evidentemente que essa resposta tem que ser
avaliada em função da sua eficiência, porque o que
queremos é o resultado, é afastar essas medidas protecionistas. E podemos conseguir continuar a exportar o aço brasileiro não só nos Estados Unidos como
nos outros mercados, porque somos competitivos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Não tenho nenhuma dúvida, Ministro, de que V. Exª e o Ministro Celso Lafer têm envidado os maiores esforços
para demonstrar o desagrado, a insatisfação do Governo brasileiro. Se há um setor da economia brasileira onde o processo de privatização e os resultados da
privatização são excelentes é o setor da siderurgia.
Tivemos aumento da produção, melhora da qualidade, expansão da área de produção siderúrgica. Somos, hoje, um país competitivo nesse setor, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país competitivo.
Seria lamentável, depois de tão bem empreendida a operação de privatização, realizada ao longo
do Governo Fernando Henrique, se víssemos essa indústria sofrer reveses duros por causa de um elemento
acidental no comércio internacional. Há quem propugne, inclusive, aquelas respostas chamadas respostas
assimétricas, que é responder a essa proteção com
uma outra proteção assimétrica em outro setor; e
sempre se apresentam setores que desejam essa

04602

Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

proteção, e passam a defender isso como uma espécie de resposta ”ineqüitativa“, mas justa do Brasil.
Fico um pouco desconfiado desse tipo de proposição, porque geralmente são setores que querem
obter vantagens, que, depois, não são repartidas com
o resto do País, com a população, porque passam a
ter, evidentemente, possibilidade de investir menos
em tecnologia, de aperfeiçoar menos os seus processos produtivos, e passam ainda a ter possibilidade de
cobrar mais caro no mercado interno e a dispor de ganhos mais fáceis. Quem paga mais por isso é, inevitavelmente, a população brasileira.
Não acredito que seja um instrumento adequado essa resposta assimétrica pela qual alguns propugnam – inclusive Parlamentares no Senado, de
quem já ouvi, em pronunciamentos isolados, a proposição de o Brasil fechar outras áreas de comércio
para a entrada de produtos norte-americanos.
Para encerrar o meu direito à réplica, indago de
V. Exª se esse tipo de ação política está, em última
análise, no rol das suas opções.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Muito obrigado, Senador José Fogaça.
Há, efetivamente, esse canal – que está em consideração – referente à solicitação de compensações,
no âmbito da OMC, mediante o sistema de solução de
controvérsias. Sofremos um dano descabido e não
justificado pelo qual pediremos reparações. Esse é o
objetivo do mecanismo citado a que poderemos recorrer se, após essas consultas, os resultados – pode
inclusive não haver nenhum – indicarem que o setor
privado e o Governo têm, como melhor opção, encaminhar-se para um pedido de compensação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr. Ministro, Srªs e Srs. Senadores, essa parte dos trabalhos a
Presidência declara encerrada, considerando que
não há outros oradores inscritos.
Todavia, Sr. Ministro, a Mesa pretende, com muita honra e júbilo, dirigir-lhe algumas palavras no sentido de parabenizar V. Exª e, se me permitem, o Governo. Esta Casa representa a Federação e a manifestação de vários oradores bem como as interpelações de inúmeros Senadores demonstraram que o
governo Brasileiro, por intermédio da sua Pasta, vem
desenvolvendo um trabalho muito importante em defesa dos nossos interesses num mundo – repito –
cada vez mais globalizado, em que há necessidade
imperiosa de o Brasil ter mecanismos que defendam
a sua economia.
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Percebemos que as medidas estão sendo tomadas segundo esse sentimento de brasilidade. Esse
fato é de fundamental importância. Citarei um exemplo a V. Exª – não é uma indagação, mas uma afirmação que lhe faço. A situação é, às vezes, tão dura contra o nosso País por parte de quem pode mais que,
em meu Estado, o Mato Grosso do Sul, corre à boca
pequena, Sr. Ministro – para maiores informações,
basta acessar a Internet –, que uma firma multinacional está desestimulando a produção agrícola brasileira, mais precisamente no que se refere à soja.
Está-se pagando para que não se plante, o que reputo um verdadeiro absurdo. Estão chamando os produtores brasileiros para não plantarem. Isso positivamente fere os interesses nacionais. Percebo que o
Governo brasileiro está atento a tudo isso. Confio e o
Senado também – V. Exª verificou pelas diversas manifestações – em sua ação e na do Governo brasileiro.
Hoje recebi trabalhadores da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, representados pela CUT
que, preocupados, querem participar do debate, dar a
sua colaboração. Percebi que, quando o Senador
Eduardo Suplicy se dirigiu a sua pessoa nesse sentido, V. Exª assentiu e democraticamente afirmou que
estava à disposição dos trabalhadores. Digo que V.
Exª está à disposição não dos trabalhadores mas do
Brasil para discutir o assunto e encontrar a melhor solução de defesa dos nossos interesses.
Passo às suas mãos o ofício que me foi dirigido,
não sem antes, mais uma vez, agradecer a atenção de
V. Exª. Aliás, o Senado da República – é preciso que
deixemos isso muito claro e muito patente – tem encontrado nos Ministros do Governo a maior boa vontade para aqui comparecerem. Tem sido praxe, pois,
mais ou menos a cada dez dias, temos um Ministro no
Senado da República, o que é muito bom porque significa uma discussão aberta em torno dos mais diversos
assuntos de relevância para o nosso País.
Cumprimento efusivamente V. Exª e agradeço a
sua atenção, antes de encerrarmos esses trabalhos.
V. Exª é generoso, e estamos correndo contra o tempo. Peço aos autores do requerimento, Senadores
Paulo Hartung, José Fogaça, que foi o último e brilhante interpelante, e Eduardo Suplicy, que acompanhem V. Exª até a saída do nosso trabalho.
Muito obrigado pela colaboração dos eminentes
Senadores que formam a comissão.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. PRESIDENTE RAMEZ TEBET EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do regimento interno.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem.) – Permita-me apenas, Sr. Presidente, dizer que
o apelo que fiz, e que V. Exª abraçou, também é do Senador Paulo Hartung, no sentido de que os trabalhadores possam ser recebidos pelo Ministro Sérgio Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não há
mais oradores inscritos. Convoco uma reunião em
meu gabinete, amanhã às 11 horas, de Líderes de todos os partidos com assento no Senado, para tratarmos de assunto referente ao Conselho de Comunicação Social, dada a importância da matéria que está
tramitando nesta Casa. Preciso da colaboração dos
Srs. Líderes, a fim de agilizarmos a matéria e tomar-
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mos uma providência estabelecida na Constituição e
também na legislação infraconstitucional.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Temos
sessão extraordinária marcada para as 18 horas e 30
minutos, a fim de discutirmos uma medida provisória
que está trancando a pauta do Senado. Conto com a
presença das Srªs e dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 36
minutos.)
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Ata da 42ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 16 de abril de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet e Carlos Wilson

EXPEDIENTE
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior –
Antônio Carlos Valadares – Ari Stadler – Arlindo Porto
– Artur da Tavola – Benício Sampaio – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos
Wilson – Casildo Maldaner – Chico Sartori – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José
Agripino – José Alencar – José Fogaça – José Jorge
– José Serra – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes
– Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marluce
Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet
– Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha
Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington
Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Mensagem nº 59, de 2002 – CN (nº 261/2002,
na origem), encaminhando, nos termos do inciso
XXIV do art. 84 e inciso IX do art. 49 da Constituição
Federal, combinado com o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as contas do Governo Federal e do Ministério Público da União correspondentes ao exercício financeiro de 2001.
Nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a Mensagem nº 59, de 2002
– CN, vai ao Tribunal de Contas da União
para elaboração do parecer prévio.

MENSAGEM Nº 60, DE 2002
(Nº 262/2002, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 6º da Lei nº 9.989, de 21 de
julho de 2000, encaminho a Vossas Excelências o relatório de avaliação do Plano Plurianual correspondente ao exercício de 2001.
Brasília, 12 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 112/MP
Brasília, 12 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual –
PPA 2000/2003, relativo ao exercício de 2001, em
cumprimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 9.989, de
21 de julho de 2000, que o instituiu.
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O documento ora apresentado contém a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano.
Contempla, também, uma avaliação da evolução da situação econômica e social do País, tendo
como referência os macroobjetivos que norteiam o
PPA, e a análise circunstanciada dos desafios da gestão governamental sob a forma de programas.
Apresenta, para cada Programa e Ação do
PPA, os créditos orçamentários correspondentes,
quantifica a respectiva execução financeira e detalha, de forma regionalizada, a realização física das
metas, no exercício de 2001 e, de forma cumulativa,
para os exercícios 2000 e 2001. Finalmente, demonstra a evolução dos indicadores de resultado
dos programas e as perspectivas de alcance dos índices previstos para o final do Plano.
Trata-se de atividade pioneira, na medida em
que avalia, de forma integral e homogênea, todo o
conjunto de atividades em curso no Governo Federal. Espera-se com esta iniciativa, prestar contas ao
Congresso Nacional e à sociedade, de forma transparente, dos avanços e dificuldades identificados na
gestão pública federal. Almeja, sobretudo, poder
contribuir para o aperfeiçoamento contínuo do Plano
e dos programas que o integram, bem como dar
mais um passo em direção a uma administração gerencial, orientada para resultados na sociedade.
Respeitosamente, – Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO
SENADO FEDERAL E DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ofício nº 4, de 2002-CN (s/nº, de 4-4-2002, e
398, de 12-4-2002, na origem), do Primeiro Secretário da Mesa do Senado Federal, Senador Carlos Wilson e do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, encaminhando, nos termos do
art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2002 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, os Relatórios de Prestação
de Contas do Exercício Financeiro de 2001 do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
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OFÍCIO
DOS PRESIDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
DO MINISTRO VICE-PRESIDENTE
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL E DO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Ofício nº 1, de 2002-CN, encaminhando, nos
termos da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, os relatórios de prestação
de contas do exercício financeiro de 2001 daquelas
Cortes.
Nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, os Ofícios nºs 1 e 4, de
2002-CN vão ao Tribunal de Contas da
União para elaboração de pareceres prévios.
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2002
(Nº 1.670/99, na Casa de origem)
Proíbe a utilização do jateamento de
areia a seco, determina prazo para mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibido em todo o território nacional
o uso de sistemas de jateamento de areia a seco para
limpeza e reparo, bem como de outros processos produtivos que comprovadamente causem pneumoconiose, tendo em vista a degradação do ambiente e os
riscos à saúde dos trabalhadores.
Art. 2º Os sistemas serão substituídos por outros que, observada a legislação aplicável, não causem poluição nem tragam risco à saúde.
Art. 3º o descumprimento do disposto nesta lei
acarreta a imposição das penalidades previstas na legislação ambiental, sanitária e trabalhista aplicável.
Parágrafo único. As autoridades competentes
aplicarão as penalidades cabíveis a partir de cento e
oitenta dias a contar da data de vigência desta lei.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.670, DE 1999
Proíbe a utilização do jateamento de
areia a seco, determina prazo para mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibido em todo o território nacional
o uso de sistemas de jateamento de areia a seco para
limpeza e reparo, tendo em vista a degradação do
ambiente e os riscos à saúde dos trabalhadores.
Art. 2º A substituição do sistema de jateamento
de areia a seco dependerá de autorização expedida
pelo, órgão municipal competente que realizará a fiscalização respectiva por meio do seu serviço de saúde do trabalhador da divisão de vigilância sanitária e
epidemiológica.
§ 1º A autorização referida no caput deste ar tigo deverá respeitar normas que assegurem melhores
tecnologias visando á proteção ambiental e a saúde
do trabalhador.
§ 2º Os sindicatos, empresários e especialistas
ambientais envolvidos com a questão do jateamento
de areia a seco participarão da análise das propostas,
da autorização e da fiscalização do processo de
substituição dos sistemas de jateamento.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei
implicará a apuração de responsabilidades administrativas, civis e criminais previstas nas legislações especificas.
Art. 4º A proibição constante desta e passa a vigorar cento e oitenta dias após a sua publicação.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de noventa dias da
sua publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Uma pesquisa realizada em trabalhadores de
empresas que usam o jateamento de areia a seco, feita pelo Serviço de Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SC), revelou que
33,3% destes trabalhadores estavam com silicose,
em diagnóstico Confirmado por meio da clinica e de
laboratório.
Na faixa etária entre 30 e 49 anos ce idade, o diagnóstico confirmado ce silicose atingiu a alarmante
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taxa de 57,15% cos trabalhadores. Em 9% das empresas pesquisadas havia acontecido casos de óbitos
de trabalhadores por silicose.
A pesquisa revelou uma situação muito seria e
perversa pois a silicose é uma doença muito grave
que diminui gradativamente a capacidade respiratória
dos pacientes até levá-los a uma morte tão sofrida
quanto prematura.
Este projeto inspira-se em matéria semelhante
lá aprovada na Câmara de Vereadores de Joinville
onde muitas empresas já adotaram medidas para minimizar o problema e há boas perspectivas, entre
elas, sobre a substituição do sistema de jateamento
de areia a seco por outros sistemas.
Cabe salientar, igualmente, que a mesma matéria já foi aprovada na Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, configurando-se como a Lei Estadual nº 3.414, de 9 de janeiro de 1997.
Entendemos que este problema, mostrado na
pesquisa de Joinville, de proporções alarmantes, se
reproduz em todo o território nacional e que, por isso,
esta Casa Legislativa não pode permanecer impassível face à situação destes trabalhadores e a perspectiva sombria para sua expectativa de vida.
São estes os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei para o qual solicitamos, de nossos ilustres colegas Deputados, o exame sensível e a
aprovação neste plenário.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1999. –
Deputado Carlinhos Merss.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 2002
(Nº 3.881/2000, na Casa de origem)
Acrescenta inciso ao art. 30 da Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
(impedidos de exercer a advocacia)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 30. .................................................
..............................................................
III – cônjuge, companheiro ou parente,
em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro grau inclusive, de membro do tribunal,
junto ao respectivo órgão judiciário.
...................................................." (NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.881, DE 2000
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Acrescenta inciso ao art. 30 da Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB. Dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994, passa a vigorar acrescido de inciso III, com a
seguinte redação:

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

“Art. 30. .................................................
..............................................................
III – cônjuge, companheiro ou parente,
em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro grau inclusive, de membro do tribunal,
junto ao respectivo órgão judiciário. “(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A questão da separação entre a esfera privada e
a esfera pública é uma constante no Estado de Direito. Nesse sentido, conceberam-se legislações destinadas a reforçam de forma eficaz a impessoalidade
da atuação de agentes públicos, inclusive os integrantes do Poder Judiciário. Assim se compreendem
as regras de suspensão previstas na legislação processual, bem como as proibições de nepotismo nas
instituições, ou ainda propostas tais como a contida
no projeto de reforma do Poder Judiciário que veda ao
ex-magistrado, por três anos seguintes a sua aposentadoria ou exoneração, o exercício da advocacia no
tribunal do qual se afastou.
Outra dimensão do problema, que foi abordada
em noticias recentes veiculadas pela mídia, diz respeito à influência exercida por parentes de magistrados. Não obstante a existência de regras processuais
que impedem a atuação de magistrados em processos nos quais figurem parentes como partes ou como
advogados, tem-se verificado a ocorrência de eventos em que, apesar da legalidade formal da atuação
desses parentes de magistrados, não se considera
ética a forma do exercício de sua advocacia.
Com base nessas considerações, julga-se necessário aperfeiçoar as regras constantes no Estatuto
da Advocacia, criando-se a vedação da advocacia a
parentes próximos dos membros dos tribunais nos
termos desta proposta.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2000. –
Deputado Wilson Santos.

TÍTULO I
Da Advocacia
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Das Incompatibilidades e Impedimentos
....................................................................................
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
I – os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os
remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;
II – os membros do Poder Legislativo, em seus
diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou
permissionárias de serviço público.
Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses
do inciso I os docentes dos cursos jurídicos.
Art. 31. O advogado deve proceder de forma
que o torne merecedor de respeito e que contribua
para o prestígio da classe e da advocacia.
§ 1º O advogado, no exercício da profissão,
deve manter independência em qualquer circunstância.
§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício
da profissão.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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PARECERES
PARECER Nº 253, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de
2001 (nº 1.086/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educacional Machado de Assis, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Rosa, Estado
do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.897,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº 688, de 14 de novembro de 2000, que outorga permissão à Fundação
Educacional Machado de Assis para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com
fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Íris Simões, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto
foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Educacional Machado de Assis (cf. fl. 137):Diretor Presidente –
Saul Dante Liberali
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Diretor Vice-Presidente
Diretor Executivo
Conselho Diretor
Conselho Diretor
Conselho Diretor
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Jucelino F. Gonçalves
Ilmo José Junges
Arcelino Zamin
Daniel Frosi
Pedro Carpanedo

II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de
outorga, pelo Poder Executivo, para execução de
serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao
cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões
para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que “dispõe sobre formalidades
e critérios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens”.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, que “institui o Código Brasileiro de
Telecomunicaçoes”.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e
do cumprimento da legislação pertinente, opinamos
pela aprovação do ato de outorga em exame, na forma do Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de
2001.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Ricardo
Santos, Presidente – Emília Fernandes, Relatora –
Mauro Miranda – Antônio Carlos Junior – Moreira
Mendes – Artur da Távola – Benício Sampaio – Lúcio Alcântara – Nabor Júnior – Romero Jucá – Geraldo Cândido – (abstenção) – Juvêncio da Fonseca – Casildo Maldaner – Roberto Saturnino – Romeu Tuma.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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DECRETO Nº 52.195,
DE 31 DE 13 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova em Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 16. – Findo o prazo do Edital, o Contel verificará quais as propostas que satisfizeram os requisitos constantes do mesmo, e:
a) em se tratando de concessão, o Contel emitirá parecer sobre as condições de execução do serviço, indicando, para a livre escolha do Presidente da
República, as pretendentes que atenderá às exigências do Edital;
b) em se tratando de permissão, o Contel se
manifestará, em parecer, sobre as condições de execução do serviço e selecionará a pretendente que reúna as melhores condições, observados os seguintes
critérios preferenciais:
1) constituição e direção da sociedade por elementos que, comprovadamente, residam no local
onde será instalada a estação emissora há, pelo menos, dois anos e que a maioria das ações ou cotas representativas do capital social pertença a esses elementos;
2) constituição da sociedade com maior número
de cotistas ou acionistas;
3) melhores condições técnicas para a execução do serviço, definidas pela qualidade dos equipamentos e instalações;
4) inclusão em suas atividades de maior tempo
de programação ao vivo;
5) inclusão em suas atividades de maior tempo
dedicado à educação e instrução, mediante a transmissão de aulas, palestras, conferências, etc.;
6) inclusão em sua programação de maior tempo destinado a serviço noticioso.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
43.117 (*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
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d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e fundações deverão
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no art. 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 254, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 446, de
2001 (nº 1.073 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Clóvis Mânica a
executar serviço de radiodifusão na cidade de Antônio Prado, Estado do Rio
Grande do Sul.
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citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária Clóvis Mânica (cf. fl.21):
Presidente
José Carlos Ghinzelli
Diretor Téc. Operacional Nevis Francisco Carra
Diretor Adm.-Financeiro Cristina Giazzon Oliveira
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Saulo Coelho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Relatora:Senadora Emilia Fernandes
III – Voto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 446, de 2001 (nº 1.073, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Clóvis Mânica a executar
serviço de radiodifusão na cidade de Antônio Prado,
Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.250,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 261,
de 14 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII. combinado com o § 3º do art. 223, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 446, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Clóvis
Mânica atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. –Ricardo
Santos, Presidente –Emilia Fernandes, Relatora –
Mauro Miranda – Antônio Carlos Júnior – Moreira
Mendes – Artur da Távola – Benício Sampaio – Lúcio Alcântara – Nabor Júnior – Romero Jucá – Geraldo Cândido – Juvêncio da Fonseca – Casildo
Maldaner – Roberto Saturnino – Romeu Tuma.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA- GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º – A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º – O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º – O prazo da concessão ou permissão
será de dez anos para as emissoras de rádio e de
quinze para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 255, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 452, de
2001 (nº 1.068/2001, na Câmara dos Deputados), que “Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Pampa
Centro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul”.
Relator: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 452, de 2001 (nº 1.068, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Pampa
Centro Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 667,
de 1999, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Porta ria
nº 19, de 18 de março de 1999, que renova a per missão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, com bi nado com o § 3º do art. 223, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Pampa Centro Ltda. (cf. fl.
105):
Nome do Sócio Cotista
Otavio Dumit Gadret
Rafael Alvarez Gadret
Total de Contas

Cotas de Participação
4.500
3.700
8.200

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, Deputado Arolde de Oliveira.
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas
e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à
análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 452, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Pampa Centro Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do projeto de decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Ricardo
Santos, Presidente – Emília Fernandes, Relatora –
Mauro Miranda – Antônio Carlos Júnior – Artur da Távola – Roberto Saturnino – Benício Sampaio – Lúcio
Alcântara – Nabor Júnior – Romero Jucá – Geraldo
Cândido (abstenção) – Juvêncio da Fonseca – Moreira Mendes – Casildo Maldaner – Romeu Tuma.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.........................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
..........................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
..........................................................................
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XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
.........................................................................
PARECER Nº 256, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 9, de 2001 – Complementar, de autoria
do Senador Roberto Saturnino, que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, concedendo prazo para o
enquadramento de municípios no limite
de despesa de pessoal, nas hipóteses
em que especifica.
Relator: Senador Jefferson Péres
I – Relatório
Em apreciação, nesta oportunidade, Projeto de
Lei Complementar do Senado nº 9, de 2001, de autoria do distinto Senador Roberto Saturnino, em que
Sua Excelência defende a prorrogação do prazo para
enquadramento de municípios no limite de despesa
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de pessoal, conforme estipula o art. 70 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Os municípios contemplados, conforme estipula
a proposta, são os “que sofreram redução do coeficiente de participação nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios _ FPM _, em virtude do disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 22 de
dezembro de 1997" (...).
Assim, são concedidos aos municípios os seguintes prazos, escalonados de acordo com a perda
experimentada pelo ente da federação, em face da
nova sistemática de cálculo instituída pela Lei Complementar nº 91, de 1997” (...).
i) quarenta e oito meses, no caso dos municípios que tenham perdido mais de 33% dos recursos do
FPM;
ii) trinta e seis meses, no caso dos municípios
que tenham perdido entre 10% e 33%;
iii) trinta meses, no caso dos municípios que tenham perdido menos de 10%.
Permito-me transcrever algumas passagens da
bem elaborada fundamentação com a qual o nobre
proponente defende sua proposta. Ei-las:
“A partir da publicação do resultado do senso
demográfico de 1991, a distribuição dos recursos do
FPM passou a enfrentar uma série de dificuldades.
Esse censo revelou nova distribuição intermunicipal
da população do País. Em virtude de movimentos migratórios de pequenos municípios para cidades de
porte médio e municípios das capitais, centenas de
municípios do interior perderam população, comparativamente ao censo anterior.
“De acordo com a legislação do FPM,
os municípios que tinham perdido população teriam, em conseqüência, a redução de
sua participação nos recursos do Fundo. Os
prefeitos desses municípios deflagraram,
contudo, um movimento pela manutenção
de sua participação no FPM. Argumentava-se que a redução dos recursos do FPM
inviabilizaria esses municípios, do ponto de
vista econômico, uma vez que não seria
possível reduzir, na mesma proporção, as
despesas com a manutenção dos serviços
públicos, principalmente pessoal, e com o
serviço da dívida, no caso de municípios endividados”.
Além desse substancioso arrazoado, o ilustre e
denodado companheiro descreve todo o processo de
decantação a que o assunto foi submetido, visando
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atingir o ponto de equilíbrio que aplacasse os ânimos
dos insatisfeitos. Para tanto, foram editadas várias
Leis Complementares: i) a de nº 72, de 29 de janeiro
de 1993, prorrogando até o final de 1993 a tabela de
coeficientes de repartição dos recursos do FPM,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 1.881/81; ii) a de nº 74,
de 30 de abril de 1993, mantendo os coeficientes de
participação fixados para o exercício de 1992, e revisando os coeficientes dos municípios que cederam
população para as novas unidades municipais criadas em 1993, bem assim, definindo o censo de 1991
como base de cálculo dos coeficientes a serem utilizados.
Em meio a esse processo de marchas e contramarchas, surge a Lei Complementar nº 91, de 1997,
na qual estão estipuladas, dentre outras, as seguintes
normas:
i) cada município passou a ser contemplado no
Fundo, segundo intervalos de população, conforme
previsto no Decreto-Lei nº 1.881/81, eliminando-se os
reajustes periódicos dos limites dos intervalos de população previstos em tabela; ii) a cada município foi
atribuído um coeficiente de participação individual, de
acordo com sua população; iii) revisão anual das quotas, com base nos dados da população fornecidos
pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; iv) manutenção, a partir do exercício de 1998,
dos coeficientes atribuídos aos municípios em 1997;
v) aplicação de redutores, a partir de 1º de janeiro de
1999, de 20% sobre os ganhos obtidos individualmente por alguns municípios; vi) rateio dos recursos
provenientes da aplicação dos redutores entre os municípios que experimentaram perda.
Ocorre que, nos termos da justificação, nenhuma das fórmulas preconizadas atendeu aos interesses de todos. Na sistemática instituída pela Lei Complementar nº 91, de 1997, a insatisfação fica por conta
da aplicação do redutor de 20%.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno da
Casa, cabe a esta Comissão apreciar e emitir parecer
sobre o mérito da proposição em exame.
O projeto, de autoria do Senador Roberto Saturnino, busca ampliar, de forma escalonada, o prazo de
dois exercícios, previsto no art. 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a vencer no exercício de
2002, para os municípios que tenham sofrido redução
de coeficiente de participação no FPM, em virtude
das disposições da Lei Complementar nº 91, de 22 de
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dezembro de 1997. Por essa lei, os coeficientes de
participação dos municípios, exceto dos municípios
das capitais, serão calculados segundo o número de
habitantes, conforme previsto inicialmente pelo Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966. Em função dessa nova sistemática de cálculo, muitos municípios tiveram seus coeficientes de
participação no Fundo reduzidos.
As demandas dos prefeitos dos municípios perdedores, que legitimamente procuram defender os interesses de suas comunidades, constituem o motor
da presente proposição. Na análise do seu mérito,
busco, de forma equilibrada e imparcial, focalizar diferentes aspectos que envolvem a questão das finanças municipais, em especial o momentoso e insolúvel
problema de enquadramento das despesas com pessoal.
Neste relatório, baseio-me em dados da Secretaria do Tesouro Nacional - STN - e do Banco Central
do Brasil – BACEN –, trabalhados pela Secretaria
para Assuntos Fiscais do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES — com os
quais procuro, de início, mostrar o comportamento
das receitas das três esferas de governo, em especial
da municipal, como decorrência da divisão do poder
impositivo e do sistema de partilha imposto pela Carta de 1988.
Em seguida, com base em dados da STN (disponibilizados no site www.tesouro.fazenda.gov.br),
procuro mostrar a evolução das despesas com pessoal e encargos sociais dos municípios, e especular
sobre as prováveis causas da elevação verificada no
período sob análise. Nessa seção, contrasteio, ainda,
as despesas acima citadas com a receita corrente líquida¹ dos municípios, de modo a evidenciar a ponderação das primeiras nas últimas e a tendência verificada ao longo do tempo.
Na terceira seção, traço, ainda que de forma
perfunctória, quadro acerca da cultura histórica da
gestão fiscal no País e ressalto a importância da LRF
como instrumento de mudança de mentalidade dos
gestores da coisa pública.
¹ De acordo com o inciso IV do art. 2º da Lei de Responsabilidade
Fiscal, por receita corrente líquida entende-se o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras também
correntes, deduzidas: (...) c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema
de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
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Finalmente, arrolo, na última seção, o instrumental
jurídico-normativo à disposição dos gestores públicos
dos três níveis de governo para fazerem face ao cumprimento das disposições constitucionais e legais, que
procuram conter o vertiginoso crescimento das despesas com pessoal. A título de sugestão, listo medidas
que, uma vez postas em prática, poderiam contribuir, de
forma menos traumática, para a solução do problema.
II.1 – Breve notícia sobre a repartição tributária
pelos três níveis de governo
O nosso sistema de discriminação de rendas
encontra-se constitucionalmente organizado sob a
forma de divisão do poder impositivo entre as entidades políticas autônomas - União, Estados/Distrito Federal e Municípios - e de partilha do resultado financeiro de certos tributos, este último conhecido como
sistema de participação.
O sistema de discriminação de rendas constitui
ponto fundamental para o equilíbrio federativo, porquanto não é possível conceber-se autonomia política sem autonomia financeira. O sistema instituído
pelo constituinte de 1983 colocou significativo ponto
de inflexão na excessiva centralização da arrecadação tributária em benefício da União, sancionada pela
reforma tributária de 1966.
Estudo realizado pela Secretaria para Assuntos
Fiscais - SF, do BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social² -, revela de forma eloqüente os efeitos práticos dessa descentralização.
Com efeito, conforme mostra o mencionado documento, em 1980, de um total de receitas equivalentes a
24,6% do PIB, a União ficava com nada menos que
18,5%, os Estados/Distrito Federal com 5,4% e os municípios com apenas 0,7%. Dito de outra forma, isso
significa que, em 1980, a União abocanhava 75,2% do
total das receitas tributárias geradas no País, os Estados/Distrito Federal, 22,0% e os Municípios, 2,8%.
A descentralização promovida pelo constituinte
de 1988 deu lugar à maior divisão do bolo tributário
que nossa história econômica registra, em proveito
dos entes menores da federação, especialmente dos
municípios, que tiveram suas receitas elevadas de
forma significativa. Assim é que, no ano 2000, de uma
carga tributária de 33,4% do PIB, a União fica com
22,6%, os Estados/Distrito Federal com 9,1% e os
municípios com 1,7%. Ou seja, a União vê sua participação cair de 75,1% para 67,7% da arrecadação total
de tributos, enquanto os Estados/Distrito Federal ampliam sua participação de 22,0% para 27,2% e os municípios, de 2,8% para 5,1%.
––––––––––
² Informe SF nº 28, junho de 2001.
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A situação acima descrita encontra-se retratada
na Tabela 1 abaixo, que revela um quadro evolutivo
consideravelmente favorável aos municípios, considerando-se apenas a capacidade impositiva de cada
uma das entidades políticas da federação. Se levada
em conta a receita disponível, assim entendida a receita tributária própria de cada ente mais (ou menos)
as transferências, o quadro é ainda mais favorável
aos municípios.

De fato, em 1980, levando-se em conta as
transferências efetivadas pela União aos Estados/Distrito Federal e municípios e pelos Estados
aos municípios, a receita disponível de cada ente
da federação apresenta a seguinte posição: i) a
União perde participação no total das receitas, caindo de 18,5% para 17,0% do PIB; ii) os Estados/Distrito Federal experimentam pequeno ganho,
passando de 4,4% para 5,5% do PIB; iii) e os municípios dão um salto de 0,7% para 2,1%. Ou seja, a
União tem sua participação no bolo total das receitas tributárias reduzida de 75,1% para 69,2%; os
Estados/Distrito Federal têm sua participação elevada de 22,0% para 22,2% e os municípios, de
2,9% para 8,6%.
Esse era o quadro resultante, introduzido pela
reforma tributária de 1966 e referendada pela Constituição de 1967.
Considerada a descentralização introduzida
pela Constituição de 1988, a Tabela 1 revela que a
participação da União no bolo tributário cai dos
75,1%, verificados sob a égide da reforma de 1967,
para 67,7%, enquanto os Estados/Distrito Federal
ampliam sua participação de 22,0% para 27,2% e os
municípios, de 2,9% para 5,1%. Esse quadro leva em
conta apenas a capacidade impositiva de cada ente
da federação.
Se, entretanto, forem levados em consideração os
efeitos do novo sistema de participação introduzido pela
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Carta de 1988, o quadro mostra-se ainda mais favorável
aos municípios. Realmente, como mostra a Tabela em
foco, no ano 2000, a União tem sua participação no total
do bolo tributário reduzida de 67,7% para 57,3%, enquanto os Estados/Distrito Federal vêem sua participação minguar de 27,2% para 25,9% e os municípios ampliam-na de 5,1% para 16,9%.
Traduzindo em quantificação financeiro os percentuais acima, os municípios viram suas receitas diretamente arrecadadas crescerem de R$6,23 bilhões, em
1988, para R$18,44 bilhões, em 2000, com um pico de
R$19,02 bilhões verificado no exercício de 19993. Houve, no período mencionado, um crescimento das receitas diretamente arrecadadas da ordem de 196%.
Nesse contexto, as transferências compulsórias
- assim entendidas as efetivadas pela União e Estados, em decorrência de determinação constitucional
ou legal - assumem valores expressivos. De acordo
com dados colhidos junto ao Banco Central e ao
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira – entre 1994 e 2000, a receita disponível dos
municípios experimentou crescimento significativo,
conforme ilustra a Tabela 2 abaixo.

Consideradas essas transferências constitucionais, como se vê na Tabela 2, a receita disponível municipal experimenta crescimento de 2 16,5%, sem levar em conta as transferências voluntárias4 e as relativas ao SUS - Sistema Único de Saúde.
O Informe SF dá conta de que, no ano 2000,
somente as transferências relacionadas com o SUS
“a título de financiamento da prestação descentralizada dos serviços de saúde”, totalizaram R$8,20 bilhões.
––––––––––
3 Informe-SF nº 28, junho de 2001 (Tabela 1).
4Por transferências voluntárias entendem-se aquelas efetuadas
pela Unido aos Estados/Distrito Federal e Municípios e que não
decorrem de determinação constitucional ou legal
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O exponencial crescimento da receita disponível dos municípios, como se vê, assenta-se nas receitas de participação, tanto na arrecadação federal
(FPM - Fundo de Participação dos Municípios), quanto estadual (participação na arrecadação no ICMS),
promovidas pelo constituinte de 1988, que foi totalmente avessa ao quadro centralizador promovido
pela Constituição de 1967. Os dados disponíveis
mostram que as receitas de participação ou transferências beneficiaram principalmente os municípios
menos populosos, os quais têm uma participação per
capita superior à dos municípios de maior população.
Nestes últimos, a receita tributária própria apresenta
maior proporção da receita disponível.
A análise levada a efeito no documento do
BNDES – constata. que cerca de 62% dos municípios
que compuseram a amostra, em que a população supera 100 mil habitantes, o FPM representou menos
de 20% da receita disponível, ou seja, em tais casos a
arrecadação direta é preponderante no conjunto das
receitas municípios. De outro lado, em 30% dos municípios com população inferior a 10 mil habitantes, a
ponderação do FPM representa entre 30% e 50% da
receita disponível, enquanto, em 66,5%, essa relação
é superior a 50%.
Vista sob este ângulo, a forma mais justa de graduar a dilatação dos prazos para cumprimento da determinação da LRF seria levar em conta a participação das receitas de transferências do FPM na receita
disponível dos municípios, já que a motivação da iniciativa que ora se analisa é precisamente em fruição da
perda de receita decorrente dessas transferências.
II.2 – Evolução das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais dos Municípios
As despesas com pessoal têm sido o grande vilão das administrações municipais. Os dados da Tabela 3, coletados junto à STN, revelam que, de 1994 a
2000, houve significativo crescimento nessa rubrica
do gasto público municipal. Enquanto a receita disponível cresceu 216,5%, no mesmo período, as despesas com pessoal experimentaram elevação da ordem
de 28 1%. Isso, sem dúvida, anulou todo o esforço distributivo promovido pelo constituinte de 1988 em favor
das entidades menores da federação.
A explicação para essa exponencial elevação
deve ser buscada no crescimento vegetativo das folhas de salários, quiçá em função de certas vantagens incidentes em cascata sobre os salários, prática
que se tomou rotineira em muitas administrações.
Além dessa explicação, outra que poderia justificar o
acréscimo das despesas seria a elevação do número
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de servidores municipais. Finalmente, poder-se-ia invocar, ainda, os aumentos do salário mínimo, já que a maioria dos municípios tem a remuneração de seus servidores associada a esse padrão remuneratório. De 1994
até 2000, esse padrão mínimo remuneratório experimentou incremento da ordem de 157%, passando de
R$70,00, em 1994, para R$180,00, em 2000.
Em vista do que foi dito, não constituiria absurdo
especular-se que a conjugação dos três fatores mencionados devem ter contribuído para a elevação das despesas de pessoal dos municípios aos níveis expostos.
Embora não se disponha de dados acerca da
evolução do número de servidores municipais,

sabe-se que em muitas administrações, em especial
nas pequenas cidades, prevalece a cultura do empreguismo, sob a justificativa de serem as Prefeituras os
únicos empregadores. Tal visão, data vênia, é sofismática e, portanto, não deve prosperar, tendo em vista que os entes públicos são indutores da geração de
emprego e renda, na medida em que demandam
bens e serviços ao setor privado.
Não obstante o vertiginoso crescimento nominal
das despesas com pessoal no conjunto dos municípios, observa-se, por outro lado, que, quando se leva
em conta a receita corrente líquida desses entes, o
peso dessas despesas é declinante, como mostra a
Tabela 4.
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Como se pode observar, em 1994, as despesas
com pessoal no conjunto dos municípios correspondia a 50,5% da receita corrente líquida desses entes,
enquanto, em 2000, essa relação decresce para
44,6%. À medida em que as despesas crescem 281%
noperíodo, as receitas crescem 33 1%, o que justifica
a alteração de patamar - de 50,5% para 44,6% - das
despesas com pessoal, e, mais uma vez, mostra a importância das transferências nas receitas municipais.
Comporta observar que a tendência de participação declinante das despesas com pessoal em confronto com a receita corrente líquida é válida para os
municípios, tomados no seu agregado. Entretanto,
muitas são as situações que fogem dessa tendência,
o que deu ensejo ao projeto de lei sob análise.
II.3 – A Lei de Responsabilidade Fiscal como
marco histórico da disciplina fiscal
A anarquia fiscal sempre foi a característica do
Estado brasileiro. A gastança desmesurada e inconseqüente, que mais visava satisfazer aos desígnios
dos governantes do que atender às demandas da população, impunha ao setor público contínuos e crescentes déficits, cujas conseqüências não tardaram a
se manifestar. Ficou célebre a manifestação de um
então governador de Estado, na qual se regozijava
em ter eleito seu sucessor, não obstante haver quebrado o Estado. Ou seja, elegeu seu sucessor e a ele
entregou a massa falida para administrar.
Para financiar esses déficits, os governos utilizavam-se dos meios clássicos: a emissão de moeda
e o endividamento público. Como a emissão de moeda é prerrogativa da União, tal recurso foi largamente
utilizado pelo governo federal, sem desprezar o recurso à capitação de poupança do setor privado, via endividamento público.
Com a criação dos bancos estaduais, na década de setenta, tais entidades logo tiveram deturpada
sua finalidade precípua, qual seja, a de financiar o desenvolvimento econômico dos respectivos Estados,
passando a constituírem-se em verdadeiros bancos
emissores, na medida em que financiavam os governos estaduais sem que estes dispusessem de capacidade financeira para saldar tais compromissos.
Para se integrarem a essa ciranda, os municípios, como não tinham meios para emissão de moeda,
passaram a endividar-se de forma progressiva e continuada.
O resultado de toda essa irresponsabilidade é
por todos conhecido: perda de capacidade de financiamento do setor público, inflação galopante, estagnação econômica e as conseqüências daí advindas.
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O Plano Real, lançado após fracassadas várias
tentativas de estabilização da economia, em sua lógica, tem como pressuposto inarredável o equilíbrio
das contas públicas. Começou com o PAI - Programa
de Ação Imediata - no início de 1994, que traz como
primeira providência a renegociação das dívidas dos
governos com a União, como pré-condição para se alcançar uma estabilidade duradoura. Na arquitetura do
PAI já se pretende incutir na, consciência do administrador público a semente da necessidade de um gerenciamento responsável das contas públicas.
No contexto de um conjunto de normas, que tinham por objetivo a reforma do Estado, surge a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - que ficou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.
Essa Lei, ao regulamentar o Capítulo II do Título VI da
Constituição, traça normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo os três Poderes e os três níveis de governo da federação. No Capítulo da Despesa Pública são
impostas rígidas restrições à geração de novas despesas ou à assunção de compromissos. Assim - diz o
art. 15 - serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao património público a geração de
despesa ou assunção de obrigação que não atendam
o disposto nos arts. 16 e 17.
O art. 16 prevê que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será, necessariamente, acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subsequentes, bem como da declaração do ordenador de despesas de que o aumento é adequado
à previsão orçamentário-financeira do exercício e
compatibiliza-se com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias.
Por sua vez, nos §§ 1º e 2º do art. 17, encontra-se estabelecida a regra básica para criação de novas despesas públicas: indicação de fonte permanente para seu custeio ou pelo aumento permanente da
receita, em montante equivalente, ou pela redução
permanente da despesa.
Relativamente às despesas com pessoal, seu
desmesurado crescimento já constituiu preocupação
do constituinte de 1988. Assim, é que ficou assentado
no art. 169 de nossa Carta Política, ipsis verbis:
“Art. 169. A despesa com pessoal ativo
e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
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“Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão
de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e os acréscimos dela
decorrentes;
II – se houver autorização especifica
na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades
de economia mista.”
Demais disso, estipulou, no art. 38 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT -,
que:
“Art. 38. Até a promulgação da lei complementar referida no art. 169, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão despender com pessoal mais
do que sessenta e cinco por cento do valor
das respectivas receitas correntes.
“Parágrafo único. A União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, quando a
respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retornar
àquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de um quinto por ano.”
Como se pode observar, a expectativa do legislador constituinte era no sentido de que, na ausência
de regra mais rígida, o limite de despesa da espécie
estivesse plenamente ajustado no prazo máximo de
cinco anos, contados da data de início da vigência da
Constituição.
Com amparo nessas disposições, foi editada a
Lei Complementar nº 82, de 27 de março de 1995 – a
denominada Lei Camata – que fixou em sessenta por
cento da receita corrente líquida para cada um dos níveis de governo o montante das despesas com pessoal (art. 1º, incisos I, II e III). Ficou, ainda, estabelecido o prazo de três exercícios para os entes que eventualmente excedessem tal limite se ajustassem à
prescrição legal.
Frustrados os objetivos perseguidos na Lei Camata, foi editada a Lei Complementar nº 96, de 31 de
maio de 1999, que traçou novas regras para discipli-
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namento das despesas com pessoal. Nesse sentido,
foram fixados os seguintes princípios:
i) as despesas do gênero, no caso da União, foram fixadas em cinquenta por cento da receita corrente
líquida e mantida em sessenta por cento, no caso dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 1º);
ii) sempre que essas despesas ultrapassassem
os respectivos limites, ficavam vedadas: a) a concessão
de vantagem ou aumento de remuneração a qualquer
título; b) a criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreira; c) novas admissões ou
contratações de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos
e entidades da administração direta ou indireta, mantidas, no todo ou em parte, pelo Poder Público; d) a concessão a servidores de benefícios não previstos constitucionalmente (art. 32);
iii) foi concedido prazo de mais dois exercícios
para os entes que eventualmente estivessem acima
dos limites (art. 4º);
iv) os recalcitrantes ficaram sujeitos às seguintes sanções: a) suspensão dos repasses de verbas
federais ou estaduais; b) vedação à concessão, direta
ou indireta, de garantia da União e à contratação de
operação de crédito junto às instituições financeiras
federais (art. 5º).
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 19,
manteve os mesmos limites de despesas para cada
um dos entes da federação, porém com especificação
detalhada desses limites com relação a cada um dos
Poderes da esfera de governo e ao Ministério Público.
Demais disso, concede dois exercícios aos entes,
que, no exercício anterior ao de vigência da Lei, estivessem acima do limite (art. 70).
Recapitulando: sem contar os 5 anos previstos
no art. 38 do ADCT, temos os seguintes prazos já concedidos para enquadramento das despesas com pessoal nos limites da lei: i) Lei Complementar nº 82, de
1995 – 3 exercícios; ii) Lei Complementar nº 96, de
1999 – 2 exercícios; Lei Complementar nº 101, de
2000 – 2 exercícios. No total, portanto, já foram concedidos 7 exercícios para atendimento das disposições constitucionais e legais relacionadas com essas
despesas.
11.4 – O arsenal legislativo posto à
disposição dos entes da federação para
atendimento dos preceitos constitucional e legal
Em princípio, é possível especular que a ineficácia das regras editadas, tanto no ADCT, quanto na Lei
Complementar nº 82, de 1995, esteja associada, de
um lado, à falta de condições objetivas, em face da rigidez das normas estatutárias relativas ao funciona-
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lismo público; de outro, à falta de previsão de sanção,
na hipótese do seu descumprimento, uma vez que a
observância de tais preceitos, em alguns casos, implica a adoção de terapêutica extremamente amarga.
Com efeito, de início, a única previsão de sanção era a inserta nas disposições constitucionais do
art. 85, inciso VII, que prescreve como crime de responsabilidade o não cumprimento das leis e das decisões judiciais, regra essa que, por constituir princípio
basilar do direito constitucional pátrio, insere-se naqueles de observância obrigatória pelos três níveis de
governo. Mesmo assim, a eficácia da regra constitucional ficou condicionada à vigilância do Ministério Público dos Estados, a que cabe, in espécie, a defesa
da ordem jurídica (C.F., art. 127).
A Emenda Constitucional – E.C. – nº 19, de 4 de
junho de 1998 – a denominada reforma administrativa
–, entretanto, acena com regras pretensamente mais
rigorosas sobre o assunto, na medida em que prevê
como sanção aos entes inadimplentes a imediata
suspensão de repasse de verbas federais, preceitos
esses logo incorporados às disposições da Lei Complementar nº 96, de 1999. Por outro lado, referida EC
procura criar condições objetivas para viabilizar as
metas perseguidas, na medida em que torna mais flexíveis as normas que regem o relacionamento do funcionalismo público com o Estado.
Assim, a EC, no art. 21, que dá nova redação ao
art. 169 da Constituição, ao recepcionar a indigitada
Lei Complementar nº 82, de 1995, traça a seguinte
orientação, ipsis verbis:
Art. 169. .............................................
...........................................................
“§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na
lei complementar referida neste artigo para a
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.
“§ 3º Para o cumprimento dos limites
estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, 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;
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“§ 4º Se as medidas adotadas com
base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida
neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
“§ 5º O servidor que perder o cargo na
forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
“§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo,
emprego ou função com atribuições iguais
ou assemelhadas pelo prazo de quatro
anos.
“§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º.”
Além dessas providências, outras de ordem legislativa e administrativa são possíveis de serem
adotadas, objetivando o cumprimento da norma:
I – dar conseqüência as disposições do art. 29,
inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece o
teto remuneratório dos Vereadores, graduado de
acordo com faixas populacionais e vinculado à remuneração dos Deputados Estaduais;
II – negociar com as categorias funcionais de
melhor remuneração a redução da jornada de trabalho, com redução, na mesma proporção, dos salários.
A mantença do valor do salário-hora, nesse caso, elimina o choque com a previsão de irredutibilidade da
remuneração dos servidores públicos, inserta no art.
37, inciso XV, da Constituição Federal;
III - implementar o teto remuneratório do servidor público, teto que não pode exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o art. 37, inciso XI, com a
redação dada pelo art. 3º da EC nº 19, de 1998;
IV – limitar os casos de acumulação às hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição
Federal, com a redação dada pelo art. 3º da EC nº 19,
de 1998;
V – renegociar os contratos de obras e serviços
do Estado, firmados com particulares, sob o compromisso de saldá-los impreterivelmente no prazo de
vencimento;
VI – combater com pulso firme a sonegação fiscal.
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Como a exoneração de servidores – estáveis ou
mesmo não estáveis – constitui medida traumática e,
de certa forma, de difícil justificação, sob o ponto de
vista político, poder-se-ia instituir Programa de Demissão Voluntária – PDV – a exemplo do previsto na
Lei nº 9.468, de 10 de julho de 1997. Essa medida,
por ser mais palatável, contemplaria tanto os servidores não-estáveis, quanto os estáveis, com a indenização correspondente a um mês de remuneração por
ano de serviço, conforme prevê a EC nº 19, de 1998.
Antes da instituição do PDV, dever-se-ia proceder a criterioso levantamento das reais necessidades
de pessoal, nos diferentes órgãos da estrutura administrativa dos municípios e o estabelecimento de lotação ideal para cada um dos seus órgãos.
É importante observar que a limitação de despesa com pessoal, prevista nas normas constitucional e infraconstitucional não tem um fim em si mesma.
O superdimensionamento dessas despesas – que em
alguns municípios chegam a comprometer a quase
totalidade dos seus orçamentos – resultou na completa exaustão da capacidade de investimento desses entes em ações de interesse da coletividade, tais
como infra-estrutura, saúde, educação, segurança,
etc.
O que a legislação tem em vista, portanto, é reconduzir a parâmetros razoáveis o nível de dispêndio
da espécie, de modo que tais entes federados recuperem suas funções de indutores do desenvolvimento econômico e social, especialmente neste momento
em que o combate às elevadas taxas de desemprego
estão a exigir ações fortes e objetivas de todos os níveis de governo.
Talvez pareça paradoxal sugerir o combate ao
desemprego, ao tempo em que se sugere a implementação de PDV. Mas não é, por, pelo menos, duas
boas razões. A primeira delas assenta-se no fato de
que, com o produto das indenizações, os que aderirem ao Programa terão reunido condições financeiras
para montarem seus próprios negócios e, assim,
manterem-se ocupados e talvez até criem novas ocupações.
A segunda razão está associada à recuperação
da capacidade de investimento dos entes federados,
o que promove o dinamismo da economia e faz gerar
novos postos de trabalho no setor privado.
Da análise desenvolvida é possível extrair as seguintes conclusões, dentre outras:
i) a divisão do poder impositivo instituído pela
Carta de 1988, associada ao sistema de participação,
foi altamente benéfica aos municípios, possibilitan-
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do-lhes situação financeira confortável, se geridos os
recursos de forma criteriosa e com parcimônia;
ii) a participação das receitas do FPM na receita
disponível dos municípios é maior nos municípios menos populosos, de modo que eventual alongamento
de prazos para enquadramento das despesas com
pessoal de algumas entidades seria mais justo se levada em conta essa participação;
iii) tendo em conta os precedentes e considerando que já foi concedido aos municípios prazo de
sete anos para o ajustamento de suas despesas com
pessoal – afora os sete anos decorridos entre a vigência da Constituição e a edição da Lei Camata –, entendo que não há garantia de plena eficácia da lei que
se pretende editar. Nesse sentido, é importante observar que o arsenal jurídico disponível, associado a
outras providências de ordem legislativa e administrativa, estas de competência privativa dos governos
municipais, parecem suficientes para limitar as despesas com o funcionalismo aos parâmetros estipulados pelas normas constitucional e infraconstitucional;
IV) tendo em vista que a limitação das despesas
com pessoal tem como pano de fundo a recuperação
da capacidade de investimento dos entes federados,
parece evidente que tal desiderato pode ser alcançado, tanto pela redução das despesas quanto pelo aumento das receitas, ou pelas duas fórmulas combinadas, conforme proposto acima.
Diante de todo o exposto, o meu voto é, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Complementar do
Senado nº 9, de 2001.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Lúcio
Alcântara, Presidente – Jefferson Peres, Relator –
Roberto Saturnino (autor) Romero Jucá – Francelino Pereira – Ricardo Santos (vencido) – Jonas Pinheiro – Paulo Souto – Fernando Ribeiro (vencido)
– Casildo Maldaner – Lauro Campos (vencido) –
Waldeck Ornelas – Romeu Tuma – José Fogaça –
Antonio Carlos Júnior
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
...........................................................................
Art. 29. (*) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
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Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
.......................... .................................................
IV – número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os seguintes limites:
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta
e um nos Municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habitantes;
.......................... .................................................
Art. 37. (*) A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
.......................... .................................................
XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de
valores entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal
Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os
valores percebidos como remuneração, em espécie,
pelo Prefeito;
.......................... .................................................
XV – os vencimentos dos servidores públicos,
civis e militares, são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I.
.......................... .................................................
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:
I – a existência da União;
II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação;
III – o exercício dos direitos políticos, individuais
e sociais;
IV – a segurança interna do Pais;
V – a probidade na administração;
VI – a lei orçamentária;
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VII – o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos
em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
.......................... .................................................
Art. 127. (*) O Ministério Público é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
§ 1º São princípios institucionais do Ministério
Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o
disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares,
provendo-os por concurso público de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre sua organização e
funcionamento.
§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias.
....................................................................................
Art. 169. (*) A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como
a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II – se houver autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
(*) Emenda Constitucional Nº 19, de 1998

....................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
....................................................................................
Art. 38. Até a promulgação da lei complementar referida no art. 169, a União, os Estados, o Distrito
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Federal e os Municípios não poderão despender com
pessoal mais do que sessenta e cinco por cento do
valor das respectivas receitas correntes.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo,
deverão retomar àquele limite, reduzindo o percentual
excedente à razão de um quinto por ano.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Despesa Pública
SEÇÃO I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário – financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subseqüentesquentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I – adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II – compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
suas disposições.
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§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput
será acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas.
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4º As normas do caput constituem condição
prévia para:
I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II – desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 3º do art. 182 da Constituição.
SUBSEÇÃO I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato
será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do
art. 4º devido seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998
Modifica o regime e dispõe sobre
princípios e normas da Administração
Pública, servidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 21. O art. 169 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos
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e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a 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.
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na
lei complementar referida no caput, 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.
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o
cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos
Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou
unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do
parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições
iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
§ 7º Lei Federal disporá sobre as normas gerais a
serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º."
LEI COMPLEMENTAR Nº 82,
DE 27 DE MARÇO DE 1995
Disciplina os limites das despesas
com o funcionalismo público, na forma
do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 1º As despesas totais com pessoal ativo e
inativo da administração direta e indireta, inclusive
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fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pagas com receitas correntes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não
poderão, em cada exercício financeiro, exceder:
I – no caso da União, a sessenta por cento da
respectiva receita corrente líquida, entendida esta
como sendo o total da receita corrente, deduzidos
os valores correspondentes às transferências por
participações, constitucionais e legais, dos Estados,
Distrito Federal e municípios na arrecadação de tributos de competência da União, bem como as receitas de que trata o art. 239 da Constituição Federal,
e, ainda, os valores correspondentes às despesas
com o pagamento de benefícios no âmbito do Regime Geral da Previdência Social;
II – no caso dos Estados, a sessenta por cento
das respectivas receitas correntes líquidas, entendidas como sendo os totais das respectivas receitas
correntes, deduzidos os valores das transferências
por participações, constitucionais e legais, dos municípios na arrecadação de tributos de competência
dos Estados;
III – no caso do Distrito Federal e dos municípios, a sessenta por cento das respectivas receitas
correntes.
1º Se as despesas de que trata este artigo excederem, no exercício da publicação desta lei complementar, aos limites nele fixados, deverão retornar
àqueles limites no prazo máximo de três exercícios
financeiros, a contar daquele em que esta lei complementar entrar em vigor, à razão de um terço do
excedente por exercício.
2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução
orçamentária, do mês e até o mês, explicitando, de
forma individualizada, os valores de cada item considerado para efeito do cálculo das receitas correntes líquidas, das despesas totais de pessoal e, conseqüentemente, da referida participação.
3º Sempre que o demonstrativo de que trata o
parágrafo anterior, no que tange à despesa acumulada até o mês, indicar o descumprimento dos limites fixados nesta lei complementar, ficarão vedadas,
até que a situação se regularize, quaisquer revisões,
reajustes ou adequações de remuneração que impliquem aumento de despesas.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 31 DE MAIO DE 1999
Disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do art. 169 da
Constituição.
....................................................................................
LEI Nº 9.468, DE 10 DE JULHO DE 1997
Institui o Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal e dá outras providências.
....................................................................................
PARECER Nº 257, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 112/2001 – Complementar, de autoria
do Senador Roberto Saturnino, que “inclui novo dispositivo na Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000, dispondo sobre a
compensação de despesas realizadas
pelos municípios com ações de competência de outro ente da Federação.”
Relator: Senador Jefferson Péres
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos
o Projeto de Lei do Senado nº 112/2001 – Complementar, de autoria do Senador Roberto Saturnino,
que “inclui novo dispositivo na Lei Complementar nº
101, de 4-5-2000, dispondo sobre a compensação de
despesas realizadas pelos municípios com ações de
competência de outro ente da Federação.”
Mais especificamente o Projeto inclui no Capítulo X da Lei Complementar nº 101/2000, a chamada
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, um novo artigo
com a seguinte redação:
“Art. ... Para fins de apuração do cumprimento dos limites de gastos e endividamento previstos nesta lei complementar,
não serão consideradas as despesas realizadas pelos municípios com ações de competência de outro ente da Federação, desde
que autorizada a dedução pelo conselho de
gestão fiscal.”
Na justificação do projeto, o Senador Roberto
Saturnino alega que “o aumento constante e desordenado de encargos, muitos deles de competência da
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União e dos Estados, tem feito com que o custo de
sua manutenção se avolume e fuja ao controle dos
municípios, não só aqueles ligados às áreas de saúde, educação e assistência social, mas das mais diferentes naturezas, tais como nas áreas de administração fazendária, agricultura, comunicações, judiciário,
segurança pública, trabalho e transportes.
....................................................................................
Em face da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que
prevê penalizações para os agentes públicos que não
cumprirem os limites de gastos e endividamento ali
especificados, faz-se mister desonerar do cômputo
de tais gastos, por questão de mérito e justiça, as
despesas realizadas pelos municípios com ações de
competência de outros entes da Federação, pelo que
conclamo os nobres pares a aprovarem a presente
proposição."
I.1 – Considerações Iniciais: a Questão do Federalismo Fiscal no Brasil
A questão suscitada pelo Senador Roberto Saturnino decorre do fato de que o federalismo fiscal intrínseco à Constituição é incompleto. Com efeito, se
por um lado a Constituição estabeleceu regras claras
para a partilha das receitas entre a União, os Estados
e os municípios, por outro lado, foi ambígua no tocante às responsabilidades de cada esfera de governo
quanto ao fornecimento de bens e serviços públicos
e, conseqüentemente, ao gasto público. Prevalecem
atribuições concorrentes em vários setores, impedindo uma visão clara do papel de cada ente da Federação.
Embora o art. 23 da Constituição enuncie as
competências comuns da União, dos Estados e dos
municípios, não especifica a responsabilidade de
cada ente da Federação no exercício dessas competências. A matéria é remetida a uma lei complementar
que, todavia, não chegou a ser elaborada; nos termos
do art. 23, parágrafo único, “lei complementar fixará
normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista
o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional.” O ponto de partida para equacionar
o problema seria, portanto, elaborar essa lei complementar.
Não obstante, foram elaboradas algumas leis
ordinárias disciplinando, separadamente, algumas
competências, a exemplo das Leis que tratam do Sistema Único de Saúde – SUS (Lei nº 8.080/90), da assistência social (Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da
Assistência Social) e do Fundo de Manutenção e De-
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senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (Lei nº 9.424/96).
Federalismo fiscal é assunto extremamente
complexo, especialmente no caso brasileiro. Primeiro,
porque, diversamente do que se observa na quase totalidade dos países organizados sob a forma federativa, a Constituição tornou os municípios entes da Federação. Ipso facto, qualquer discussão de federalismo fiscal exige a interlocução de milhares de agentes.
Segundo, porque se insere em um contexto mais amplo, que requer a definição prévia do próprio papel do
estado na sociedade, vale dizer, dos bens e serviços
que o estado fornecerá aos cidadãos. Finalmente,
não se podem desconsiderar as profundas desigualdades inter-regionais do Brasil, que tornam profundamente heterogêneas as condições dos diferentes estados e municípios para a prestação dos serviços públicos.
Os estados e municípios estão sempre a demandar mais recursos financeiros da União, sob os
mais variados pretextos. A verdade, porém, é que a
Constituição promoveu uma grande descentralização
de receitas em favor dos estados e, principalmente,
dos municípios. Essas transferências ocorreram por
intermédio de dois mecanismos. O primeiro consistiu
na transferência de competências tributárias. O segundo, foi o aumento da participação dos estados e
municípios no produto da arrecadação dos tributos federais.
A transferência de competências tributárias implicou a perda para a União de sua participação no
produto da arrecadação dos impostos sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos (40%),
energia elétrica (40%), serviços de comunicações
(100%), transportes (30%) e minerais (10%). Os fatos
geradores desses impostos foram incorporados à
base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços – ICMS.
O aumento da participação dos estados e municípios na arrecadação dos tributos federais, estabelecida pela Constituição de 1988, provocou significativa
redução na receita disponível do Tesouro Nacional. A
partir de 1993, os estados passaram a receber 21,5
% do IR e do IPI e os municípios 22,5 % do IR e do IPI,
enquanto que na Constituição anterior esses percentuais eram de 14% e 17%, respectivamente. Ademais,
as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste passaram
a receber 3% do produto da arrecadação do IR e do
IPI para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo. Finalmente, passaram a ser destinados
adicionalmente aos estados 10% do produto da arreca-
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dação do IPI, proporcionalmente às suas exportações
de produtos industrializados. Mais recentemente, os estados e municípios passaram a receber novas transferências da União, com base na Lei Complementar nº
87, de 13-9-96 (Lei Kandir), como forma de compensação pela desoneração do ICMS nas exportações
de produtos industrializados semi-elaborados.
Pertence ainda aos estados (30%) e aos municípios (70%) o produto da arrecadação do IOF incidente sobre ouro, ativos financeiros ou instrumentos
cambiais. Os municípios recebem, ademais, 50% da
arrecadação do ITR referentes aos imóveis neles situados,
Além disso, os municípios recebem dos estados
25% do produto da arrecadação do ICMS e 50% do
produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA licenciados em
seus territórios.
Em conseqüência dessa descentralização de
receitas, alterou-se substancialmente a distribuição
da chamada receita disponível (receita tributária própria + transferências recebidas – transferências concedidas) em favor dos estados e, principalmente, dos
municípios. Entre 1980 e 1999, a distribuição da receita disponível, segundo esfera de governo, evoluiu da
seguinte maneira:

Como se observa, entre 1980 e 1999, enquanto
a participação da União na receita disponível total reduziu-se em 23%, a participação dos estados aumentou em 24% e a dos municípios em 121%.
Respaldados por um volume de transferências
fora do comum – que lhes chega automática e independentemente de um esforço próprio de arrecadação –, muitos municípios não exploram suficientemente suas bases tributárias. Esse comportamento, a
inadequada avaliação da viabilidade financeira de um
grande número de municípios no momento de sua cri-
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ação e o comprometimento de uma parcela substancial das receitas com o pagamento de pessoal parecem explicar melhor a alegada insuficiência de recursos desses entes da Federação.
Dados da consolidação das contas públicas referentes a 2000, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, indicam que as receitas tributárias e de
contribuições dos municípios – IPTU, ITBI, ISS, taxas
e contribuições – correspondiam a 22,5% da sua receita corrente, contra 63,1% no caso dos estados e
86,5% na União, respectivamente. Por outro lado, as
transferências correntes recebidas pelos municípios
(principalmente FPM, SUS, Fundef, ICMS e IPVA) representavam nada menos do que 66,3% da receita
corrente dos municípios, contra 23,0% no caso dos
estados e 0,04% na União. Esses mesmos dados indicam que os municípios comprometeram com o pagamento de pessoal ativo, inativos, pensionistas e salário-família 44% da receita corrente total.
1.2 – Problemas Econômicos e Operacionais do
PLS nº 112/2001
O PLS nº 112/2001 em nada soluciona os verdadeiros problemas das finanças públicas municipais
e menos ainda o problema específico do custeio de
atividades de competência de outros entes da Federação. Embora o expurgo de determinados gastos do
cômputo do déficit público pudesse aliviar as administrações municipais das sanções previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal, nos casos em que tais déficits decorressem efetivamente do custeio de atividades alheias, essa seria uma medida eivada de equívocos, por três razões principais: a) contraria o objetivo de contenção do déficit público previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal; b) trata igualmente os casos
de decisão unilateral de gasto por omissão do responsável e de decisão conveniada de gasto com o ente
responsável; c) mostra-se operacionalmente inexeqüível.
A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como um
de seus princípios básicos a prevenção de déficits públicos recorrentes, a qualquer título ou justificativa. O
procedimento relevante para os objetivos da Lei é a
comparação entre o volume de receitas arrecadadas
e o volume de despesas realizadas pelo ente, de
modo a verificar se as contas encontram-se equilibradas ou se geraram uma necessidade de financiamento junto ao mercado. Verificada a ocorrência de déficit,
a Lei demanda a análise da situação específica do
ente para a identificação dos problemas que deram
ensejo ao déficit e a tomada de medidas corretivas,
sob pena de sanções legalmente previstas. Ainda que
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o déficit dos municípios decorresse de gastos com atividades de competência de outros entes federados, a
medida a tomar não seria apartar esses gastos do
cálculo do déficit – como se eles não houvessem sido
feitos –, mas adotar iniciativas que levem à responsabilização do ente competente por tais gastos, o que
requer, como já apontado, a elaboração lei complementar prevista no art. 23 da Constituição.
Nem sempre ocorre, ademais, que o gasto de
um município em atividade de competência de outro
ente, ainda quando tal competência esteja inequivocamente definida, configura despesa alheia às responsabilidades municipais. Exemplo notório é o estabelecimento de acordo entre as administrações estadual e municipal para o provimento de serviços de saúde, em que o Estado entra com o investimento em
capital fixo (construção do hospital e compra dos
equipamentos) sob a condição de que o município arque com os custos variáveis do serviço (contratação
de pessoal, compra de medicamentos, manutenção
do prédio, etc.). Nesse caso, embora formalmente o
município esteja gastando com a manutenção de um
bem estadual, esse gasto não configura ônus em atividade de competência alheia.
Por fim, verifica-se que, não fossem os problemas acima apontados, restaria ainda o fato de que a
operacionalização da proposta seria de enorme complexidade, demandando uma análise caso a caso das
contas municipais, com a fundamentação de cada expurgo realizado, para os mais de cinco mil municípios
brasileiros. Perder-se-ia, nesse processo, qualquer
possibilidade de controle sobre o que está e o que
não está contabilizado nos demonstrativos de contas,
bem como da regularidade dos expurgos realizados e
da real situação financeira dos municípios.
1.3 – Problemas Jurídicos e Políticos do PLS nº
112/2001
O princípio do Estado de Direito exige que as
normas jurídicas sejam dotadas de alguns atributos,
dentre os quais destacamos, para os fins deste Parecer, o princípio da precisão ou determinabilidade da
norma e o princípio da reserva legal. Nessa perspectiva, verifica-se que o Projeto de Lei nº 112/2001 não
atende o princípio da precisão nem o princípio da reserva legal.
A segurança jurídica, condição fundamental
para o Estado de Direito, exige que as normas sejam
pautadas pela precisão e clareza. Na lição de Canotilho, “a segurança jurídica postula o princípio da precisão ou determinabilidade dos atos normativos, ou
seja, a conformação material e formal dos atos nor-
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mativos em termos lingüisticamente claros, compreensíveis e não confraditórios. Nesta perspectiva se
fala de princípios jurídicos de normação jurídica concretizadores das exigências de determinabilidade,
clareza e fiabilidade da ordem jurídica e, conseqüentemente, da segurança jurídica e do Estado de Direito”¹.
A infringência do princípio da precisão fica patente na inexistência de uma definição do que vêm a
ser as “ações de competência de outro ente da Federação”. Como não existe norma discriminando as
competências entre os entes da Federação, não é
possível determinar, do ponto de vista dos Municípios, as ações de competência de outro ente da Federação, como pretende o Projeto. Torna-se imprescindível, portanto, como condição sine qua non para
aplicabilidade da norma, a prévia definição das competências da União, dos Estados e dos Municípios
quanto ao fornecimento de bens e serviços à sociedade.
A infringência do princípio da reserva legal fica
evidente quando o Projeto delega ao conselho de
gestão fiscal, órgão cuja criação está a depender da
aprovação do projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, em tramitação na Câmara dos Deputados, a
responsabilidade para autorizar a dedução das despesas realizadas pelos Municípios com ações de
competência de outro ente da Federação, dos limites
de gastos e endividamento previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os postulados do Estado de Direito e da Democracia (art. 1º) e o princípio da reserva
legal (art. 5º, II) que regem a Constituição, impõem
que as decisões normativas mais importantes sejam
tomadas diretamente pelo legislador. No caso, particular, da matéria objeto do Projeto de Lei em comento, a Constituição exige lei complementar, conforme
dispõe o art. 23, parágrafo único.
II – Voto do Relator
De todo o exposto, voto pela rejeição do Projeto
de Lei nº 112/2001 – Complementar.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Lúcio
Alcântara, Presidente – Jefferson Peres, Relator –
Jonas Pinheiro – Roberto Saturnino (autor) – Francelino Pereira – Ricardo Santos – Romero Jucá –
José Fogaça – Romeu Tuma – Lauro Campos (vencido) – Eduardo Suplicy (vencido) Paulo Souto –
Waldeck Ornelas – Fernando Ribeiro (vencido).
1 CANOTILHO, J.J.G. – Direito Constitucional e Teoria da
Constituição, Coimbra, Almedina, 1997, p. 251.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II – cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III – proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
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IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;
X – combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos;
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação e dá outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
CAPITULO X
Disposições Finais e Transitória
Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para as dividas consolidadas e mobiliária,
operações de crédito e concessão de garantias.
Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que
devidamente escrituradas em sistema centralizado
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em
caução para garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o
custeio de despesas de competência de outros entes
da Federação se houver:
I – autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;
II – convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.
Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:
I – aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º do art.
30 ao final do semestre;
II – divulgar semestralmente:
a) (Vetado);
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos de que trata o art. 53;
III – elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano
plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de
Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o
anexo de que trata o inciso I do art. 5º a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar.
§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento do semestre.
§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno
ao limite definidos para os demais entes.
Art. 64. A União prestará assistência técnica e
cooperação financeira aos Municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao
cumprimento das normas desta Lei Complementar.
§ 1º A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na
transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em
meio eletrônico de amplo acesso público.
§ 2º A cooperação financeira compreenderá a
doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse oriundos de operações externas.
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da
União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I – serão suspensas a contagem dos prazos e
as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;
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II – serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput
no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na
forma da Constituição.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31
e 70 serão duplicados no caso de crescimento real
baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de
variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2º A taxa de variação será aquela apurada
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro órgão que vier a substitui-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional estadual e regional.
§ 3º Na hipótese do caput , continuarão a ser
adotadas as medidas previstas no art.22.
§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças
drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até
quatro quadrimestres.
Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de
forma permanente, da política e da operacionalidade
de gestão fiscal serão realizados por conselho de
gestão fiscal, constituído por representantes de todos
os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:
I – harmonização e coordenação entre os entes
da Federação;
II – disseminação de práticas que resultem em
maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;
III – adoção de normas de consolidação das
contas públicas, padronização das prestações de
contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão
fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e
padrões mais simples para os pequenos Municípios,
bem como outros, necessários ao controle social;
IV – divulgação de análises, estudos e diagnósticos.
§ 1º O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público
aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social,
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conjugados com a prática de uma gestão fiscal pelas
normas desta lei complementar.
§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma
de funcionamento do conselho.
Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é
criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o
pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social.
§ 1º O Fundo será constituído de:
I – bens móveis e imóveis, valores e rendas do
Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na
operacionalidade deste;
II – bens e direitos que, a qualquer titulo, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados
por força de lei;
III – receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195 da Constituição;
IV – produto da liquidação de bens e ativos de
pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência
Social;
V – resultado da aplicação financeira de seus
ativos;
VI – recursos provenientes do orçamento da
União.
§ 2º O fundo será gerido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, na forma da lei.
Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou
vier a instituir regime próprio de previdência social
para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja
despesa total com pessoal no exercício anterior ao da
publicação desta Lei Complementar estiver acima
dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite até dois exercícios,
eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo
menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas
nos arts. 22 e 23.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no
caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no § 3º do art. 23.
Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do
art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei
complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará,
em percentual da receita corrente líquida, a despesa
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verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao
limite definido na forma do art. 20.
Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do
exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte.
Art. 73. As infrações dos dispositivos desta lei
complementar serão punidos segundo o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº
201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente.
Art. 74. Esta lei complementar entra em vigor na
data da sua publicação.
Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96,
de 31 de maio de 1999.
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.
....................................................................................
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
e dá outras providências.
....................................................................................
PARECERES NºS, 258 e 259, DE 2002
Sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 87, de 2000 (nº 566/99, na Casa de origem) que dispõe sobre a veiculação, pelas empresas concessionárias de distribuição, de instruções aos consumidores
de energia elétrica no verso das contas
de luz.
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PARECER Nº 258, DE 2002
(Da Comissão de Serviços de Infra-estrutura)
Relator: Senador Valmir Amaral
I – Relatório
Encontra-se sob análise desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2000 (PL nº 566, de
1999, na origem), de lavra do ilustre Deputado Reginaldo Germano, que “Dispõe sobre a veiculação, pelas empresas concessionárias de distribuição, de instruções aos consumidores de energia elétrica no verso das contas de luz”.
A proposição sob comento propõe a obrigatoriedade de serem divulgadas no verso das contas de luz
instruções acerca do modo de proceder em caso de
queda de tensão ou de suspensão do fornecimento
de energia elétrica.
O projeto de lei, originário da Câmara dos Deputados, foi apreciado e aprovado, por unanimidade de
votos, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, e mereceu parecer, também
unânime, da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa. Em outubro de 2000, foi remetido
ao Senado Federal, atendendo ao disposto no caput
do art. 65 da Constituição Federal e no art. 134 do Regimento Comum.
É o relatório.
II – Análise
O projeto de lei em pauta está de acordo com os
preceitos constitucionais atinentes à competência
normativa da União (CF, art. 22, IV), às atribuições do
Congresso Nacional (CF, art. 48) e à legitimidade da
iniciativa legislativa (CF, art. 61). A proposição não
contraria disposições constitucionais nem infraconstitucionais.
Consoante o art. 104 do Regimento Interno do
Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre matérias pertinentes a serviços de infra-estrutura.
Em relação ao mérito, observe-se que o projeto
de lei em questão vai ao encontro dos interesses do
consumidor, ao propor que sejam apresentadas as
instruções das providências a serem adotadas se
ocorrer uma interrupção no fornecimento de energia
elétrica ou queda de voltagem.
Efetivamente, o que se busca é aprimorar a proteção do consumidor, de forma a torná-lo apto a agir
de forma adequada em caso de emergências em sua
residência no tocante a falhas de energia elétrica.
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Quanto ao aspecto da técnica legislativa, cabe
alterar a redação do projeto de lei em apreço de modo
a ajustá-lo às disposições da Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998. No presente caso, trata-se de um projeto de lei “extravagante”, o que não é
recomendado pelo referido diploma legal.
Desse modo, parece-nos mais apropriado aperfeiçoar a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL. Nesse sentido, apresentamos uma emenda
de redação, que consiste em acrescentar um art. 27-A
no Capítulo V, que cuida das Disposições Finais e
Transitórias.
III – Voto
À luz do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de
2000, nos termos da seguinte emenda de redação:
EMENDA Nº 1 – CI
Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
“Art. 1º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, passa acrescida do seguinte artigo:
‘Art. 27-A. Ficam as concessionárias
de distribuição de energia elétrica obrigadas
a veicular, no verso das contas de luz, instruções alertando os consumidores quanto
aos procedimentos a serem adotados em
caso de queda de tensão ou interrupção no
fornecimento.
Parágrafo único. É facultado às concessionárias
utilizarem-se, alternativamente, de impressos individualizados, desde que anexados às referidas contas
de luz.’ (AC)"
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. – José
Alencar, Presidente – Valmir Amaral, Relator – Tasso Rosado – Paulo Souto – Carlos Patrocinio –
Geraldo Cândido – José Eduardo Dutra – Nabor
Junior – Leomar Quintanilha – Eduardo Siqueira
Campos – Ricardo Santos – Hugo Napoleão –
Arlindo Porto – José Fogaça.
PARECER Nº 259, DE 2002
(Da Comissão de Educação)
Relator do vencido: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
O objetivo do PLC nº 87, de 2000, é obrigar as
concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica a veicular, no verso das contas de luz, ou
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em impressos a elas anexados, instruções alertando
os consumidores quanto aos procedimentos a adotar
em caso de queda de tensão ou interrupção no fornecimento.
A proposição já foi aprovada pela Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura e encontra-se sob análise
desta Comissão, tendo relatório favorável do Senador
Waldeck Ornélas, com emenda.
II – Análise
Entendemos que o projeto não deve prosperar,
por se tratar, como salienta o próprio relator, de matéria inserida na competência regulatória da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, instituída pela
Lei nº 9.427, de 1996.
Aliás, sobre o assunto, a Resolução nº 456, de
29 de novembro de 2000, da ANEEL, que estabelece,
de forma atualizada e consolidada, as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, dispõe:
“Art. 100. A concessionária deverá desenvolver, em caráter permanente e de maneira adequada, campanhas com vistas a:
I – informar ao consumidor, em particular, e ao público em geral, sobre os cuidados especiais que a energia elétrica requer
na sua utilização;
II – divulgar os direitos e deveres específicos do consumidor de energia elétrica;
III – orientar sobre a utilização racional
e formas de combater o desperdício de
energia elétrica; e
IV – divulgar outras orientações por
determinação da ANEEL."
Este dispositivo foi inserido na norma regulamentadora para atender o comando do Código de
Defesa do Consumidor, que determina:
“Art. 9º O fornecedor de produtos e
serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar,
de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.”
Diante do exposto, parece-nos mais prático e
seguro que essas ações regulamentadoras fiquem a
cargo dos órgãos federais de regulação, fiscalização
e concessão dos serviços públicos, o que não invalida
que contribuições oportunas, como a contida no projeto, sejam encaminhadas para a competente apreciação técnica das Agências, para posterior incorporação às normas por elas editadas.
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III – Voto
Pelos motivos expostos, votamos pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2000.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Senador Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Mauro Miranda – Antônio Carlos Junior –
Emília Fernandes – Geraldo Cândido – Maria do
Carmo Alves – Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino – Casildo Maldaner – Geraldo Althoff – Waldeck Ornélas (vencido) – Moreira Mendes – Artur
da Távola – Benício Sampaio – Lúcio Alcântara –
Nabor Júnior.
Voto vencido, em separado, do Senador Waldeck Ornélas, na Comissão de Educação.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
Vem a esta Comissão o PLC nº 87, de 2000, que
tem por objetivo obrigar as concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica a veicular, no
verso das contas de luz, ou em impressos a elas anexados, instruções alertando os consumidores quanto
aos procedimentos a adotar em caso de queda de
tensão ou interrupção no fornecimento.
No Senado Federal, a proposição foi distribuída
à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, onde obteve parecer favorável, com emenda, e a esta Comissão.
É o relatório.
II – Análise
Quanto à constitucionalidade e juridicidade,
acompanhamos o entendimento da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura de que o projeto atende
os requisitos regimentais.
III – Voto
Pelos motivos expostos, manifestamo-nos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de
2000, com a emenda que se segue.
EMENDA CE Nº 1
Dê-se ao art. 1º do PLC nº 87 de 2000 a seguinte redação:
“Art. 1º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 27-A. Ficam as Concessionárias
de Distribuição e Energia Elétrica obrigadas
a veicular nas contas de luz, instruções aler-
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tando os consumidores quanto aos procedimentos de segurança na utilização da energia elétrica.”
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Waldeck Ornélas.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 22. (*) Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
IV _ águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
..................................................................................
Art. 48. (*) Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I _ sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II _ plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III _ fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;
IV _ planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V _ limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI _ incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII _ transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII _ concessão de anistia;
IX _ organização administrativa e judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X _ criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
XI _ criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII _ telecomunicações e radiodifusão;
XIII _ matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
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XIV _ moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
...................................................................................
Art. 61. (*) A iniciativa das leis complementares
e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:
I _ fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
II _ disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.
....................................................................................
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica _ ANEEL, disciplina o regime
das concessões de serviços públicos de
energia elétrica e dá outras providências.
........................... ........................................................
Art. 27. Os contratos de concessão de serviço
público de energia elétrica e de uso de bem público
celebrados na vigência desta Lei e os resultantes da
aplicação dos arts. 4º e 19 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, conterão cláusula de prorrogação da
concessão, enquanto os serviços estiverem sendo
prestados nas condições estabelecidas no contrato e
na legislação do setor, atendam aos interesses dos
consumidores e o concessionário o requeira.
...................................................................................
PARECER Nº 260, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2001 (nº 3.049/2000, na origem), que dispõe sobre a concessão do benefício do
Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante os períodos de defeso.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2001, que tem por objetivo criar novas regras para a
concessão do benefício do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante os períodos de defeso.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposta
alega:
Uma das funções precípuas da lei é
por fim a situações geradoras de conflitos
e/ou provocadoras de injustiças. Lamentavelmente, não é o que vem ocorrendo com a
Lei nº 8.287/91, que estendeu o direito ao
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seguro-desemprego para os pescadores artesanais, durante o período de defeso. Em
que pese estar em vigor há quase nove
anos, essa lei não contemplou as reais necessidades desse segmento profissional.
Em sua parte substancial, o projeto estabelece
que:
1. o pescador profissional que exerça
sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar,
com ou sem auxilio eventual de terceiros,
fará jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo mensal,
durante o período de proibição de atividade
pesqueira;
2. o período de proibição de atividade
pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), em relação à espécie
marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o
pescador se dedique;
3. o pescador profissional que exerce
sua atividade de forma artesanal é aquele
que utiliza embarcação de, no máximo, dez
toneladas de arqueação bruta;
4. o regime de economia familiar é a
atividade em que o trabalho dos membros
da família é indispensável à própria subsistência e é exercida em condições de mútua
colaboração, sem subordinação e sem contratação de terceiros;
5. o auxílio eventual de terceiros é a
colaboração mútua ocasionalmente prestada, incluindo parceiros, meeiros, cooperados, arrendatários, sem subordinação e sem
remuneração;
6. para habilitação ao benefício, o pescador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego
uma série de documentos que comprovem
sua condição de pescador profissional que
exerce sua atividade de forma artesanal;
7. o benefício poderá ser suspenso
sob determinadas condições; e
8. o benefício, aqui assegurado, somente poderá ser requerido a partir do novo
período de proibição da pesca.
Ao projeto foram apresentadas sete emendas.
É o relatório.
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II – Análise
O programa do seguro-desemprego não vem
atendendo de modo satisfatório os trabalhadores da
pesca por ocasião do período do defeso, em cujos
meses eles perdem parte substancial de sua renda.
Durante esse tempo, o pescador profissional necessita, para seu sustento e de sua família, ter acesso ao
seguro-desemprego. A lei, porém, que lhes garante
esse direito, infelizmente, cria também vários obstáculos de ordem administrativa, que impedem, na prática, o gozo desse benefício.
Objetivando ampliar e facilitar o acesso desses
pescadores ao benefício do seguro-desemprego, o
projeto propõe duas grandes mudanças na Lei nº
8.287, de 20 de dezembro de 1991:
1. o comprovante do registro geral de
pescador profissional emitido pelo Ibama/Sudepe poderá ser substituído pelo da
matrícula junto à Capitania dos Portos do
Ministério da Marinha; e
2. esse comprovante deverá ter sido
emitido um ano antes do início do defeso e
não mais três, como previsto na legislação
atual.
Atualmente, esses trabalhadores, quando da
habilitação ao benefício, devem apresentar seu registro de pescadores profissionais junto ao Ibama/Sudepe. Como muito bem salientou o autor da proposta,
inúmeros profissionais têm dificuldade de acesso
àquele órgão, pois se trata de uma entidade pouco
presente nas comunidades pesqueiras, o que tem impedido o acesso de inúmeros pescadores ao benefício do seguro-desemprego.
Assim, sendo mais próximo o relacionamento
entre esses trabalhadores e a Capitania dos Portos, o
projeto prevê que a falta do registro geral de pescador
profissional junto ao Ibama/Sudepe poderá ser suprido pela matrícula junto à Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos do disposto no § 1º
do art. 28 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de
1967. Tanto o referido registro quanto a citada matrícula deverão ter sido emitidos, no mínimo, um ano, e
não mais três como hoje, antes da data de início da
proibição da pesca. Esse novo prazo, contemplando
as peculiaridades dessa categoria de trabalhadores,
virá ampliar e facilitar, sem dúvida alguma, a aplicabilidade da lei.
Não menos meritória é a preocupação da proposição em definir, com precisão legal, a figura do
pescador profissional que exerce sua atividade de for-
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ma artesanal, do regime de economia familiar e do
auxílio eventual a terceiros.
Em conclusão, no que tange ao mérito não há
reparos a serem feitos, pois entendemos que a flexibilização proposta não comprometerá a integridade do
Programa do Seguro-Desemprego, ao mesmo tempo
que propiciará um tratamento mais justo a essa laboriosa categoria de trabalhadores.
A propósito, com esse mesmo objetivo, o Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1999, de nossa autoria,
aprovado por esta Casa e hoje tramitando na Câmara
dos Deputados como PL nº 3.673, de 2000, procurou
também flexibilizar a concessão do Seguro-Desemprego e dar aos trabalhadores da pesca uma garantia
de renda no período de defeso. Assim, não poderíamos deixar de empenhar nosso apoio à presente proposição, pois guarda grande semelhança com a nossa iniciativa.
Como vimos, sete emendas foram oferecidas ao
projeto, sendo quatro de autoria do Exmo. Senador
Juvêncio da Fonseca e três do Exmo. Senador Waldeck Ornellas.
A Emenda nº 1, ao acrescentar ao art. 1º a expressão temporária visa a explicitar que haverá casos
de proibição temporária da pesca, em contraposição
ao proposto pela Emenda nº 4, com o acréscimo do
art. 6º, que prevê eventual proibição definitiva da pesca e a concessão do Seguro-Desemprego pelo período de um ano.
Em relação à Emenda nº 4, entendemos que,
além de ser remota, a proibição definitiva da pesca
não poderia ensejar a concessão tão prolongada de
um beneficio. Somos pela sua rejeição e, conseqüentemente, a Emenda nº 1 fica prejudicada.
A Emenda nº 2 prevê a fixação, com o mínimo
de seis meses de antecedência, da proibição de atividade pesqueira pelo Ibama;
Ainda que louvável a preocupação do ilustre Senador Juvêncio da Fonseca, julgamos que a regra
proposta não pode se inserir no âmbito da legislação
federal, eis que a data da fixação do período de defeso será melhor definida com a antecedência que o órgão competente através de instrumento legal próprio,
entender ser possível.
A Emenda nº 3, ao propor nova redação ao art.
5º, determina que o Seguro-Desemprego poderá ser
requerido até a data de início do período de proibição
da pesca.
Não vemos necessidade da alteração proposta
à redação do art. 5º, pois se nos apresenta bastante
explícita.
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A Emenda nº 5 estabelece um prazo mínimo de
trinta dias de antecedência para a publicação do ato
que dá início ao período do defeso.
A sugestão é oportuna, pois ao mesmo tempo
que determina com antecedência o início do período do
defeso, indica também aos pescadores quando se dará
a concessão do beneficio do Seguro-Desemprego.
A Emenda nº 6 determina que o prazo de validade do registro de pescador profissional será de cinco
anos e permite que a carteira de habilitação fornecida
pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa
possa ser usada como comprovante de registro de
pescador.
No que tange à dilatação do prazo de validade
do registro de pescador profissional, acatamos a sugestão, eis que o atual prazo de validade vem prejudicando esses pescadores que, em sua maioria, são
pessoas humildes e residentes em áreas remotas
tendo, portanto, sérias dificuldades para renovar suas
carteiras.
Já em relação à permissão do uso da carteira de
habilitação fornecida pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa para fins de comprovação de registro de pescador profissional, cabe-nos observar que a
matrícula junto à Capitania dos Portos, denominada
como Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), não
se prestaria adequadamente a este fim. Na verdade,
com a atribuição de garantir a segurança da navegação, à autoridade marítima cabe habilitar aquaviários
para bem conduzir uma embarcação, não sendo, portanto, de sua competência o controle das atividades
técnicas relativas à pesca.
A Emenda nº 7 possibilita aos bancos oficiais federais credenciados celebrar convênio operacional
com outros estabelecimentos bancários para o pagamento do beneficio do Seguro-Desemprego nas localidades onde não disponham de agência.
Acatamos a sugestão que facilitará consideravelmente a viabilização do pagamento do referido benefício.
Por último, a fim de ampliar a abrangência dos
beneficiários do Seguro-Desemprego, estamos propondo, através de emenda que ao final deste oferecemos, uma nova conceituação do pescador a ser beneficiado.
É importante salientar que os pescadores profissionais empregados ou exercendo suas atividades
como parceiros em pescarias especializadas como
as de camarão, lagosta, sardinha e outras, são demitidos ou ficam sem a renda da parceria durante as paralisações, que ocorrem em sua atividade específica.
Como estas paralisações são, em geral, anuais, esses trabalhadores nunca alcançam o tempo necessário (período aquisitivo fixado pelo Codefat em um ano
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de trabalho ininterrupto) para requererem o beneficio
estabelecido pela Lei nº 8.900, de 1994. Como também não são pescadores artesanais, não são enquadrados pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, ficam impedidos de trabalhar pela paralisação e por defesos que
variam de dois a quatro meses dependendo da espécie e região.
O aumento de despesas decorrente de nossa
proposta será pequeno e poderá ser compensada
com a exclusão de muitos atuais beneficiários que
têm possibilidades de trabalho e ganhos na pesca de
espécies não controladas, durante os defesos, já que
não ficam proibidos de pescar, mas somente de capturar determinadas espécies, o que não acontece
com aqueles que operam exclusivamente em determinada pescaria como lagosta, camarão ou sardinha.
Sob o aspecto da técnica legislativa da proposição, cumpre-nos observar que não foram obedecidos
os parâmetros fixados pela Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59
da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona.
Como se sabe, a matéria que é objeto da proposição
sob análise encontra-se regulamentada atualmente
pela Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991. De
acordo com o inciso IV do art. 7º da referida lei complementar, um mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quanto a subseqüente se destina a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
III – Voto
À vista do exposto, opinamos pela rejeição das
emendas nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo acolhimento das
Emendas nºs 5, 6 (parcial) e 7, bem como pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2001, nos
termos do seguinte substitutivo:
EMENDA Nº 1 – CAS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4
(SUBSTITUTIVO), DE 2001
Altera dispositivos da Lei nº 8.287,
de 20 de dezembro de 1991, que “Dispõe
sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores profissionais, durante os períodos de defeso”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de
20 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º O pescador profissional fará jus
ao benefício do seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo mensal, durante o
período de proibição de atividade pesqueira
fixado pelo órgão competente.
§ 1º........................................................
§ 2º O período de proibição de atividade pesqueira de que trata o caput será fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, ou outro órgão que vier a substitui-lo, em ato publicado até trinta dias antes
do início do defeso, em relação à espécie
marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o
pescador se dedique.
§ 3º Para os efeitos desta lei, entende-se como pescador profissional aquele
pescador que exerça sua atividade em embarcações próprias ou de terceiros, por conta
própria, empregado, ou em regime de parceria e que não se enquadre como beneficiário
do seguro desemprego de que trata a Lei nº
8.900, de 30 de junho de 1994. (NR)
Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o
pescador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – comprovante de registro geral de
pescador profissional, que será válido por
cinco anos, emitido pelo DPA/MAPA ou outro órgão que vier a substituí-lo, nos termos
do disposto no § 1º do art. 28 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967,
devidamente atualizados, emitidos, no mínimo, um ano antes da data de início de proibição da pesca;
II – contrato de parceria, atestado da
colônia a que esteja filiado, ou do órgão do
Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo, com jurisdição sobre a área onde atue
o pescador profissional, comprovando:
a).........................................................
b) dedicação à atividade, em caráter
permanente, durante o período transcorrido
entre a paralisação anterior àquela em curso;
c) não dispor de outras fontes de renda.
III – comprovante de inscrição junto à
Previdência Social; e
IV – comprovante de que não está em
gozo de nenhum benefício de prestação
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continuada da Previdência Social, exceto
auxilio acidente e pensão por morte.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos de que trata o inciso II, será admitida a
declaração de dois pescadores profissionais
idôneos e devidamente registrados, que deverão atestar que aos pescadores atendem
aos requisitos contidos nas alíneas a, b e c
do inciso II deste artigo. (NR)
Art. 3º. ...................................................
I – .........................................................
II – perda do mandato, se presidente
de colônia ou federação;
III – suspensão de suas atividades profissionais, com cassação do registro no Ibama, por dois anos, se pescador profissional.
(NR)
Art. 4º O benefício de que trata esta lei será
suspenso nas seguintes condições:
I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de proibição da pesca;
V – comprovação de falsidade nas informações prestadas para obtenção do benefício." (NR)
Art. 2º O benefício assegurado nesta lei somente poderá ser requerido a partir do novo período de
proibição da pesca.
Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 2º Os bancos oficiais federais credenciados celebrarão convênio operacional
com outros estabelecimentos bancários
para o pagamento do seguro-desemprego
nos municípios e localidades onde não disponham de agência." (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. – Luiz
Pontes, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator – Pedro
Simon – Nabor Júnior – Ademir Andrade – Jonas Pinheiro – Maguito Vilela – Juvêncio da Fonseca – Ricardo Santos – Lindberg Cury – Sebastião Rocha –
Ari Stadler – Maria do Carmo Alves – Benício Sampaio – Emilia Fernandes – Osmar Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 15 Compete aos Bancos Oficiais Federais o
pagamento das despesas relativas ao Programa do
Seguro-Desemprego e ao abono salarial conforme
normas a serem definidas pelos gestores do FAT.
Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos não
desembolsados, os agentes pagadores remunerarão
o FAT, no mínimo com correção monetária.
....................................................................................
LEI Nº 8.900, DE 30 DE JUNHO DE 1994
Dispõe sobre o benefício do seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e dá
outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:
I – excetuadas as codificações, cada lei tratará
de um único objeto;
II – a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência
ou conexão;
III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;
IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
....................................................................................
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.
OF. nº SF/112/2002
Brasília, 27 de fevereiro de 2002
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências cabíveis, o do Projeto de Lei da Câmara nº 4,
de 2001, que “Dispõe sobre a do benefício do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais períodos de
defeso”.
Esclareço, por oportuno, que o encaminhamento deste processado decorre do fato de que, na reunião dessa Comissão, no dia 12 de dezembro de
2001, quando da prolação do relatório sobre a proposição, V. Exª designou Relator ad hoc o ilustre Senador Waldeck Ornélas, que também era autor de três
emendas oferecidas ao projeto.
Atenciosamente, – Senador Ramez Tebet, Presidente de Senador Federal.
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4,
de 2001 (PL nº 3.049, de 2000, na origem), que Dispõe sobre a concessão do
benefício do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante os períodos
de defeso.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2001, que tem por objetivo criar novas regras para a
concessão do benefício do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante os períodos de defeso.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposta
alega:
Uma das funções precípuas da lei é
por fim a situações geradoras de conflitos
e/ou provocadoras de injustiças. Lamentavelmente, não é o que vem ocorrendo com a
Lei nº 8.287/91, que estendeu o direito ao
seguro-desemprego para os pescadores artesanais, durante o período de defeso. Em
que pese estar em vigor há quase nove
anos, essa lei não contemplou as reais necessidades desse segmento profissional.
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Em sua parte substancial, o projeto estabelece
que:
1. o pescador profissional que exerça
sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar,
com ou sem auxilio eventual de terceiros,
fará jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo mensal,
durante o período de proibição de atividade
pesqueira;
2. o período de proibição de atividade
pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), em relação à espécie
marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o
pescador se dedique;
3. o pescador profissional que exerce
sua atividade de forma artesanal é aquele
que utiliza embarcação de, no máximo, dez
toneladas de arqueação bruta;
4. o regime de economia familiar é a
atividade em que o trabalho dos membros
da família é indispensável à própria subsistência e é exercida em condições de mútua
colaboração, sem subordinação e sem contratação de terceiros;
5. o auxílio eventual de terceiros é a
colaboração mútua ocasionalmente prestada, incluindo parceiros, meeiros, cooperados, arrendatários, sem subordinação e sem
remuneração;
6. para habilitação ao benefício, o pescador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego
uma série de documentos que comprovem
sua condição de pescador profissional que
exerce sua atividade de forma artesanal;
7. o benefício poderá ser suspenso
sob determinadas condições; e
8. o benefício, aqui assegurado, somente poderá ser requerido a partir do novo
período de proibição da pesca.
Ao projeto foram apresentadas sete emendas.
É o relatório.
II – Análise
O programa do seguro-desemprego não vem
atendendo de modo satisfatório os trabalhadores da
pesca por ocasião do período do defeso, em cujos
meses eles perdem parte substancial de sua renda.
Durante esse tempo, o pescador profissional necessi-
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ta, para seu sustento e de sua família, ter acesso ao
seguro-desemprego. A lei, porém, que lhes garante
esse direito, infelizmente, cria também vários obstáculos de ordem administrativa, que impedem, na prática, o gozo desse benefício.
Objetivando ampliar e facilitar o acesso desses
pescadores ao benefício do seguro-desemprego, o
projeto propõe duas grandes mudanças na Lei nº
8.287, de 20 de dezembro de 1991:
1. o comprovante do registro geral de
pescador
profissional
emitido
pelo
IBAMA/SUDEPE poderá ser substituído
pelo da matrícula junto à Capitania dos Portos do Ministério da Marinha; e
2. esse comprovante deverá ter sido
emitido um ano antes do início do defeso e
não mais três, como previsto na legislação
atual.
Atualmente, esses trabalhadores, quando da
habilitação ao benefício, devem apresentar seu registro de pescadores profissionais junto ao
IBAMA/SUDEPE. Como muito bem salientou o autor
da proposta, inúmeros profissionais têm dificuldade
de acesso àquele órgão, pois se trata de uma entidade pouco presente nas comunidades pesqueiras, o
que tem impedido o acesso de inúmeros pescadores
ao benefício do seguro-desemprego.
Assim, sendo mais próximo o relacionamento
entre esses trabalhadores e a Capitania dos Portos, o
projeto prevê que a falta do registro geral de pescador
profissional junto ao IBAMA/SUDEPE poderá ser suprido pela matrícula junto à Capitania dos Portos do
Ministério da Marinha, nos termos do disposto no § 1º
do art. 28 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de
1967. Tanto o referido registro quanto a citada matrícula deverão ter sido emitidos, no mínimo, um ano, e
não mais três como hoje, antes da data de início da
proibição da pesca. Esse novo prazo, contemplando
as peculiaridades dessa categoria de trabalhadores,
virá ampliar e facilitar, sem dúvida alguma, a aplicabilidade da lei.
Não menos meritória é a preocupação da proposição em definir, com precisão legal, a figura do
pescador profissional que exerce sua atividade de forma artesanal, do regime de economia familiar e do
auxílio eventual a terceiros.
Em conclusão, no que tange ao mérito não há
reparos a serem feitos, pois entendemos que a flexibilização proposta não comprometerá a integridade do
Programa do Seguro-Desemprego, ao mesmo tempo
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que propiciará um tratamento mais justo a essa laboriosa categoria de trabalhadores.
A propósito, com esse mesmo objetivo, o Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1999, de nossa autoria,
aprovado por esta Casa e hoje tramitando na Câmara
dos Deputados como PL nº 3.673, de 2000, procurou
também flexibilizar a concessão do seguro-desemprego e dar aos trabalhadores da pesca uma garantia
de renda no período de defeso. Assim, não poderíamos deixar de empenhar nosso apoio à presente proposição, pois guarda grande semelhança com a nossa iniciativa.
Como vimos, sete emendas foram oferecidas ao
projeto, sendo quatro de autoria do Exmo. Senador
Juvêncio da Fonseca e três do Exmo. Senador Waldeck Ornellas.
A Emenda nº 1, ao acrescentar ao art. 1º a expressão temporária visa a explicitar que haverá casos
de proibição temporária da pesca, em contraposição
ao proposto pela Emenda nº 4, com o acréscimo do
art. 6º, que prevê eventual proibição definitiva da pesca e a concessão do seguro-desemprego pelo período de um ano.
Em relação à Emenda nº 4, entendemos que,
além de ser remota, a proibição definitiva da pesca
não poderia ensejar a concessão tão prolongada de
um benefício. Somos pela sua rejeição e, consequentemente, a Emenda nº 1 fica prejudicada.
A Emenda nº 2 prevê a fixação, com o mínimo
de seis meses de antecedência, da proibição de atividade pesqueira pelo Ibama;
Ainda que louvável a preocupação do ilustre Senador Juvêncio da Fonseca, julgamos que a regra
proposta não pode se inserir no âmbito da legislação
federal, eis que a data da fixação do período de defeso será melhor definida com a antecedência que o órgão competente através de instrumento legal próprio,
entender ser possível.
A Emenda nº 3, ao propor nova redação ao art.
5º, determina que o seguro-desemprego poderá ser
requerido até a data de início do período de proibição
da pesca.
Não vemos necessidade da alteração proposta
à redação do art. 5º, pois se nos apresenta bastante
explícita.
A Emenda nº 5 estabelece um prazo mínimo de
trinta dias de antecedência para a publicação do ato
que dá início ao período do defeso.
A sugestão é oportuna, pois ao mesmo tempo
que determina com antecedência o início do período do
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defeso, indica também aos pescadores quando se dará
a concessão do benefício do seguro-desemprego.
A Emenda nº 6 determina que o prazo de validade do registro de pescador profissional será de cinco
anos e permite que a carteira de habilitação fornecida
pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa
possa ser usada como comprovante de registro de
pescador.
No que tange à dilatação do prazo de validade
do registro de pescador profissional, acatamos a sugestão, eis que o atual prazo de validade vem prejudicando esses pescadores que, em sua maioria, são
pessoas humildes e residentes em áreas remotas
tendo, portanto, sérias dificuldades para renovar suas
carteiras.
Já em relação à permissão do uso da carteira de
habilitação fornecida pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa para fins de comprovação de registro de pescador profissional, cabe-nos observar que a
matrícula junto à Capitania dos Portos, denominada
como Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), não
se prestaria adequadamente a este fim. Na verdade,
com a atribuição de garantir a segurança da navegação, à autoridade marítima cabe habilitar aquaviários
para bem conduzir uma embarcação, não sendo, portanto, de sua competência o controle das atividades
técnicas relativas à pesca.
A Emenda nº 7 possibilita aos bancos oficiais federais credenciados celebrar convênio operacional
com outros estabelecimentos bancários para o pagamento do benefício do seguro-desemprego nas localidades onde não disponham de agência.
Acatamos a sugestão que facilitará consideravelmente a viabilização do pagamento do referido benefício.
Por último, a fim de ampliar a abrangência dos
beneficários do seguro-desemprego, estamos propondo, através de emenda que ao final deste oferecemos, uma nova conceituação do pescador a ser beneficiado.
É importante salientar que os pescadores profissionais empregados ou exercendo suas atividades
como parceiros em pescarias especializadas como
as de camarão, lagosta, sardinha e outras, são demitidos ou ficam sem a renda da parceria durante as paralisações, que ocorrem em sua atividade específica.
Como estas paralisações são, em geral, anuais, esses trabalhadores nunca alcançam o tempo necessário (período aquisitivo fixado pelo Codefat em um ano
de trabalho ininterrupto) para requererem o beneficio
estabelecido pela Lei nº 8.900, de 1994. Como tam-
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bém não são pescadores artesanais, não são enquadrados pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, ficam impedidos de trabalhar pela paralisação e por defesos que
variam de dois a quatro meses dependendo da espécie e região.
O aumento de despesas decorrente de nossa
proposta será pequeno e poderá ser compensada
com a exclusão de muitos atuais beneficiários que
têm possibilidades de trabalho e ganhos na pesca de
espécies não controladas, durante os defesos, já que
não ficam proibidos de pescar, mas somente de capturar determinadas espécies, o que não acontece
com aqueles que operam exclusivamente em determinada pescaria como lagosta, camarão ou sardinha.
Sob o aspecto da técnica legislativa da proposição, cumpre-nos observar que não foram obedecidos
os parâmetros fixados pela Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59
da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona.
Como se sabe, a matéria que é objeto da proposição
sob análise encontra-se regulamentada atualmente
pela Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991. De
acordo com o inciso IV do art. 7º da referida lei complementar, um mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quanto a subsequente se destina a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
III – Voto
À vista do exposto, opinamos pela rejeição das
emendas nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo acolhimento das
emendas nºs 5, 6 (parcial) e 7, bem como pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2001, nos
termos do seguinte substitutivo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4
(SUBSTITUTIVO), DE 2001
Altera dispositivos da Lei nº 8.287,
de 20 de dezembro de 1991, que “dispõe
sobre a concessão do beneficio de seguro-desemprego a pescadores profissionais, durante os períodos de defeso”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de
20 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º O pescador profissional fará jus
ao benefício do seguro-desemprego, no va-
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lor de um salário-mínimo mensal, durante o
período de proibição de atividade pesqueira
fixado pelo órgão competente.
§ 1º ...
§ 2º O período de proibição de atividade pesqueira de que trata o caput será fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis —
IBAMA, ou outro órgão que vier a substituí-lo, em ato publicado até trinta dias antes
do início do defeso, em relação à espécie
marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o
pescador se dedique.
§ 3º Para os efeitos desta lei, entende-se como pescador profissional aquele pescador que exerça sua atividade em embarcações próprias ou de terceiros, por conta própria, empregado, ou em regime de parceria e
que não se enquadre como beneficiário do
seguro desemprego de que trata a Lei nº
8.900, de 30 de junho de 1994. (NR)
Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o
pescador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – comprovante de registro geral de
pescador profissional, que será válido por
cinco anos, emitido pelo DPA/MAPA ou outro órgão que vier a substitui-lo, nos termos
do disposto no § 1º do art. 28 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967,
devidamente atualizados, emitidos, no mínimo, um ano antes da data de início de proibição da pesca;
II – contrato de parceria, atestado da
colônia a que esteja filiado, ou do órgão do
IBAMA, ou outro órgão que vier a substitui-lo, com jurisdição sobre a área onde atue
o pescador profissional, comprovando:
a) .........................................................
b) dedicação à atividade, em caráter
permanente, durante o período transcorrido
entre a paralisação anterior àquela em curso;
c) não dispor de outras fontes de renda.
III – comprovante de inscrição junto à
Previdência Social; e
IV – comprovante de que não está em
gozo de nenhum benefício de prestação
continuada da Previdência Social, exceto
auxílio acidente e pensão por morte.
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Parágrafo único. Na ausência dos órgãos de que trata o inciso II, será admitida a
declaração de dois pescadores profissionais
idôneos e devidamente registra dos, que deverão atestar que aos pescadores atendem
aos requisitos contidos nas alíneas a, b e c
do inciso II deste artigo. (NR)
Art. 3º .................................................
I – ........................................................
II – perda do mandato, se presidente
de colônia ou federação;
III – suspensão de suas atividades profissionais, com cassação do registro no Ibama, por dois anos, se pescador profissional.
(NR)
Art. 4º O benefício de que trata esta lei
será suspenso nas seguintes condições:
I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de proibição da pesca;
V – comprovação de falsidade nas informações prestadas para obtenção do benefício." (NR)
Art. 2º O benefício assegurado nesta lei somente poderá ser requerido a partir do novo período
de proibição da pesca.
Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 15. ..............................................
............................................................
§ 2º Os bancos oficiais federais credenciados celebrarão convênio operacional
com outros estabelecimentos bancários
para o pagamento do seguro-desemprego
nos municípios e localidades onde não disponham de agência". (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 dezembro de 2001. – Romeu Tuma, Presidente – Waldeck Ornelas, Relator
ad hoc – Marina Silva – Moreira Mendes – Nabor
Júnior – Maguito Vilela – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Mauro Miranda – Fernando Matusalém –
Geraldo Cândido – Benício Sampaio – Leomar Quintanilha – Gilvam Borges – Lauro Campos – Ademir Andrade.
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PARECER Nº 261, DE 2002
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 129, de
2001,(nº 3.717/97, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República,
que altera a denominação da ponte sobre
o km 316,5 da BR-158/RS.
Relator: Senador Pedro Simon
Relatora: “ad hoc” Senadora Emília Fernandes.
I – Relatório
O projeto sob exame, de iniciativa do Poder Executivo, tem por objetivo alterar a atual denominação
da chamada “Ponte sobre o Vale dos Diabos”, localizada no km 316,5 da BR-158, no Estado do Rio Grande do Sul, para “Ponte sobre o Vale do Menino Deus”.
Justifica a proposição a Exposição de Motivos
nº 43, de 17 de setembro de 1997, do Ministério dos
Transportes, encaminhada ao Exmº Senhor Presidente da República, e adotada por Sua Excelência.
Nos termos da referida argumentação, a alteração
proposta decorre de “antiga reivindicação da população das localidades adjacentes àquela ponte, que
não concordam seja designada com nomes como
‘Garganta do Diabo’ ou ‘Vale dos Diabos’ uma área de
belíssima paisagem, de importância econômica e turística, onde se localizam aprazíveis balneários, e que
constitui importante eixo de ligação das regiões centro e oeste com as demais regiões do Estado, bem assim com o Uruguai e a Argentina”.
A par da impropriedade apontada, justifica o
novo nome a constatação de que se localiza, nas imediações da referida ponte, exatamente no vale, um
bairro que já tem por nome “Campestre do Menino
Deus”.
A mensagem presidencial foi encaminhada à
Câmara dos Deputados no dia 9 de outubro de 1997.
Naquela Casa, a matéria mereceu a aprovação das
Comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Redação.
Trazido ao Senado Federal em 3 de dezembro
de 2001, o PLC nº 129, de 2001, foi distribuído com
exclusividade a esta Comissão.
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condições adversas à ocupação do lugar pode ter sugerido o nome que até hoje perdura, atualmente sobressaem aspectos positivos, tanto do ponto de vista
paisagístico quanto no tocante ao contexto social e
econômico.
Compreende-se, assim, o desconforto causado
pela denominação imprópria, não apenas com relação ao sentimento dos moradores das localidades
próximas, mas também perante os olhos dos usuários da rodovia em que se situa a mencionada ponte. É
coerente e justa, portanto, a iniciativa da alteração.
De outra parte, encontram-se atendidas as determinações da Lei nº 6.682, de 27 de agosto de
1979, que “Dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, e dá
outras providências”. O art. 1º dessa norma legal estabelece que “as estações terminais, obras de arte ou
trechos de via do Sistema Nacional de Transporte terão a denominação das localidades em que se encontrem, cruzem ou interliguem”, ouvido, para tanto, “o
órgão administrativo competente”.
Ambas as condições estão satisfeitas. A nova
denominação, “Ponte sobre o Vale do Menino Deus”,
refere-se à localidade “Campestre do Menino Deus”,
tendo obtido a manifestação favorável do Ministério
dos Transportes.
II – Voto
Não vislumbro inconstitucionalidade ou injuridicidade na proposição. No mérito, adoto os argumentos que justificaram o projeto. Voto, portanto, pela
Aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de
2001.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Ricardo
Santos – Presidente; Emilia Fernandes – Relatora
Ad Hoc; Mauro Miranda – Antônio Carlos Junior –
Moreira Mendes – Artur da Távola – Benício Sampaio – Lúcio Alcântara – Nabor Junior – Romero
Jucá – Geraldo Cândido – Juvêncio da Fonseca –
Casildo Maldaner – Roberto Saturnino – Romeu
Tuma.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 6.632 DE 27 DE AGOSTO DE 1979

II – Análise
A ponte em apreço, localizada no trecho Santa
Maria – Itaara – Júlio de Castilhos da BR-158, no
Estado do Rio Grande do Sul, tem denominação notoriamente inadequada às características do local em
que se encontra. Se, no passado, a prevalência de

Dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, e dá outras providências.
O Presidente da República,
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As estações terminais, obras de arte ou
trechos de via do Sistema Nacional de Transporte terão a denominação das localidades em que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.
Parágrafo único. Na execução do disposto neste
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o órgão administrativo competente.
....................................................................................
PARECER Nº 262, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 2001
(nº 3.088/2000, na Casa de origem), que
institui o dia 25 de outubro como Dia Nacional da Saúde Bucal.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 2001, de
autoria do Deputado Ricardo Ferraço, foi apresentado
no Plenário daquela Casa no dia 23 de maio de 2000
e tem por objetivo a instituição do Dia Nacional da Saúde Bucal, na data de 25 de outubro, anualmente.
Recebeu pareceres favoráveis da Comissão de
Seguridade Social e Família e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, sem a apresentação de
emendas.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação teve, igualmente, parecer favorável
em que o relator, Deputado Fernando Coruja, ofereceu Substitutivo para suprimir os arts. 2º e 3º da proposição original, por entender que feriam o disposto
no art. 61, § lº, II, e, do texto constitucional, ao atribuir
funções ao Ministério da Saúde, órgão da Administração Direta Federal cujas atribuições devem ser definidas em lei de iniciativa do Poder Executivo.
No dia 14 de dezembro de 2001, o projeto foi encaminhado ao Senado Federal e distribuído à Comissão de Educação, onde será submetido a procedimento legislativo abreviado, nos termos do art. 91, I,
do Regimento Interno do Senado Federal.
II – Análise
O Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 2001,
constitui-se de dois artigos, sendo o último a cláusula
de vigência, estabelecida para a data de publicação
da lei. O art. 1º limita-se a instituir o dia 25 de outubro
como o “Dia Nacional da Saúde Bucal”.
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Do ponto de vista de sua constitucionalidade, a
proposição acha-se conforme os mandamentos da
Lei Maior, tanto no que diz respeito à propriedade da
iniciativa parlamentar, por tratar-se de matéria de
competência da União e, dessarte, do Congresso Nacional, quanto ao que concerne ao ponto de vista
substantivo.
Jurídica e regimentalmente, não há reparos a
efetuar.
O mérito da proposição é notório, vez que objetiva melhorar a qualidade de vida da nossa população
ao tratar da saúde bucal, que, sabemos, é um dos
grandes problemas de saúde pública no Brasil. O índice de dentes cariados, perdidos e obturados do nosso
País é um dos mais altos do mundo, o que, somado
aos milhões de edentados, torna oportuna e necessária a nobre iniciativa ora sob exame.
A saúde bucal precária, afetada por afecções
que incluem as periodontites, é porta de entrada para
diversas patologias sistêmicas, a exemplo da febre
reumática e das doenças renais crônicas. Essas doenças agravam, também, a saúde do recém-nato —
quando a mãe padece de males dentários — o que
leva, principalmente, ao baixo peso no nascimento e
à susceptibilidade aumentada a várias condições patológicas.
III – Voto
Em vista das considerações acima, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 149, de
2001.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Ricardo
Santos, Presidente – Geraldo Althoff, Relator – Mauro Miranda – Antônio Carlos Júnior – Emilia Fernandes – Geraldo Cândido – Maria do Carmo
Alves – Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino –
Moreira Mendes – Artur da Távola – Benício Sampaio – Nabor Júnior – Lúcio Alcântara – Romeu
Tuma.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
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e) criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
........................................................................

Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Arolde de Oliveira, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Cultural do
Exército Brasileiro (cf. fl. 127):
Diretor Executivo
Álvaro A. Alves Pinto
Diretor Adm. e Financeiro Antônio C. M. de Castro
Diretor de Planejamento
Sérgio Roberto D. Morgado

PARECER Nº 263, DE 2002

II – Análise

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
.........................................................................
II – disponham sobre:
........................................................................
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
11-9-2001:

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de
2002 (nº 1.643/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural do Exército
Brasileiro, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 154, de
2002, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § lº do art. 223 da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº 185, de 19 de fevereiro de 2002, que outorga permissão à Fundação
Cultural do Exército Brasileiro para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com fins
exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que “dispõe sobre formalidades
e critérios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens”.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que “institui o
Código Brasileiro de Telecomunicações”.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2002.
Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. – Moreira Mendes, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Waldeck Ornélas, Relator – Lindberg Cury
– Marluce Pinto – Alvaro Dias – Juvêncio da Fonseca – Geraldo Althoff – Luiz Otávio – José Jorge
– Emilia Fernandes – Casildo Maldaner – Maria do
Carmo Alves – Antônio Carlos Júnior – Geraldo
Cândido (Abstenção) – Benício Sampaio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. Findo o prazo do Edital, o Contel verificará quais as propostas que satisfizeram os requisitos
constantes do mesmo, e:
a) em se tratando de concessão, o Contel emitirá parecer sobre as condições de execução do serviço, indicando, para a Livre escolha do Presidente da
República, as pretendentes que atenderá às exigências do Edital;
b) em se tratando de permissão, o Contel se
manifestará, em parecer, sobre as condições de execução do serviço e selecionará a pretendente que reuna as melhores condições, observados os seguintes
critérios preferenciais:
1) constituição e direção da sociedade por elementos que, comprovadamente, residam no local
onde será instalada a estação emissora há, pelo menos, dois anos e que a maioria das ações ou cotas representativas do capital social pertença a esses elementos;
2) constituição da sociedade com maior número
de cotistas ou acionistas;
3) melhores condições técnicas para a execução do serviço, definidas pela qualidade dos equipamentos e instalações;
4) inclusão em suas atividades de maior tempo
de programação ao vivo:
5) inclusão em suas atividades de maior tempo
dedicado à educação e instrução, mediante a transmissão de aulas, palestras, conferências, etc.;
6) inclusão em sua programação de maior tempo destinado a serviço noticioso.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art. 14 Somente poderão executar serviço de televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
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§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no art. 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 264, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2002
(nº 6.059/2002, na casa de origem) que
acrescenta alínea ao inciso I do art. 23 da
Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo,
para incluir canal reservado ao Supremo
Tribunal Federal.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Nos termos do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal, vem a exame da Comissão de Educação o Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2002, (nº
6.059, de 2002, na origem) que “acrescenta alínea ao
inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para
incluir canal reservado ao Supremo Tribunal Federal.
Segundo justificação de seu autor, Deputado
Chiquinho Feitosa, a destinação de canal de televisão
para documentação dos trabalhos daquela Corte, a
exemplo dos canais reservados ao Senado Federal e
à Câmara dos Deputados, objetiva, basicamente,
“oferecer aos cidadãos a oportunidade de aumentar o
conhecimento sobre o modo de operar da Justiça no
Brasil, democratizando a informação hoje restrita a
meios de alcance mais limitado.”
Argumenta Sua Excelência que “levar ao público o trabalho da Justiça é cumprir a Constituição Federal. O inciso IX do art. 93 preceitua que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, excetuados poucos casos cobertos por segredo de justiça.
Destaque-se que o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais visa garantir que se esgo-
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tem os meios e os recursos para viabilizar o exercício
do direito de defesa pelos cidadãos”. Nesse sentido,
conclui, “a TV levará aos cidadãos informações sobre
como chegar até o Poder Judiciário e ter seus direitos
nele defendidos, contribuindo para ampliar o acesso
de pessoas comuns à Justiça, ao permitir que acompanhem, pari passu, o dia-a-dia do Judiciário”.
O projeto esteve à disposição dos Senhores Senadores na Secretaria desta Comissão, não tendo recebido emendas no prazo regimental.
II – Análise
Não temos dúvida em afirmar que uma da grandes conquistas recentes com vistas à democratização dos espaços televisivos foi a introdução do conceito dos chamados “canais de acesso público” na legislação que normatiza a TV a Cabo no País.
Com efeito, destaca-se como princípio especialmente inovador da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, que regula o serviço de TV a Cabo, o que preceitua, nos termos do art. 23, que as operadoras devem tornar disponíveis, nas suas respectivas áreas
de serviço, seis canais de utilização gratuita para:
1 – veiculação dos trabalhos do Senado Federal;
2 – veiculação dos trabalhos da Câmara dos Deputados;
3 – veiculação dos trabalhos das
Assembléias Legislativas e das Câmaras de
Vereadores das áreas de serviço da operadora;
4 – veiculação de programação educativo-cultural a ser produzida pelos órgãos
que tratam de educação e cultura no governo federal e nos governos estadual e municipal com jurisdição na área de concessão;
5 – uso compartilhado entre as Universidades localizadas no município da área de
serviço, além de
6 – uso comunitário entre entidades
não governamentais e sem fins lucrativos.
Tal preceito, concebido na esteira do recente
desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação, vem ensejando, em nosso entendimento,
uma revisão e possibilitando uma verdadeira revolução nos conceitos e códigos até agora estabelecidos para o processo comunicativo em nosso País.
Até o surgimento, em base comercial, dessa
moderna forma de distribuição de sinais de som e
imagem, o sistema de radiodifusão brasileiro achava-se atrelado à premissa tecnológica da limitação de
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freqüências do espectro eletromagnético. Entregues majoritariamente à exploração de grandes
grupos econômicos, esses bens finitos tor naram-se
inacessíveis à participação de outros grupos representativos da sociedade brasileira, aí incluídos os
representantes eleitos pelo povo, reunidos no Poder Legislativo.
A distribuição de sinais de TV via cabo constitui, por isso mesmo, forte instrumento para a renovação estética e política do veículo. Associada à comunicação por satélite, ao mesmo tempo em que
multiplica as opções dos telespectadores, ampliando quase que infinitamente a oferta de programação, abre espaço para maior número de programadores e produtores.
Além disso, desenvolve seu produto por narrowcast, ou seja, segundo o conceito da programação segmentada, dirigida a públicos específicos, diferente dos padrões narrativos convencionais. Por isso
mesmo, aproxima-se mais das comunidades, presta-lhes serviços, serve-lhes de canal de voz.
Nesse cenário de diversificação de fontes de informação e de pluralidade na produção de mensagens, destacam-se as TV legislativas como instrumentos privilegiados de um novo relacionamento entre o Parlamento e a opinião pública, possibilitado
pelo acompanhamento da atividade parlamentar
mais de perto pela população, o que amplia a sempre
desejável consciência sobre a ação pública.
Os índices de audiência registrados pela TV Senado, com sua programação transmitida ininterruptamente 24 horas por dia, que inclui, além da cobertura
dos trabalhos legislativos diários, documentários e
debates sobre temas de relevância nacional, atestam
o interesse do população brasileira pela atividade de
seus representantes. Asseveram, por isso mesmo, a
sabedoria do legislador ao conceber os canais de
acesso “público”, revolucionária experiência social
com vistas à democratização da comunicação em
nosso País.
Pelas mesmas razões, a destinação de um canal para divulgação dos trabalhos do Poder Judiciário
parece-nos extremamente oportuna e desejável. A informação ao público sobre o funcionamento da Justiça, sobre os mecanismos de acesso aos serviços judiciários e sobre as decisões e sentenças proferidas
pelo Poder Judiciário, por certo contribuem para o fortalecimento de nossas instituições. Não temos dúvida
de que essa maior familiaridade com a Justiça elevará
a confiança em seus procedimentos e em nosso sistema jurídico como um todo.

Abril de 2002

III – Voto
Em vista do exposto, somos de parecer favorável
à aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2002,
na forma apresentada naquela Casa Legislativa.
Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. – Moreira Mendes – Vice-Presidente no exercício da Presidência; Juvêncio da Fonseca – Relator ad hoc;
Lindberg Cury – Marluce Pinto – Alvaro Dias – Lúcio Alcântara – Luiz Otávio – José Jorge – Emilia
Fernandes – Casildo Maldaner – Maria do Carmo
Alves – Antônio Carlos Júnior – Romeu Tuma –
Geraldo Cândido – Benício Sampaio.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
...............................................................................
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
....................................................................................
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o
interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;
..................................................................................
..................................................................................
PARECER Nº 265, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2002
(nº 4.749/2001, na Casa de origem), que
“institui o Dia Nacional da Adoção”.
Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão de Educação o
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2002 (Projeto de
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Lei nº 4.749, de 2001, na Casa de origem), de autoria
do Deputado João Matos, que “institui o Dia Nacional
da Adoção”.
O art. 1º da proposta determina a instituição do
Dia Nacional da Adoção, a ser comemorado no dia 25
de maio de cada ano. O art. 2º fixa a data de publicação da lei como marco inicial de sua vigência.
Em sua justificação, o autor do projeto lembra
que existem no Brasil inúmeras associações voltadas
para o incentivo à adoção e para a orientação das
pessoas que pretendem acolher crianças e adolescentes como membros de suas famílias. Tal orientação assume amplitude que alcança, mesmo, os procedimentos mais adequados no convívio cotidiano
com os novos membros da família recebidos mediante adoção.
Entretanto, é preciso reconhecer que a adoção
é pouco difundida no Brasil. Isso porque, como bem
argumenta o autor da proposição, “o desenvolvimento
de uma cultura da adoção é um movimento a longo
prazo”.
Nesse contexto, segundo o Parlamentar, a criação de um Dia Nacional de Adoção representa mecanismo de relevância para divulgar e incentivar a prática dessa forma de solidariedade social.
No prazo regimental, não se ofereceram emendas ao projeto em análise.
II – Análise
Não há impedimento de natureza constitucional
que obste a tramitação do projeto sob análise, nem
que desabone sua aprovação. Além disso, a matéria é
jurídica, como atesta a comemoração de diversas datas nacionais, sancionadas mediante lei, de que são
exemplos o Dia Nacional de Ação de Graças, o Dia
Nacional de Combate ao Fumo e o Dia Nacional de
Conservação do Solo, instituídos, respectivamente,
pela Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949, Lei nº
7.488, de 11 de junho de 1986 e Lei nº 7.876, de 13 de
novembro de 1989.
No que toca ao mérito, a instituição de um Dia
Nacional de Adoção representa iniciativa que visa a
fortalecer instrumento definido constitucional e legalmente como mecanismo de combate à desigualdade
social e de proteção à criança e ao adolescente desamparados.
De fato, o instituto da adoção está previsto na
Constituição Federal, que dele se ocupa nos §§ 5º e
6º do art. 227, nos seguintes termos:
Art. 227. ................................................
..............................................................
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§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por
parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) disciplina a
adoção por brasileiros e por estrangeiros.
Essa norma legal trata extensamente da matéria nos seus arts. 39 a 52, dispositivos que não por coincidência situam-se no Título I (Dos Direitos Fundamentais), no Capítulo III (Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária), na Seção relativa à família
substituta.
Como se sabe, um dos mais notáveis avanços
do ECA foi a substituição da ênfase no recolhimento
de menores a abrigos pela concepção que enfatiza a
necessidade de as crianças e os adolescentes viverem na família, instituição que mais adequadamente
lhes propicia as experiências psíquicas e emocionais
que conformarão sua personalidade.
À falta da família natural, o ECA prevê a existência da família substituta, constituída mediante a guarda, a tutela ou sobretudo a adoção.
É forçoso reconhecer, todavia, que o instituto da
adoção não se encontra suficientemente difundido no
País, nem no que se refere à sensibilização de famílias estáveis para a prática desse ato de solidariedade,
nem, muito menos, quanto às questões envolvidas
em processo dessa natureza.
Uma das mais relevantes dessas questões é o
entendimento de que a adoção é menos a satisfação
de interesses ou prazeres de adultos do que um instrumento de proteção dos direitos das crianças e dos
adolescentes.
Outra questão de importância significativa é o
fato de estudiosos da matéria identificarem a existência de diferenciação nos procedimentos estabelecidos para a adoção nos diversos estados brasileiros.
Conquanto o ECA tenha disciplinado bastante adequadamente o instituto, obviamente existe considerável margem de manobra na aplicação das disposições legais. Dessa forma, ganha especial relevo o intercâmbio entre os agentes que intervêm no procedimento de adoção espalhados pelo País, menos com o
objetivo de conferir rigorosa uniformidade aos atos
procedimentais, do que com a finalidade de propiciar
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a troca de experiências que tornem a adoção processo mais expedito e instituto mais eficaz de participação da sociedade na solução dos problemas da coletividade.
Apenas essas duas questões justificam sobejamente a instituição de um Dia Nacional da Adoção. A
introdução dessa data comemorativa no calendário
oficial sem dúvida contribuirá para mobilizar os agentes das diversas profissões envolvidas na adoção e
para divulgar suas experiências junto à nacionalidade. Ademais, festejar uma data enseja a oportunidade
de sensibilizar a sociedade e torná-la mais permeável
ao objeto da comemoração.
A instituição do Dia Nacional da Adoção é parte
do processo de conscientização da sociedade brasileira de que a solidariedade representa instrumento
de humanização das relações sociais e mecanismo
preventivo contra a violência.
À nossa compreensão, o projeto em exame proporcionará a oportunidade para que instituto de tão
grande importância seja divulgado e difundido junto a
todos os brasileiros.
III – Voto
A proposição em análise é constitucional, jurídica e redigida de acordo com a adequada técnica legislativa. Quanto ao mérito, representa iniciativa legislativa que muito contribuirá para divulgar e difundir a
adoção, instituto apropriado para oferecer família
substituta ao crescente número de crianças e adolescentes brasileiros que se encontram ao desamparo.
Por essas razões, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2002.
Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. – Moreira Mendes, Presidente – Casildo Maldaner, Relator
– Benício Sampaio – Álvaro Dias – Juvêncio da
Fonseca – Geraldo Althoff – Luiz Otávio – José
Jorge – Emília Fernandes – Marluce Pinto – Maria
do Carmo Alves – Antônio Carlos Junior – Geraldo Cândido – Romeu Tuma – Waldeck Ornélas.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
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a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
....................................................................................
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
....................................................................................
LEI Nº 781, DE 17 DE AGOSTO DE 1949
Institui o Dia Nacional de Ação de
Graças.
Artigo único. É instituído o Dia Nacional de Ação
de Graças, que será a última quinta.feira de novembro; revogadas as disposições em contrário.
....................................................................................
LEI Nº 7.488, DE 11 DE JUNHO DE 1986
Institui o Dia Nacional de Combate
ao Fumo.
....................................................................................
LEI Nº 7.876, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1989
Institui o Dia Nacional da Conservação do Solo a ser comemorado, em todo
o País, no dia 15 de abril de cada ano.
....................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente
reger-se-á segundo o disposto nesta lei.
Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração.
Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver
sob a guarda ou tutela dos adotantes.
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao
adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com
pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o
filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre
o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os
respectivos parentes.
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§ 2º É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária.
Art. 42. Podem adotar os maiores de vinte e um
anos, independentemente de estado civil.
§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
§ 2º A adoção por ambos os cônjuges ou concubinos poderá ser formalizada, desde que um deles tenha completado vinte e um anos de idade, comprovada a estabilidade da família.
§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.
§ 4º Os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, contanto que
acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado
na constância da sociedade conjugal.
§ 5º A adoção poderá ser deferida ao adotante
que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a
falecer no curso do procedimento, antes de prolatada
a sentença.
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se
em motivos legítimos.
Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o
curador adotar o pupilo ou o curatelado.
Art. 45. A adoção depende do consentimento
dos pais ou do representante legal do adotando.
§ 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder.
§ 2º. Em se tratando de adotando maior de doze
anos de idade, será também necessário o seu consentimento.
Art. 46. A adoção será precedida de estágio de
convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo
que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.
§ 1º O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando não tiver mais de um ano de
idade ou se, qualquer que seja a sua idade, já estiver
na companhia do adotante durante tempo suficiente
para se poder avaliar a conveniência da constituição
do vínculo.
§ 2º Em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do Pais, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de no mínimo quinze dias para crianças de até dois anos de
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idade, e de no mínimo trinta dias quando se tratar de
adotando acima de dois anos de idade.
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por
sentença judicial, que será inscrita no registro civil
mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.
§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes.
§ 2º O mandado judicial, que será arquivado,
cancelará o registro original do adotado.
§ 3º Nenhuma observação sobre a origem do
ato poderá constar nas certidões do registro.
§ 4º A critério da autoridade judiciária, poderá
ser fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.
§ 5º A sentença conferirá ao adotado o nome do
adotante e, a pedido deste, poderá determinar a modificação do prenome.
§ 6º A adoção produz seus efeitos a partir do
trânsito em julgado da sentença, exceto na hipótese
prevista no art. 42, § 5º, caso em que terá força retroativa à data do óbito.
Art. 48. A adoção é irrevogável.
Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece
o pátrio poder dos pais naturais.
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em
cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados
e outro de pessoas interessadas na adoção.
§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após
prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público.
§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais, ou verificada
qualquer das hipóteses previstas no art. 29.
Art. 51. Cuidando-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou domiciliado fora
do País, observar-se-á o disposto no art. 31.
§ 1º O candidato deverá comprovar, mediante
documento expedido pela autoridade competente do
respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à
adoção, consoante as leis do seu país, bem como
apresentar estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de origem.
§ 2º A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a
apresentação do texto pertinente à legislação estrangeira, acompanhado de prova da respectiva vigência.
§ 3º Os documentos em língua estrangeira serão juntados aos autos, devidamente autenticados
pela autoridade consular, observados os tratados e
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convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado.
§ 4º Antes de consumada a adoção não será
permitida a saída do adotando do território nacional.
Art. 52. A adoção internacional poderá ser condicionada a estudo prévio e análise de uma comissão
estadual judiciária de adoção, que fornecerá o respectivo laudo de habilitação para instruir o processo
competente.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Lei
do Senado nºs 9 e 112, de 2001-Complementares,
cujos pareceres foram lidos anteriormente, de acordo
com o disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, ficarão sobre a mesa pelo prazo de
dois dias úteis para a interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que as matérias continuem sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 87, de 2000, cujos pareceres foram lidos
anteriormente, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, ficará sobre a mesa pelo prazo de dois dias úteis para a interposição de recurso, por um décimo dos membros do
Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos regimentais, os Projetos de Lei da Câmara nºs 4, 129 e
149, de 2001, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a mesa pelo prazo de cinco dias
úteis para o recebimento de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Congresso Nacional que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
(*) Publicado em suplemento à presente edição.

(*) PROJETO DE LEI Nº 9, DE 2002 – CN
(Mensagem nº 58, de 2002 – CN
Nº 263/2002, na origem)
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2003 e
dá outras providências.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para a
tramitação do Projeto:
Até 21-4 – prazo para publicação e distribuição
de avulsos;
Até 28-4 – prazo para a realização de audiências públicas;
Até 6-5 – prazo para apresentação de emendas
ao projeto perante a Comissão;
Até 11-5 – prazo para publicação e distribuição
de avulsos das emendas;
Até 15-6 – prazo para que a Comissão encaminhe à Mesa do Congresso Nacional o seu parecer sobre o projeto e as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 88, DE 2002
Altera o art. 225 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para adotar a ação pública e
segredo de justiça nos Crimes contra os
costumes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 225 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 225. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, a identidade da vítima deve ser mantida em
segredo de justiça. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
“O médico Eugênio Chipkevitch, acusado de ter
abusado sexualmente de várias crianças e adolescentes em seu consultório, se culpado, pode ficar impune.” Esta frase consta de artigo publicado na Folha
de São Paulo, do dia 5 de abril de 2002, pela Drª Luiza Nagib Eluf, Procuradora de Justiça do Ministério
Público de São Paulo e autora do livro “Crimes contra
os costumes e Assédio Sexual”. Neste artigo, ela faz
um esclarecimento: “O Código Penal, escrito em
1940, prevê que os crimes contra os costumes, den-
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tre os quais se inclui a conduta atribuída àquele médico, são de ação penal privada”.
Isso quer dizer que o Ministério Público não
pode propor a ação penal, mas somente as vítimas ou
seus representantes legais podem fazê-lo. É certo
que há exceções a essa norma, mas elas configuram
situações em que não se enquadra grande parte das
vítimas dos delitos dessa natureza, a saber: impossibilidade de prover as despesas do processo; crime
praticado com abuso do pátrio poder, ou da condição
de padrasto, tutor ou curador.
No caso do médico citado, nenhuma dessas hipóteses ocorreu. No entanto, apesar da barbaridade
e covardia dos atos que teria praticado, o Estado fica
de mãos amarradas, já que cabe às famílias das vítimas intentar a ação penal.
Sabemos que, em face de crimes dessa natureza, é natural que os pais temam expor seus filhos, e
muitos prefiram não iniciar o processo. Entendemos,
no entanto, que esses delitos não podem ficar impunes e que nada impede que o Estado garanta o sigilo
da identidade da vítima.
Por isso, apresentamos esta proposição que
visa a contribuir para o aperfeiçoamento da Lei Penal
e da Justiça.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senador Lúcio Alcântara.
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
TÍTULO VI
Dos Crimes Contra Os Costumes
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual
Estupro
Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Parágrafo único. Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 8.069, de 13-7-1990 e revogado Pela Lei nº
9.281, de 4-6-1996:
Texto original: Se a ofendida é menor de catorze
anos:
Pena – reclusão de quatro a dez anos.
Atentado violento ao pudor
Art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com
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ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção
carnal:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Parágrafo único. Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 8.069, de 13-7-1990 e revogado pela Lei nº
9.281, de 4-6-1996:
Texto original: Se o ofendido é menor de catorze
anos:
Pena – reclusão de três a nove anos."
Posse sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado contra
mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14
(catorze) anos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
Atentado ao pudor mediante fraude
Art. 216. Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se pratique ato
libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Parágrafo único – Se a ofendida é menor de 18
(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Assédio sexual
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função (Artigo incluído pela Lei nº
10.224, de 15 de maio de 2001)
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
CAPÍTULO II
Da Sedução e da Corrupção de Menores
Sedução
Art. 217. Seduzir mulher virgem, menor de 18
(dezoito) anos e maior de 14 (catorze), e ter com ela
conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Corrupção de menores
Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de
pessoa maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito)
anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
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CAPÍTULO III
Do Rapto
Rapto violento ou mediante fraude
Art. 219. Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Rapto consensual
Art. 220. Se a raptada é maior de 14 (catorze)
anos e menor de 21 (vinte e um), e o rapto se dá com
seu consentimento:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Diminuição de pena
Art. 221. É diminuída de um terço a pena, se o
rapto é para fim de casamento, e de metade, se o
agente, sem ter praticado com a vitima qualquer ato libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar
seguro, á disposição da família.
Concurso de rapto e outro crime
Art. 222. Se o agente, ao efetuar o rapto, ou em
seguida a este, pratica outro crime contra a raptada,
aplicam-se cumulativamente a pena correspondente
ao rapto e a cominada ao outro crime.
CAPITULO IV
Disposições Gerais
Formas qualificadas
Art. 223. Se da violência resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Parágrafo único – Se do fato resulta a morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-1990)
Presunção de violência
Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:
a) não é maior de 14 (catorze) anos;
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer
resistência.
Ação penal
Art. 225. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa.
§ 1º Procede-se, entretanto, mediante ação pública:
I – se a vítima ou seus pais não podem prover às
despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família;
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II – se o crime é cometido com abuso do pátrio
poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.
§ 2º No caso do nº 1 do parágrafo anterior, a
ação do Ministério Público depende de representação.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
Ofício nº 34/02-LPSDB
Brasília, 15 de abril de 2002
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Ofício nº 236/2002, tenho
a satisfação de indicar o Senador Eduardo Siqueira
Campos, para integrar a Procuradoria Parlamentar
do Senado Federal, conforme cálculo de proporcionalidade partidária, na vaga destinada ao Bloco
PSDB/PPB, em substituição ao Senador Fernando
Matusalém.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Senador Geraldo
Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência designa o Senador Eduardo Siqueira Campos para integrar a Procuradoria Parlamentar do Senado, nos termos do Ofício nº 034, de 2002-LPSDB,
que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, inciso II, combinado
com o art. 338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, requer urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara nº 9, de 2002 que “Acrescenta alínea
ao inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro
de 1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo,
para incluir canal reservado ao Supremo Tribunal
Federal.”
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. – Moreira Mendes – Marluce Pinto – Geraldo Cândido –
Romeu Tuma – Casildo Maldaner – Antônio Carlos
Júnior – Álvaro Dias – Maria do Carmo Alves –
Lindberg Cury – Benício Sampaio – Juvêncio da
Fonseca – Waldeck Ornélas – Geraldo Althoff –
Luiz Otávio – José Jorge – Lúcio Alcântara.
REQUERIMENTO Nº 161, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado
com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, requer urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n.º 21, de 2002 que “Institui o Dia Nacional da Adoção.”
Sala das Comissões, 16 de abril de 2002. – Moreira Mendes – Marluce Pinto – Geraldo Cândido –
Romeu Tuma – Casildo Maldaner – Antônio Carlos
Júnior – Álvaro Dias – Maria do Carmo Alves –
Emilia Fernandes – Benício Sampaio – Juvêncio
da Fonseca – Waldeck Ornélas – Geraldo Althoff –
Luiz Otávio – José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consoante o disposto no art. 340, II, do Regimento Interno,
os requerimentos lidos serão votados após a Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr.1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2002
Altera a redação do § 2º do art. 201
da Constituição Federal, de forma a estabelecer o valor mensal máximo dos benefícios do regime geral de previdência
social.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O § 2º do art. 201 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 201 ...............................................
..............................................................
§ 2º Nenhum benefício que substitua o
salário de contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo nem superior a dez
salários mínimos.
...................................................." (NR)
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

É lido o seguinte:
Justificação
REQUERIMENTO Nº 162, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de
avaliar a real situação dos municípios do Estado que
represento nesta Casa Legislativa, encareço que sejam solicitados do Ministro da Saúde, Barjas Negri, os
esclarecimentos concernentes aos recursos e à execução do “Projeto Alvorada” nos municípios do Estado do Tocantins.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senador Carlos Patrocínio.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Mesa para decisão.

Os valores dos benefícios previdenciários situados acima do limite mínimo, ou seja, do valor do salário mínimo, estão cada vez mais próximos do piso.
Isso ocorre porque têm sido objeto de reajustes menores do que os aplicados ao valor do piso de remunerações de nossa economia.
Até a entrada em vigor da Emenda à Constituição nº 20, que promoveu a reforma da previdência social, em dezembro de 1998, havia referência constitucional apenas ao menor valor dos benefícios, qual
seja: o salário mínimo. Na época, havia uma referência implícita, ditada pelo uso e costume, de estabelecer o valor de dez salários mínimos como limite máximo. Quando tal limite distanciava-se desse valor,
pressões políticas acabavam conduzindo-o à referência mencionada.
Na época da reforma da previdência, o teto dos
benefícios estava abaixo de dez salários mínimos, si-
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tuando-se em torno de oito salários. Decidiu-se, então, restabelecer a referência. Isso se deu por meio do
art. 14 da Emenda nº 20, que estabeleceu em
R$1.200,00 o limite máximo para os benefícios previdenciários, quantia então equivalente a dez salários
mínimos e que deveria ser reajustada de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real.
Ocorre que, ao estabelecer um valor nominal a
ser apenas reajustado ao longo do tempo, impediu-se
qualquer recuperação do valor real do teto de benefícios. Ao mesmo tempo, passou-se a verificar uma
gradual recuperação do salário mínimo, por intermédio de reajustes acima da inflação do período (o qual,
no entanto, ainda está muito aquém do valor requerido pela Constituição Federal). Resultado: a diferença
entre o piso e o teto dos benefícios previdenciários
tem se estreitado cada vez mais, em prejuízo dos que
percebem benefícios acima do valor mínimo.
Entre janeiro de 1999 e de 2002, o salário mínimo passou de R$130,00 para R$180,00, o que significa um aumento de 38,5%. No mesmo período, o teto
de benefício elevou-se apenas 19,2%, passando de
R$1.200,00 para R$1.430,00. Hoje, esse teto voltou a
representar cerca de oito salários mínimos e a tendência é que seja cada vez menor em relação ao piso
de benefícios.
A proposta de emenda à Constituição ora apresentada visa corrigir essa distorção. Conferindo coerência e justiça social à questão, propõe que tanto o limite inferior quanto o superior dos benefícios previdenciários sejam estipulados em número de salários
mínimos. Essa é a única maneira de impedir a defasagem dos benefícios previdenciários ao longo do tempo e a conseqüente concentração dos mesmos em
torno do salário mínimo.
Assim, certo de que os prezados pares entenderão o alcance social da medida, solicito seu apoio,
a fim de que possamos contribuir para a melhoria de
vida de imenso contingente de beneficiários do sistema previdenciário brasileiro.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. Gerson
Camata – Alvaro Dias – Antônio Carlos Júnior –
Ari Stadler – Carlos Patrocínio – Edison Lobão –
Chico Santório – Fernando Ribeiro – Freitas Neto
– Geraldo Melo – Iris Rezende – José Fogaça – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Luiz Otávio
– Maria do Carmo Alves – Nabor Júnior – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Ricardo
Santos – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Wellington Roberto.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:
....................................................................................
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 89, DE 2002
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para o fim de vedar a vinculação
do produto da arrecadação de multas ao
pagamento de empresas privadas prestadoras de serviço aos órgãos e entidades
da Administração Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:
Art. 7º. ..................................................
..............................................................
§ 10. É vedada a vinculação do produto da arrecadação de multas à remuneração
contratual de empresa privada para a prestação de serviços aos órgãos e entidades
da Administração Pública. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Somente a fúria arrecadatória de várias unidades políticas brasileiras, no afã de arrancar dos cidadãos brasileiros uma boa parte do que lhes sobra
após o pagamento de seus inúmeros encargos tributários, dentre eles o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é que poderia justificar a
aliança indevida do Poder Público com o particular,
para o fim de, utilizando modernos aparelhos de detecção de comportamento no trânsito, autuar as pessoas, dividindo o resultado desse trabalho, em parte
como pagamento da atividade empresarial. Referimo-nos aos chamados ”pardais“ instalados e operados por empresas particulares em lugares estratégicos das vias públicas, em razão de contrato com os
poderes públicos. Como essas empresas, muitas vezes, têm participação percentual no volume da arrecadação, quanto mais multas, mais lucro haverá, perdendo-se, em grande medida, o sentido educativo e
também preventivo da cominação.
Uma tal postura faz lembrar práticas de há muito
sepultadas nos escaninhos do tempo, quando, por
exemplo, os senhores feudais contratavam particulares
para a imposição e arrecadação de exações fiscais.
Não nos posicionamos contrariamente às parcerias do Poder Público com o particular nos casos
em que são necessários e convenientes, hipóteses
até em que a própria legislação assim o recomenda,
como, por exemplo, o disposto no art. 175 da Constituição Federal, bem como o disciplinado na Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que Dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos. Não concordamos é com práticas
que acabam por desvirtuar o instituto da descentralização, de tal modo que se chega à beira da delegação de competência ínsita ao poder de polícia, por si
mesmo intransferível, por ser uma função estatal por
excelência. É o que ensina a Professora Maria Sylvia
Zanella Di Pietro, em seu livro Parcerias na Administração Pública, com esta assertiva: “Também não podem ser objeto de concessão as atividades decorrentes do poder de polícia do Estado. A polícia administrativa envolve atividades de regulamentação, fiscalização, repressão das atividades exercidas pelos particulares. Trata-se de atividade típica do Estado, indelegável ao particular, exatamente por envolver restrição ao exercício de direitos”.
Aproveitamos esse triste episódio para vedar
genericamente qualquer prática dessa natureza.
Com essas ponderações, esperamos contar
com o beneplácido dos eminentes Pares, com vistas
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ao aperfeiçoamento de nossa legislação que rege a
espécie.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senador Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 7º As licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras e serviços, desde que também
autorizado pela Administração.
§ 2º As obras e os serviços somente poderão
ser licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II – existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III – houver previsão de recursos orçamentários
que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando
for o caso.
§ 3º É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de
empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.
§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
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previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
correspondam às previsões reais do projeto básico ou
executivo.
§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de
marcas, características e especificações exclusivas,
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável,
ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e
serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
§ 6º A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
§ 7º Não será ainda computado como valor da
obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que
será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos
obrigatoriamente no ato convocatório.
§ 8º Qualquer cidadão poderá requerer a Administração Pública os quantitativos das obras e preços
unitários de determinada obra executada.
§ 9º O disposto neste artigo aplica-se também,
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
....................................................................................
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de
serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;
II – os direitos dos usuários;
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III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2002
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para isentar do imposto
de renda os resgates de recursos aplicados em planos de previdência privada,
no caso que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
Art. 33. ..................................................
..............................................................
§ 2º São isentas as operações de resgate destinadas à aquisição, inclusive mediante financiamento, de imóvel residencial.
(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro de janeiro subseqüente.
Justificação
No caso do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, o trabalhador pode resgatar o seu saldo para
a aquisição de imóvel. Se a vontade do legislador foi
de dar oportunidade ao hipossuficiente de adquirir
imóvel para uso próprio ou de sua família, este mesmo critério deveria ser adotado para o trabalhador
contribuinte de planos de previdência complementar.
A poupança gerada pelo investimento de recursos em previdência complementar é altamente benéfica para a economia nacional. O resgate de recursos
para o fim específico de aquisição de imóvel residencial é neutro do ponto de vista macroeconômico, pois
em nada prejudicará o objetivo de incentivar a poupança interna.
Os valores resgatados não serão destinados ao
consumo, mas estritamente ao investimento fixo. Para
o contribuinte, trata-se, apenas, de alternar a forma
de sua provisão para a velhice, que deixa de ser financeira para estar representada por um imóvel – com a
vantagem que pode usufruir dele antecipadamente,
sem precisar esperar o longo decurso do prazo de
acumulação, próprio dos planos de previdência.

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Para a economia como um todo, há as vantagens de incremento do produto interno e de redução
do desemprego e do déficit habitacional da classe
média, em decorrência do estimulo à construção civil.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senador Aristorides Stadler.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao
resgate de contribuições.
Parágrafo único. (Vetado)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2002
Altera o art. 2º da Lei nº 7.116, de 29
de agosto de 1983, para isentar os doadores de órgãos da taxa de expedição
para aquisição da carteira de identidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto
de 1983, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 2º ..................................................
§ 3º Ficam isentas do pagamento da
taxa de expedição para aquisição da carteira de identidade as pessoas que optarem
por fazer constar no documento a condição
de doadores de órgãos.
§ 4º Os cidadãos deverão ser informados do disposto no parágrafo anterior, no momento em que procurarem os órgãos das Secretarias de Segurança Pública de seus Estados para adquirirem a carteira de identidade."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O projeto que ora apresentamos, alterando a Lei
nº 7.116/83, “que assegura validade nacional às carteiras de identidade, regula sua expedição e dá outras
providências”, tem por escopo beneficiar, de um lado,
a coletividade como um todos, estabelecendo um incentivo para aqueles que quiserem colaborar com o
próximo mediante a opção de se fazerem doadores
de órgãos e, de outro lado, de auxiliar os próprios cidadãos individualmente, sobretudo os menos favorecidos, cujos recursos são insuficientes até mesmo
para a satisfação das exigências básicas de sobrevivência.
Há alguns Estados que já não cobram pela expedição da carteira de identidade, dos quais citamos
Amazonas e Amapá.
Outros, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, cobram apenas pela segunda via, sendo a primeira gratuita. O mesmo ocorre no Distrito Federal.
Em grande parte dos Estados, porém, há cobrança para ambas as vias. Em alguns casos, a taxa
não é barata e representa ônus para a maioria da população que, infelizmente, possui o orçamento extremamente limitado e insuficiente para as despesas
não-prevista a cada mês.
O presente projeto, se transformado em lei, trará, no nosso entendimento, contribuição valiosa em
todos os sentidos, pois, além de ajudar aqueles que
dispõem de poucas rendas, poderá aumentar o número de doadores, ainda tão pequeno em nosso País,
onde milhares de pessoas aguardam por doadores e
podem ser salvas por esta forma de solução.
Esperamos, pois, de nossos ilustres pares a
aprovação da presente iniciativa, certos de que o advento de uma lei com tal alcance contribuirá substancialmente para o aprimoramento da noção de solidariedade humana, tão necessária no mundo atual.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Aristorides Stadler, Senador.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
Assegura validade nacional as Carteiras de Identidade regula sua expedição e dá outras providências.
O Presidente da República ,faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º A Carteira de identidade emitida por órgãos de Identificação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios tem fé pública e validade em todo o
território nacional.
Art. 2º Para a expedição da Carteira de Identidade de que trata esta lei não será exigida do interessado a apresentação de qualquer outro documento,
além da certidão de nascimento ou de casamento.
§ 1º A requerente do sexo feminino apresentará
obrigatoriamente a certidão de casamento, caso seu
nome de solteira tenha sido alterado em conseqüência do matrimônio.
§ 2º O brasileiro naturalizado apresentará o Certificado de Naturalização.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 92, DE 2002
Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a destinar canais
específicos para as TV Legislativas, nas
condições que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio da
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL,
autorizado a destinar canais de televisão na faixa de
radiofreqüências em UHF para uso exclusivo das TV
legislativas de Assembléias Legislativas e Câmara de
Vereadores, criadas com base no que determina o
art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Destacam-se as TV Legislativas como experiências especialmente bem sucedidas criadas com base
no conceito dos chamados “canais de acesso público”
introduzido pela legislação que normatiza o serviço
de TV a Cabo no País. Os índices de audiência registrados pela TV Senado, com sua programação transmitida ininterruptamente 24 horas por dia que inclui,
além da cobertura dos trabalhos legislativos diários,
documentários e debates sobre temas de relevância
nacional, atestam o interesse da população brasileira
pela atividade de seus representantes. Asseveram,
por isso mesmo, a sabedoria do legislador ao conceber esses canais que ensejam um novo relacionamento entre o Parlamento e a opinião pública, possi-
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bilitado pelo acompanhamento da atividade parlamentar mais de perto pela população, o que amplia a
sempre desejável consciência sobre a ação pública.
Também as assembléias legislativas e as Câmaras de vereadores já começam a instalar seus canais de comunicação televisiva com suas populações, convencidas do real significado dessa revolucionária iniciativa, que desloca o eixo até agora estabelecido, tanto da produção, como da difusão de mensagens, permitindo a participação, nos veículos de comunicação eletrônica, de outros grupos representativos da sociedade brasileira, aí incluídos os representantes eleitos pelo povo.
Nada obstante a reconhecida relevância do serviço prestado, os sinais dessas emissoras restringem-se aos canais disponíveis via cabo, pagos, e
portanto, acessíveis apenas a reduzida parcela dos
telespectadores brasileiros. A programação produzida permanece ausente da grande maioria dos lares
brasileiros.
Por essas razões, a destinação de canais em
UHF para uso das TV legislativas parece-nos extremamente oportuna e desejável. Tendo em vista que,
nos termos do art. 13 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão pelo Decreto nº 1.720/95, não depende “de edital a outorga para execução de serviço
de radiodifusão por pessoas jurídicas de direito público interno e por entidades de administração indireta...”, bastando a existência de canal de radiofrequência disponível na localidade onde se pretende instalar
a emissora, confiamos na célere viabilização da presente iniciativa.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senador Antero Paes de Barros.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre o Serviço de TV a
Cabo e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Operação Do Serviço
Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área
de prestação do serviço, deverá tornar disponíveis
canais para as seguintes destinações:
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I – Canais Básicos de Utilização Gratuita:
a) canais destinados à distribuição obrigatória,
integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, da programação das emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou
UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a
área do serviço de TV a Cabo e apresente nível técnico adequado, conforme padrões estabelecidos pelo
Poder Executivo;
b) um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras
de Vereadores localizadas nos municípios da área de
prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do
respectivo Estado, sendo o canal voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
d) um canal reservado para o Senado Federal,
para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
e) um canal universitário, reservado para o uso
compartilhado entre as universidades localizadas no
município ou municípios da área de prestação do serviço;
f) um canal educativo-cultural, reservado para
utilização pelos órgãos que tratam de educação e cultura no Governo Federal e nos governos estadual e
municipal com jurisdição sobre a área de prestação
do serviço;
g) um canal comunitário aberto para utilização
livre por entidades não-governamentais e sem fins lucrativos;
II – Canais destinados à Prestação Eventual de
Serviço;
III – Canais destinados à Prestação Permanente
de Serviços.
1º A programação dos canais previstos nas alíneas c e d do inciso I deste artigo poderá ser apresentada em um só canal, se assim o decidir a Mesa do
Congresso Nacional.
2º Nos períodos em que a programação dos canais previstos no inciso I deste artigo não estiver ativa, poderão ser programadas utilizações livres por
entidades sem fins lucrativos e não-governamentais
localizadas nos municípios da área de prestação do
serviço.
3º As condições de recepção e distribuição dos
sinais dos canais básicos, previstos no inciso I deste
artigo, serão regulamentadas pelo Poder Executivo.
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4º As geradoras locais de TV poderão, eventualmente, restringir a distribuição dos seus sinais, prevista na alínea a do inciso I deste artigo, mediante notificação judicial, desde que ocorra justificado motivo
e enquanto persistir a causa.
5º Simultaneamente à restrição do parágrafo
anterior, a geradora local deverá informar ao Poder
Executivo as razões da restrição, para as providências de direito, cabendo apresentação de recurso pela
operadora.
6º O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utilização dos canais previstos nos incisos II e III
deste artigo, sendo que:
I – serão garantidos dois canais para as funções
previstas no inciso II;
II – trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis serão utilizados para as funções previstas no
inciso III, com programação de pessoas jurídicas
não-afiliadas ou não-coligadas à operadora de TV a
Cabo.
7º Os preços e as condições de remuneração
das operadoras, referentes aos serviços previstos
nos incisos II e III, deverão ser compatíveis com as
práticas usuais de mercado e com os custos de operação, de modo a atender as finalidades a que se destinam.
8º A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade alguma sobre o conteúdo da programação
veiculada nos canais referidos nos incisos I, II e III
deste artigo, nem estará obrigada a fornecer infra-estrutura para a produção dos programas.
9º O Poder Executivo normatizará os critérios
técnicos e as condições de uso nos canais previstos
nas alíneas a a g deste artigo.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Educação e de Serviços
de Infra-Estrutura, cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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OF. nº 40/02 – GLPFL
Brasília, 15 de abril de 2002
Senhor Presidente,
Atendendo o pedido do Senador José Jorge, solicito o desligamento de S. Exª da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder
do PFL, no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 163, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 664/99, que tramita em
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 688/99,
que modificam a Lei nº 9.871/99, “que trata de prazos
e condições para ratificação de títulos de terras concedidos ou alienados pelos Estados na faixa de fronteira”, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos
Sociais, além das comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 164, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 160 combinado com o art.
169, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que a Hora do Expediente do dia 13 de novembro do corrente ano, seja destinada a homenagear o
centenário do nascimento do poeta maior Carlos
Drummond de Andrade.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2002. – Senador Lúcio Alcântara – Antonio Carlos Júnior – Casildo Maldaner – Antonio Carlos Valadares – Romero Jucá – Paulo Hartung – Lindberg Cury – Lauro Campo.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 165, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno do Senado Federal a retirada e o conseqüente
arquivamento do Projeto de Resolução nº 58, de
2000, de minha autoria, que “acrescenta artigo à Resolução 79, de 1999, do Senado Federal”.
Justificação
O Projeto em tela foi apresentado como forma
de permitir maior reflexão em torno da iniciativa governamental de federalização do Banco do Estado de
Santa Catarina – BESC, quando se pretendia dar voz
ao povo catarinense e justiça na discussão do tema,
na qual se inseririam os critérios de avaliação da empresa. Lembro que o próprio Senado Federal, em decisão anterior, havia aprovado projeto de Resolução
prevendo a manutenção do BESC como instituição
pública, com um aporte financeiro da ordem - de
R$280 milhões. Para federalizá-lo, foi estimada a necessidade de serem investidos R$2,2 bilhões, dívida
que será assumida pela sociedade catarinense.
Agora, decorridos dois anos e cumprida a “Vontade do Príncipe”, ou seja, federalizado o Banco sem
que tenham sido ouvidos os seus verdadeiros donos
(os cidadãos e contribuintes de meu Estado), não
mais existe momentum, nem sentido prático, para a
proposição.
Sua retirada, hoje, significará economia processual, poupando igualmente despesas para beneficiar,
assim, o contribuinte brasileiro.
Nestes termos,
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 166, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, combinado com o previsto no
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda as seguintes informações sobre a dívida pública do Estado de Goiás:
a) valor total, com discriminação de
cada um de seus elementos constitutivos;
b) relação entre a dívida total e a receita corrente líqüida do Estado;
c) demonstrativo da evolução da dívida
total a partir de 1º de janeiro de 1999, considerando-se as informações solicitadas nos
itens a e b.
Justificação
O requerimento de informações ora apresentado insere-se no âmbito da competência fiscalizadora
do Congresso Nacional, constitucionalmente definida, e que, no presente caso, visa tomar conhecimento
da atual situação do endividamento público do Estado
de Goiás, assim como de sua evolução no último
qüinqüênio.
Tal informação é essencial para que este Senado Federal analise os impactos de tal nível de endividamento nas finanças estaduais e possa, com mais
segurança, deliberar sobre futuros pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito
que venham a ser encaminhados a esta Casa pelo
Estado que aqui represento.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senador Maguito Vilela.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que, por lapso de digitação, consta da agenda da Ordem do Dia de 17 do corrente, o Requerimento nº 49, de 2001, quando na realidade a matéria a ser considerada é o Requerimento
nº 49, de 2002.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
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como V. Exª muito bem informou, houve um lapso em
relação à publicação. O que estava sendo anunciado
como constante da Ordem do Dia de amanhã é um requerimento que realmente tem o mesmo número, portanto absolutamente justificável o erro cometido.
Gostaria, então, de, aproveitando o lapso, solicitar a V. Exª, em função também da atualidade do
tema, que se relaciona ao Plano Colômbia, que coloque na Ordem do Dia, num momento mais oportuno
para que pudéssemos também votar o requerimento
que é de 2001.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senadora Heloisa Helena, a Mesa vai examinar o requerimento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Faço um
apelo aos Srs Senadores para que venham ao plenário porque temos matéria importante na Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item único
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 14, DE 2001
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 62
da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n° 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 14, de 2001, que dispõe sobre
a expansão da energia elétrica emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova redação
às Leis n° 9.427, de 26 de dezembro de
1996, nº 9.648, de 27 de maio de 1998, n°
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, n° 5.899, de 5 de
julho de 1973, n° 9.991, de 24 de julho de
2000 e dá outras providências, tendo
Parecer proferido em plenário na Câmara dos Deputados, Relator: Deputado
José Carlos Aleluia, em substituição à Comissão Mista, concluindo pela apresentação
do Projeto de Lei de Conversão n.º 03, de
2002.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
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que a Comissão Mista foi designada por esta Presidência no dia 26 de dezembro de 2001 e que a
mesma não chegou a se instalar.
Durante o prazo regimental de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da
União, não foram apresentadas emendas perante a
Comissão Mista e que a matéria foi submetida ao Plenário da Câmara dos Deputados para início de sua
tramitação no dia 21 de fevereiro do corrente ano.
Naquela Casa, foi designado Relator o Deputado José Carlos Aleluia, em substituição à Comissão
Mista, que concluiu a sua apresentação pelo Projeto
de Lei de Conversão nº3 do corrente ano.
O prazo de 45 dias para a tramitação da matéria
no Congresso Nacional esgotou-se desde o dia 23 de
março passado. Tendo sido recebida formalmente,
pelo Senado Federal, no último dia 12, a medida provisória passou a sobrestar todas as demais deliberações desta Casa até que se ultime a votação. Informa,
ainda, que a vigência do prazo de 60 dias para a tramitação da medida provisória esgotou-se no último
dia 7 e que foi prorrogado por ato do Presidente da
Câmara dos Deputados, datado de 5 de abril do corrente.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria, não sem antes designar o nobre Senador Geraldo Althoff, Relator Adjunto, para a
matéria.
Discussão em conjunto da medida provisória e
do projeto de lei de conversão. (Pausa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à Senadora Heloísa Helena pela ordem.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, antes de iniciar o processo de discussão, gostaria
de solicitar ao Relator Adjunto que fizesse uma exposição ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Geraldo Althoff, V. Exª está sendo conclamado pela
ilustre Senadora Heloísa Helena a dar algumas explicações sobre a presente medida provisória.
Concedo a palavra a V. Exª, caso queira fazê-lo
nesta oportunidade.
O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
uma breve exposição. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Brasil viveu, a
partir de maio do ano passado, um momento difícil
com a crise do setor energético, que culminou com a
necessidade de o Poder Executivo determinar o racio-
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namento de energia elétrica em quase todo o País. Tal
fato, por conseqüência, gerou uma situação inusitada
e, em determinados momentos, contenciosa entre as
empresas de distribuição, as empresas de geração e,
por que não dizer, também o próprio Governo Federal.
Para buscar o equilíbrio entre as partes envolvidas, surgiu a Medida Provisória nº 14, com uma visão
bastante clara com relação a três aspectos, que gostaríamos de apresentar.
O primeiro aspecto foi a busca de sustentação
para o programa de contratação de energia emergencial, denominado ”seguro apagão“.
O segundo aspecto foi a criação de um Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica, o Proinfa, com a finalidade de agregar ao sistema elétrico interligado nacional, a curto prazo, o
montante de 3.300 MW de potência instalada. E o terceiro aspecto a ser considerado refere-se à recomposição tarifária extraordinária para cobrir três elementos, quais sejam, a redução da receita durante o racionamento, a exposição que ficaram os geradores, a
chamada energia livre, e também as variações de
custos não gerenciáveis.
Editada em 21 de dezembro passado, essa medida provisória teve o seu trâmite na Câmara Federal,
indicado Relator o eminente Deputado José Carlos
Aleluia, do PFL da Bahia, Parlamentar sábio, expert
no assunto setor energético, além de ter sensibilidade
e conhecimento deste País como um todo. S. Exª, ao
receber a incumbência de Relator dessa MP, após
exaustiva análise, além de discussão com o próprio
setor, apresentou um projeto de conversão que chega
a esta Casa para análise e discussão. Por conseqüência, entendemos necessário fazer referência a
alguns pontos desse projeto de conversão.
No momento em que o Governo propõe que os
custos de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à aquisição de energia elétrica e à
contratação de capacidade de geração ou potência
sejam rateados entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional
Interligados, proporcionalmente ao consumo individual verificado, o projeto de conversão apresentado amplia o número de consumidores de baixa renda no
Brasil, permitindo que esse número saia de 7 milhões,
proposto pela medida provisória, para em torno de 20
milhões de consumidores, isentos desse aumento referido. Além de não pagarem o aumento, eles terão
redução na conta mensal de energia de mais de 50%.
Isso abrange mais de 5 milhões de residências no
País.

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outro aspecto a ser considerado é que, além da
ampliação do número de consumidores de baixa renda que serão excluídos do rateio dos custos, foram
também excluídos ainda os consumidores da classe
rural com consumo de até 700 kwh/mês.
Vale lembrar também que, enquanto o projeto
original coloca que a recomposição tarifária extraordinária vigorará, ou vigoraria, pelo período necessário
à compensação dos valores a serem cobertos, o projeto de conversão oportuniza um período definido
para cobrir as despesas referidas.
O projeto de conversão cria regras claras para
que as distribuidoras de energia tenham de atender
aos pedidos de ligação sem que os consumidores tenham de contribuir para o custo das obras de extensão de rede, o que atualmente é cobrado em qualquer
solicitação de ligação. O objetivo final prevê que os
pedidos de ligação sejam atendidos sem custo para o
solicitante que logicamente se localize na área de
concessão da distribuidora.
A Medida Provisória 14 trata também do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, Proinfa, que
pelo projeto de conversão apresentado pelo nobre
Deputado Aleluia sofre um processo de reformulação,
e é importante que se diga, para melhor. Duas etapas
distintas foram estabelecidas: a primeira, de curto
prazo, a ser cumprida até dezembro de 2006, com a
implantação de instalações eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, visando a um total de
3.300 MW, quantidade que reduzirá a utilização das
usinas térmicas emergenciais contratadas pela
CBEE. A segunda etapa, de longo prazo, visa a promover pela primeira vez no Brasil uma intervenção
institucional na matriz energética nacional, cujo objetivo é de que 10% da energia elétrica produzida no
País provenha de fontes alternativas (como ocorre
nos países da comunidade européia).
Ainda é importante destacar que, através da
Conta de Desenvolvimento Energético, o projeto de
conversão cria um programa específico para o desenvolvimento energético estadual, com enfoque prioritário para proporcionar a expansão da oferta de gás natural canalizado nos Estados onde não existe e proporcionar competitividade à energia elétrica produzida por usinas que utilizem carvão mineral nacional e o
próprio gás natural. Esse programa está também associado ao Programa de Fontes Alternativas, pois sua
aplicação, a partir de 2006, contribui de forma decisiva para a competitividade dessas fontes, além de ter
destinado parte desses recursos para a universalização do serviço público de energia elétrica, a que fiz
referência anteriormente.

Quarta-feira 17

04675

Sr. Presidente, quando da reunião do Partido da
Frente Liberal na quarta-feira próxima passada, um
dos assuntos discutidos no meu Partido foi que buscássemos mecanismos para reduzir de 7,9% para
2,9% o valor da alíquota de aumento da iluminação
pública para, dessa maneira, não onerar as Prefeituras municipais, mais de 5.500 neste País. Essa proposta levantada pelo nobre Deputado Rodrigo Maia,
do PFL – RJ, foi acolhida como oportuna pelo Deputado Aleluia. Por conseqüência, já veio inserida no texto
do projeto de conversão proposto.
Deu-se ainda ao Governo Federal condições de
ajustar o aumento extraordinário à política industrial
do País, preservando o nível de emprego em alguns
setores industriais.
O projeto de conversão ainda reduz de R$16 bilhões para R$11 bilhões a necessidade de emissão
de títulos da dívida pública federal.
Eram esses, Sr. Presidente, os nove aspectos
pontuais que gostaria de apresentar, juntamente com
a Bancada do PFL, capitaneada pelo nosso Líder, Senador José Agripino Maia. É necessário que seja do
conhecimento das Srªs e dos Srs. Senadores, nesse
momento em que avaliamos e analisamos o projeto
de conversão proposto para a Medida Provisória nº
14.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria.
Concedo a palavra, para discutir, ao ilustre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Partido –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou do tempo em que o
Brasil era exemplo de êxito no planejamento e na engenharia ligados ao setor de energia elétrica.
Poucos países executaram um programa de tão
bom resultado, tão límpido e tão desenvolvimentista
da atividade de engenharia nacional como o Brasil
nesses anos, período que se estendeu dos anos cinqüenta até o fim dos anos setenta, entrando pelos oitenta.
Lembro grandes nomes da engenharia brasileira
que foram responsáveis pelo sucesso da atividade programada do setor de energia elétrica: engenheiros João
Cotrim, Mauro Tibau, Mário Behring, Lucas Lopes. Eles
conhecidos internacionalmente pelo excelente resultado que conseguiram programando e liderando o progresso do setor de energia elétrica no Brasil.
Sr. Presidente, veio aquela inflação enlouquecida e desorganizou o setor público, mas não desorganizou o setor de energia elétrica, tal era o enraiza-
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mento e a solidez da programação produzida na sua
implantação. Com a desorganização do setor público,
para combater a inflação, resolveu-se implementar o
programa de privatização e jogou-se o setor de energia elétrica, que não estava desorganizado, no programa de desestatização. Com isso freou-se a realização de qualquer investimento no setor para o crescimento da produção de energia elétrica no Brasil.
Isso gerou, evidentemente, manifestações, protestos
e indicações claras da crise que eclodiria com a escassez de energia poucos anos depois.
Em vez de se combater a inflação com um programa de disciplina fiscal rígido, resolveu-se combatê-la pela privatização, que gerou grandes negócios,
muitos deles até hoje não explicados, com conseqüências que advirão posteriormente, quando a normalidade nessa questão tiver sido implantada no
País. O fato é que, sob o argumento fraudulento de
que as estatais de energia elétrica davam prejuízo e
contribuíam para a inflação, resolveu-se privatizar o
setor. O argumento era fraudulento; as estatais de
energia elétrica não davam prejuízo, apesar de serem
utilizadas em desequilíbrio da sua situação financeira
para conter a inflação por meio da contenção das tarifas públicas. O fato é que se perdeu a experiência
viva, exitosa, reconhecida internacionalmente, perdeu-se o planejamento do setor de energia elétrica,
os êxitos da engenharia brasileira.
Introduziu-se a idéia do mercado e da competição, que baixariam os preços. Inventou-se uma série
de instrumentos novos: o produtor livre, o plano emergencial, o regulador de mercado e, aí sim, desorganizou-se o setor de energia elétrica, que entrou em crise.
A população foi atingida, o governo pediu à população o sacrifício do racionamento, e a ela respondeu positivamente. Fez-se o racionamento, resolveu-se a crise na emergência e agora vem o Governo
pedir ao povo que pague o prejuízo inflingido às empresas de energia pelo racionamento que ele, Governo, se viu obrigado a decretar, pedindo a colaboração
do povo.
Enfim, Sr. Presidente, o Governo, com a sua atitude privatista, desorganizou o setor de energia elétrica, criou o desastre e, agora, no conserto do desastre, vem pedir que a população pague isso.
Sr. Presidente, hoje no Gabinete do Líder do Governo, Senador Artur da Távola, presenciei a explicação dos técnicos do setor sobre as medidas propostas na medida provisória, no sentido de que seriam o
melhor caminho para, com um mínimo de sacrifício,
atender-se a essa situação de emergência.
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Sr. Presidente, realmente me convenci de que a
fórmula estudada e apresentada é a melhor para resolver esse problema criado pelo desastre da privatização do setor e pelo desastre da proibição dos investimentos em ampliação da produção e da distribuição de energia elétrica no Brasil.
Sr. Presidente, eu não tenho críticas a fazer à
fórmula apresentada para correção da situação criada; tenho crítica a fazer ao desastre criado e peço a
responsabilização daqueles que tomaram as decisões desastradas e desastrosas. Sr. Presidente, vou
votar contra a medida provisória porque é um absurdo
que a população seja responsabilizada, quando os
responsáveis foram as autoridades governamentais e
as empresas de energia elétrica que entraram, todas
elas também conjuntamente, nessa programação desastrada e desastrosa, sabendo que poderia haver
desequilíbrios financeiros que seriam cobertos naturalmente com a chancela do Governo pelo bolso do
contribuinte brasileiro, do consumidor brasileiro. Tudo
bem! Retirou-se grande parte do consumidor de baixa
renda, mas o consumidor pobre, não o miserável, a
classe média, vai pagar da maneira mais injusta possível esse desastre.
Sr. Presidente, eu não posso com o meu voto
chancelar toda essa artimanha criada por uma decisão profundamente errada, porque serviço público,
como energia elétrica, telefonia, água e esgoto, é de
responsabilidade do Estado. Serviço público deve ser
executado pelo Estado, Sr. Presidente. Graças a
Deus, não se falou da privatização de água e esgoto!
Senão, teríamos o mesmo quadro. Hoje, estamos votando a correção tarifária da energia elétrica; amanhã
virá o tarifaço telefônico também para corrigir a mesma distorção criada por esse processo absurdo de
privatização.
Sr. Presidente, vou encerrar minha intervenção,
pois não quero abusar da paciência, nem da benevolência de V. Exª, mas saliento que votarei contra a matéria, que considero absurda essa medida provisória.
Protesto, em nome do interesse da população e do
contribuinte brasileiro, contra esta Medida! É preciso
retomar o processo de planejamento, é preciso reconhecer que a energia elétrica é uma atividade estatal,
sim, e que é preciso o Estado investir, quando necessário, na ampliação da capacidade geradora e distribuidora, que é mister estudar, analisar e discutir esse
programa emergencial, porque a correção tarifária
vem por dois lados: pelo lado do desequilíbrio financeiro provocado pelo racionamento; e pelo lado do
aumento de custos de geração, que será determinado
pelo advento das termelétricas, o qual aumentará mu-
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ito o custo de produção de energia. E o povo pagará
as duas parcelas. É mister debater esse plano emergencial, necessário para evitar outra crise de energia
nos próximos anos. Entretanto, o Senado Federal não
tomou conhecimento dos detalhes desse plano e é
preciso que o discutamos, que decidamos de comum
acordo, com o mínimo de bom–senso, de conhecimento e de informação técnica, o que representa este
programa de geração termoelétrica. O Brasil nunca
necessitou de geração termoelétrica, a não ser para
cobrir piques de demandas de energia. Agora, terá
uma parcela substancial e muito mais cara de geração termoelétrica.
Sr. Presidente, não é hora, ainda, de buscar responsabilidades, mas é hora de reconhecer erros, retomar o planejamento e os investimentos estatais e
buscar a melhor fórmula possível para que esse programa emergencial seja feito a um custo mais baixo
para a população brasileira. O custo do desastre do
racionamento, que as empresas paguem, porque
elas foram co-responsáveis nessa irresponsabilidade
que foi o processo de privatização do setor elétrico.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Agradeço muito a paciência de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, Srªs e Srs. Senadores, em
21 de dezembro de 2001, no Diário Oficial da União,
foi publicada a Medida Provisória nº 14, que versa sobre o rateio dos custos relativos à aquisição de energia elétrica emergencial, repasse aos consumidores
dos valores relativos à parcela das despesas com a
compra de energia no âmbito do MAE (Mercado Atacadista de Energia) e expansão da oferta de energia
emergencial.
Em 1994, o então candidato à Presidência da
República, Fernando Henrique Cardoso, em sua proposta de governo para o primeiro mandato, alertava:
Em setores como energia e comunicações, estamos próximos do estrangulamento e o colapso só
não ocorreu devido ao menor ritmo de crescimento econômico na última década. A retomada do crescimento
sustentado somente será possível com a adequação do
suprimento de energia, do sistema de comunicação e
da estrutura de transportes às exigências do desenvolvimento econômico e social. (grifamos)
Portanto, o conhecimento do estrangulamento
do setor de energia não só era de conhecimento pú-
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blico desde o início da década de 90, como também
constava do programa do então candidato à Presidência da República.
Em janeiro de 1995, o Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, anuncia a adoção de um grande programa de privatização. A Eletrobrás começou a
ser desativada e suas subsidiárias (Eletronorte, Furnas, Chesf, Eletrosul etc.) começaram a ser preparadas para a venda. Investimentos em novas hidrelétricas são cortados. As usinas em funcionamento aumentam sua produção às custas de seus reservatórios. Estava iniciado o processo que agravaria ainda
mais a inevitável crise no setor de energia elétrica.
Como se pode observar já pelos pressupostos
iniciais, parece-nos estar mais que evidente o fato de
que a Medida Provisória nº 14, de 2001 (agora na forma do Projeto de Conversão nº 3, de 2002), é simplesmente inaceitável.
Impedir – por meio da supressão de determinados artigos – que novos sacrifícios sejam transferidos
pelo Governo Federal aos milhões de consumidores
que participaram do racionamento de energia nos
anos de 2001 e 2002, determinado pelo Governo Federal, é o caminho regimental cabível.
A supressão do art. 2º pretende evitar que a
“parcela das despesas com a compra de energia no
âmbito do MAE, realizadas pelas concessionárias,
permissionárias e autorizadas de geração e de distribuição até dezembro de 2002, decorrentes da redução da geração de energia elétrica nas usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia –
MRE“ venham a ser ”repassadas pelos consumidores
atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional,
na forma estabelecida por resolução da Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE.“
Entendemos estar por demais comprovado que
tal responsabilidade não se aplica e não cabe aos
consumidores, tendo em vista que a culpa disso não
era de uma pretensa falta de chuvas, mas efetivamente da falta de investimentos. É fato que as usinas usaram volumes de água para as turbinas funcionarem
acima da capacidade natural de reposição e, também, que quando foram formalizados os contratos de
aquisição de energia emergencial, o racionamento já
havia sido suspenso, ou seja, o racionamento foi suspenso no final de fevereiro e os contratos publicados
entre 18 de fevereiro e 18 de março do corrente ano.
Portanto, qualquer imputação de um ‘seguro
apagão’ (ou ‘seguro anti-apagão’) a ser repassado ao
conjunto dos consumidores revela-se ilegal, já que
cabe ao Governo e às empresas garantir o fornecimento de energia, e não aos consumidores. Esse ra-
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ciocínio é acompanhado pelo diretor titular do Departamento de Infra-estrutura Industrial da Fiesp, Pio Gavazzi, que afirma ser ”difícil para o industrial, que perdeu o que perdeu com o racionamento, ter que reembolsar as perdas das empresas de energia, sendo o
reembolso legal ou não“. Além disso, Gavazzi considera que o fato de a energia elétrica brasileira ser
uma das mais baratas do mundo “não é razão para
que tenha o seu valor aumentado para níveis internacionais” (Diário do Grande ABC; São Paulo,
11.04.2002).
Quanto ao art. 4º, que também deveremos votar
para supressão, apresenta-se como um dos mais graves do Projeto de Conversão nº 3, de 2002. Dele
consta a determinação de que ”a ANEEL procederá à
recomposição tarifária extraordinária prevista no art.
28 da Medida Provisória nº 2.198–5, de 24 de agosto
de 2001, sem prejuízo do reajuste tarifário anual previsto nos contratos de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.“ (grifamos)
Cumpre destacar do §1º deste mesmo artigo
que a recomposição tarifária extraordinária de que
trata o caput do art. 4º será implementada por meio da
aplicação às tarifas de fornecimento de energia elétrica, pelo prazo e valor máximos a serem divulgados
por concessionária, em ato da ANEEL a ser publicado
até 30 de agosto de 2002, ou seja, nem mesmo o Governo sabe por quanto tempo o consumidor se verá
obrigado a pagar pela inoperância e imprudência do
Governo Federal e dos empresários geradores e distribuidores de energia em nosso País.
São inúmeros os absurdos que se sucedem nos
parágrafos seguintes deste artigo. Para exemplificar
citamos:
O § 5º estabelece que a recomposição tarifária
extraordinária estará sujeita a homologação pela Aneel,
ou seja, aprova-se aqui uma lei mas sua aplicação estará condicionada a homologação pela Aneel.
No §7º encontra-se um dos maiores disparates
desta MP nº 14, de 2001, pois caso não se verificar a
homologação no prazo previsto no §5º descrito, acima, a recomposição tarifária extraordinária vigorará
por 12 meses e será abatida integralmente no reajuste tarifário anual subseqüente. O que se pode depreender do texto é que os consumidores se verão obrigados a custear os empresários do setor elétrico, na
forma de uma antecipação, em razão da ineficiência
do Governo Federal.
O §13 pretende que a eficácia da recomposição
tarifária extraordinária fica condicionada ao fiel cumprimento pelos interessados, individualmente considerados, de todas as obrigações por eles assumidas

Abril de 2002

nos termos desta Lei e à ausência de sua impugnação judicial ou extrajudicial pelos mesmos interessados. O Governo Federal não tem garantias de que não
poderá vir a ser acionado judicialmente por perdas
consideradas não sanadas devidamente!
Por fim, o §10, que ao definir o BNDES e a forma
como essa instituição financeira viabilizará as operações que darão conseqüência ao rateio da conta decorrente do suposto desequilíbrio econômico-financeiro das empresas geradoras e distribuidoras que
não faturaram o valor estimado, conseqüência natural
do racionamento imposto por ato da administração na
solução da crise, e ainda, aumento extraordinário de
tarifa para fazer frente à aquisição emergencial de
energia – que teoricamente protegerá a sociedade de
novo e futuro racionamento – o Governo cria o que
boa parte da mídia tem chamado de ”Proer do setor
elétrico“.
Diversas reportagens têm mostrado que, em
2001, época em que o consumidor viveu sob o risco
do apagão, as empresas do setor elétrico conseguiram não apenas aumentar seu lucro em 33,9%, mas
também a rentabilidade do seu patrimônio.
Reportagens como “Governo propôs mais que
perdas elétricas (Folha Online, Sandra Balbi, Brasília,
11) mostram que em 2001, quando o consumidor viveu sob o risco do apagão, as empresas do setor elétrico conseguiram não apenas aumentar seu lucro em
33%, mas também a rentabilidade de seu patrimônio.
Segundo analistas, isso ocorreu porque o Governo
não se limitou a repor as perdas de receita provocadas pelo racionamento.
O crescimento do lucro e da rentabilidade do setor com base nos balanços de 22 empresas –, expurgado do levantamento o resultado da Eletrobras, indica que o lucro líqüido do setor aumentou 156% em
2001 em relação a 2002.
Os aumentos extraordinários – 2,9% a mais nas
contas de luz residenciais e 7,9% na indústria e no comércio, cobrados desde janeiro – ”valerão até que todas as distribuidoras de energia também tenham se
ressarcido das perdas provocadas pelo racionamento, o que pode levar entre três e cinco anos.
O Presidente da Eletropaulo Metropolitana, Luiz
David Travesso, diz que ”as perdas das empresas
com o racionamento serão recorrentes, isto é, se estenderão pelos próximos anos“. A compensação das
perdas provocadas pelo racionamento é conseqüência dos contratos de concessão firmados a partir de
1995, quando o setor começou a ser privatizado.
”Esses contratos prevêem que o Governo garantirá o
equilíbrio econômico e financeiro das empresas“, diz
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Severine. ”Sem a compensação das perdas, todas as
empresas estariam com grandes prejuízos.“
À vista do exposto, recomendo aos Senadores
do Bloco de Oposição o apoio aos destaques para votação em separado dos arts. 1º, 2º, 4º e 10 e o voto
contrário ao Projeto de Conversão nº 3/2002, ou seja,
da Medida Provisória nº 14, de 2001.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Tião Viana para encaminhar a votação.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, serei muito breve já que o Senador
Eduardo Suplicy foi claro e extremamente profundo
na sua análise em relação a essa situação da crise de
energia em que vive o Brasil.
Apenas registro um protesto que acredito representar o pensamento da sociedade brasileira, da
classe média, do cidadão comum, que não entende a
crise de infra-estrutura por que passa o País, assim o
foi com relação às rodovias e ferrovias; nas telecomunicações, houve fortes problemas também de investimento e retorno para os caixas do Governo Federal.
Aloysio Biondi a descreve com toda a clareza. O Governo Federal, nessa onda privatizante, investiu 18 bilhões de dólares e recebeu 21 bilhões de dólares. Nós
tivemos com toda a clareza o aviso de setores estratégicos do Governo em 1997, de que estaríamos na
iminência de uma forte crise energética no País. Em
1997, portanto, já se avisou ao Governo Federal. Passamos por todo o constrangimento do ano passado
em relação a esse problema, e agora vem mais uma
taxação em cima do usuário da energia neste País. É
uma situação não compreensível, é difícil aceitar
esse tipo de comportamento. Confesso que fico surpreso, porque não me parece ser natural que alguns
gestores da atual Administração Federal adotem
esse tipo de prática de mais uma taxação em cima do
cidadão brasileiro comum. Eu me coloco radicalmente contra. Entendo que é uma agressão ao direito de
consumir bens materiais básicos, tal qual o tema diante do qual estamos agora, e não consigo imaginar
que a sociedade brasileira não repudie com toda a intensidade esse tipo de mensagem de matéria que
está sendo votada no Senado Federal.
Meu posicionamento é claramente contrário, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de vez em quando o Governo procura criar
expressões que escondam as suas intenções.
Está nessa medida provisória uma expressão
criada pelo Governo que, traduzida ao pé da letra, significa antes de tudo uma punição para a sociedade
brasileira, para os consumidores de energia elétrica:
recomposição tarifária extraordinária. Sem dúvida um
nome bonito para uma atitude feia e cruel do Governo.
A Medida Provisória nº 14 passou muito tempo
se arrastando na Câmara dos Deputados notadamente porque houve, em meio a esse retardo, uma
crise política envolvendo o PSDB e o PFL. Foi preciso
que o PFL, muito embora tenha sacrificado a sua candidata à Presidência da República, sacrificasse muitos dos seus Parlamentares que foram ”convencidos“
de que, em não se aprovando essa medida provisória,
o setor energético poderia entrar em falência.
Sr. Presidente, quando o setor energético foi
aqui discutido na questão das privatizações, quantos
de nós que estamos nesta Casa advertíamos que o
Governo se utilizava de um sofisma por meio do qual,
vendendo as estatais, as tarifas de energia elétrica
baixariam, os custos seriam reduzidos substancialmente para as empresas e a sociedade brasileira seria altamente beneficiada?
De lá para cá, o Governo se preocupou tão-somente em colocar nas mãos de investidores que apareceram às pressas com a ajuda do BNDES, apenas
com as privatizações, e não se lembrou de que, ao
entregar esse patrimônio do povo brasileiro a empresas privadas teria que garantir um suporte de produção de energia elétrica por meio de novas fontes
energéticas, não só as provenientes de recursos hídricos, também as eólicas etc e tal.
Para não me alongar muito, Sr. Presidente, o
que está em jogo é um bolo em torno de R$24 bilhões, que serão arrecadados ao longo dos anos, da
cobrança dos 2,9% e dos 7,9%. A única diferença entre o Proer e o programa lançado na Medida Provisória nº 14 é que, ao transferir o dinheiro, vinte e sete bilhões, para os bancos, o Governo já o havia arrecadado. E agora, com a medida, arrecadará vinte e quatro
bilhões para, segundo as entrelinhas, salvar as distribuidoras da falência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os produtores rurais, por exemplo, estão endividados e abandonando suas atividades econômicas, assumindo os
riscos de um regime capitalista e, inclusive, o risco
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dos fenômenos climáticos, sem uma cobertura adequada para os prejuízos advindos. Indago: os produtores rurais podem ser submetidos a todo e qualquer
risco, porque a regra do jogo, no Brasil de hoje, só
vale para os grandes. Temos que salvar os bancos, temos que salvar aquelas que já compraram o nosso
patrimônio com a ajuda do próprio Governo, o
BNDES, que investiu bilhões para a compra das nossas estatais.
Por isso, Sr. Presidente, a medida provisória é
uma verdadeira desfaçatez. Primeiro, é só ler a ementa, parece até que não se trata de aumento de tarifa
que será imposta ao povo brasileiro. À primeira vista,
quem é que não se entusiasma? É uma medida provisória que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial. E pergunto: o Senado Federal já proibiu o Governo, por acaso, de empreender
programas de expansão de oferta de energia? Pois
colocou isso aqui para encher os nossos olhos de entusiasmo, de alegria, como se o Senado Federal lesse
sem entender. E entendendo, como o fizemos, Sr.
Presidente, só há um caminho, uma vez que o Governo age com dois pesos e duas medidas. Para os pobres, não há problema, eles podem quebrar. Consumidor de energia elétrica é para pagar mesmo, produtor rural é para quebrar mesmo. Olha, não sou produtor rural. Sou advogado, não tenho nada com produtor
rural, a não ser a obrigação de defendê-lo.
Portanto, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras, advertindo os Srs. Senadores e Srªs Senadoras de que esta é mais uma medida equivocada do
Governo para castigar a nossa sociedade. E, como
diz o Ministro Pedro Malan, é mais uma perversidade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Ademir Andrade, para
discutir.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho manifestar, pela Liderança do
PSB, a posição do nosso Partido, contrária a esta medida provisória.
Inicio lembrando que hoje o jornal Correio Braziliense destaca em manchete, na sua primeira página, que as empresas telefônicas brasileiras encontram-se em dificuldades financeiras e que, provavelmente, uma delas já deu calote no Brasil e, provavelmente, precisariam recorrer aos cofres do BNDES
para que pudessem manter a sua situação e se reestruturarem.
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Não consigo compreender, Sr. Presidente, a situação desses empresários que compraram empresas públicas brasileiras em todo o Território Nacional.
Quando se fala em iniciativa privada e se condena o serviço público, diz-se que a iniciativa privada é
mais competente, é mais exigente e, conseqüentemente, tem uma propensão maior ao lucro. Por isso, é
uma atividade de risco. Quem vai para a iniciativa privada está entrando em uma atividade de risco, que
pode ganhar dinheiro ou ter prejuízo. O empresário,
de maneira geral, tem que ter a capacidade de analisar o processo econômico, de analisar as questões
de mercado, o investimento feito, quanto vai ganhar,
prever prejuízos, estipular os riscos e saber se sair
bem de suas dificuldades.
Nunca vi melhor negócio no mundo – e o Senador José Alencar, que é um empresário bem-sucedido neste País, deve dizer: nunca viu nenhum negócio
melhor no mundo do que entrar em um negócio, Senador, que não se corra risco algum. Não há prêmio
melhor. Como se entra num negócio com a certeza
absoluta de que só se terá lucro?
Assim foram os negócios das privatizações do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Venderam-se
as siderúrgicas, as grandes mineradoras – vejo aqui,
com muita simpatia, o nosso Líder do Governo, Senador Artur da Távola. A nossa Vale do Rio Doce, Senador Artur da Távola, foi vendida por R$3,200 bilhões.
No ano passado, o lucro líquido da Vale do Rio Doce,
em um único ano, foi de R$2,800 bilhões, quase o dinheiro da venda que o Governo Fernando Henrique
fez, a preços irrisórios, àquela que é hoje a maior
companhia de mineração do Brasil.
No caso do sistema telefônico, é a mesma coisa.
As contas telefônicas sobem astronomicamente, as
contas de energia, então, nem se fala e, ainda assim,
há prejuízo. Veja bem, Senador José Alencar, um referencial para nós, do Senado, os dados do Idec
afirmam que, no período do Governo Fernando
Henrique, as taxas de energia subiram 132,6%, enquanto a inflação, no mesmo período, foi de 78%!
As companhias telefônicas cobram o ”olho da cara“
dos consumidores brasileiros, tiram dos consumidores um conforto que também é necessário ao
nosso desenvolvimento. As tarifas telefônicas su biram, nesse mesmo período, 170%. O salário do funcionalismo público, mesmo os nossos, no Governo
Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, subiu
3,5%. As tarifas de energia subiram 132%, as de telefone, 170%. A inflação ficou em 78%, o que quer
dizer que os salários dos servidores públicos, incluindo os nossos, ficaram defasados em 75%.
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A medida provisória do Governo Fernando Henrique joga, agora, nas costas do povo brasileiro, do
consumidor de energia, os custos pelos ”prejuízos“
das distribuidoras de energia que foram privatizadas
de Sul a Norte deste País. Creio que só o Estado do
Amapá ainda resiste à privatização da sua empresa
de distribuição de energia. Todo o restante foi privatizado. E ainda dizem ter prejuízo.
Contudo, aqui na justificativa do Governo Fernando Henrique, não se encontra quais são esses
prejuízos. Também não se diz o que essas empresas
estão fazendo com o dinheiro que ganham, qual o salário de seus presidentes e de seus diretores, como
também não se explica onde essa gente está reinvestindo o dinheiro ganho na cobrança da energia.
E o que é mais incrível, Senador Saturnino: no
atual Orçamento da União, há quase R$500 milhões
para o Projeto Alvorada, sendo que nele estão os recursos destinados à energia rural. Isso que dizer que
quem faz a rede somos nós, povo brasileiro! Estamos
tirando do Orçamento para estender a rede de energia, porque nem essa parte as empresas distribuidoras fazem hoje mais! E o Governo vem pedir ao Senado da República, ao Congresso Nacional que permita
seja cobrado do consumidor residencial, do consumidor rural, 2,9% a mais do que já paga?
Isso significa que o consumidor pagará mensalmente pelos ”prejuízos“ das distribuidoras de energia
do nosso País. Não estou convencido de que essas
distribuidoras tenham tido prejuízo, mas o empresário
vai pagar 7,9% a mais na sua conta de energia. Nas
costas de quem ele vai jogar isso? Em cima do seu
produto! O consumidor final sempre pagará. O empresário pagará 7,9% e descontará nas costas do
consumidor. O consumidor pagará 2,9% e descontará
nas costas de quem? Pelo amor de Deus, ele diminuirá a comida da casa, o direito à diversão, a compra do
remédio de um filho e da família.
É dessa forma que esse Presidente quer ter o
apoio da população brasileira? Seria importante que
um Líder dos Partidos de sustentação do Governo
nesta Casa mostrasse na tribuna quais são os prejuízos e quanto ganham os diretores e os presidentes
dessas empresas, como estão os privilégios e onde
estão seus reinvestimentos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) Senador Ramez Tebet, ilustre, bravo e admirável Presidente do Congresso Nacional, é preciso que coloquemos
para fora nossa indignação!

Quarta-feira 17

04681

Encerrarei o discurso num segundo, dizendo
que lamento profundamente que o Congresso Nacional se preste à aprovação de matéria como essa, que
prejudica o povo trabalhador brasileiro, sem a justificativa necessária, sem uma discussão mais ampla e
mais detalhada, a não ser pelos técnicos do Governo,
que já venderam esse Brasil quase todo e só não venderam o resto porque ainda há um pouco de resistência.
Espero que logo comece o outro Governo, para
que se restabeleça o direito do povo brasileiro e o
crescimento deste País. Mas que esse crescimento
se dê junto com o de sua população, melhorando-se
sua qualidade de vida e não favorecendo os interesses do capital internacional e dos grandes capitalistas. Aliás, estes, além de tudo, compraram as distribuidoras com recursos do BNDES, financiados a juros
baixíssimos, como nenhum cidadão brasileiro encontra na praça. Quando tomamos emprestado no cheque especial, pagamos 8% ao mês, enquanto quem
tomou dinheiro para comprar as distribuidoras de
energia no Brasil não paga sequer 10% de juros ao
ano!
É essa a justiça do Governo Fernando Henrique
Cardoso! É por isso que o Brasil precisa mudar e precisa ter um Governo que respeite a vontade e o direito
da população brasileira.
Por essa razão, o Partido Socialista Brasileiro,
de maneira consciente e tranqüila, vota contra essa
medida provisória, que aliás deveria ter sido uma lei,
mas, como é do interesse dos empreendedores e empresários, a matéria vem por intermédio de medida
provisória, para que seja homologada por esta Casa.
Essa é a nossa posição, Sr. Presidente!
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Moreira Mendes, tem V. Exª a palavra.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, confesso que estou diante de um
dilema. Tenho me interessado por esse assunto e o
tenho analisado com profundidade. Listei aqui pelo
menos cinco pontos que julgo negativos para esse
projeto.
O primeiro deles é que as perdas a que se referem as Lideranças do Governo ainda não foram calculadas pelas empresas. As contas são meras estimativas, partindo de suposições que não definem realmente os valores de forma mais precisa. Penso que
estamos vivendo aqui um capitalismo sem risco, em
que as concessionárias, principalmente as distribui-
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doras privatizadas, não assumem o prejuízo ou a sua
parte desse prejuízo. Ando à procura de um negócio
como esse, em que eu investisse o dinheiro e não corresse risco nenhum. Gostaria muito de tê-lo, mas infelizmente isso não acontece.
Outra questão, Sr. Presidente, é que a complexidade da matéria não deveria ser discutida por meio
de medida provisória, com tanta rapidez. O assunto é
polêmico e deveria ser mais cautelosamente discutido. Às vezes, fico pensando se questão de tão grande
importância como esta, tratada às pressas, por intermédio de medida provisória, estaria sendo solucionada com o que estamos hoje discutindo. É uma indagação que deixo no ar.
O que lamento é ter visto a extraordinária participação de todos os consumidores brasileiros nas
áreas afetadas pelo racionamento, num magnífico
exemplo de cidadania, de desprendimento, de amor à
Pátria, e, de repente, essas pessoas que foram tão
solidárias nessa luta são levadas a pagar essa conta,
enquanto as empresas, de outro lado, estão aí silentes e, ao contrário do que ocorrerá com os consumidores, até receberão benefícios.
Apesar do exposto, Sr. Presidente, sempre fui
muito coerente com as minhas posições na defesa do
meu Estado e da Amazônia. Por isso, vejo-me na circunstância, na obrigação de listar aqui quatro importantes pontos atinentes à Amazônia, que merecem de
todos a reflexão.
O primeiro deles é a universalização da energia
elétrica, porque torna obrigatório a toda concessionária o fornecimento de energia, acabando, como disse
o Deputado José Carlos Aleluia, com o ”monopólio
para não servir“. É o que está previsto no art. 14 da
Medida Provisória e que é de suma importância para
a Amazônia. Nós, que vivemos lá, sabemos do número de localidades que ainda estão sem energia elétrica. Esse benefício, que tanta cidadania traz às pessoas, às vezes não contempla localidades distantes, de
difícil acesso. E, conforme o que dispõe a MP, seria
obrigação das concessionárias levar energia elétrica
a essas localidades.
Outra importantíssima observação que faço e
que está prevista no art. 18 da MP, que altera o art. 11,
§ 3º, da Lei nº 9.648, é aquela que prevê a extensão, a
prorrogação da conta de compensação de combustíveis até o ano 2020. Convém lembrar que essa conta
vencerá no ano 2013 e também é fundamental para a
Amazônia brasileira. Essa CCC, na verdade, é uma
espécie de Fundo para o qual todos os brasileiros do
Sul, do Sudeste, do Nordeste contribuem com uma
pequena porcentagem da sua conta de energia, que
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é usada para pagar o óleo diesel, combustível consumido e queimado na produção de energia na Amazônia. E o prazo de existência dessa conta específica,
chamada CCC, encerrar-se-ia no ano de 2013. Por
essa medida provisória, o prazo é prorrogado até o
ano de 2020, o que dá segurança, portanto, à população da Amazônia.
O terceiro ponto positivo, Sr. Presidente, é a definição, na medida provisória, das fontes alternativas
de energia que beneficiarão também a Amazônia,
principalmente no que se refere à utilização da biomassa.
O quarto e último ponto positivo é a questão relacionada com os consumidores de baixa renda. O
projeto estabelece novos critérios para a definição de
consumidor de baixa renda. Ele aumenta a base dos
consumidores de baixa renda de sete milhões para
vinte milhões de consumidores.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fazendo
um balanço entre o positivo e o negativo e considerando a minha coerência na defesa do interesse da
Amazônia e do meu Estado, apesar de todos os pontos negativos, eu ficarei com os positivos e votarei a
favor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Com a palavra o Senador José Agripino, para
encaminhar a votação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, também solicito a minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Inscrevo,
para encaminhar a votação, o Senador Sebastião Rocha e a Senadora Heloísa Helena.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PFL encaminhará
esta matéria favoravelmente e apresentará as devidas justificativas.
Evidentemente está se tratando de compensação financeira para a superação de dificuldades decorrentes do racionamento de energia elétrica. Esse
racionamento provocou a implantação de termelétricas emergenciais, que se encontram hoje em
stand–by, e pode provocar grandes conflitos jurídicos
entre concessionárias, distribuidoras, geradoras de
energia elétrica e o próprio Governo Federal, que impôs o racionamento.
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Para que se compreenda melhor, resumirei o
que aconteceu. As concessionárias tinham contratos
firmados com as geradoras de compra de energia elétrica. Esses contratos não foram honrados porque
não houve água suficiente para que se gerasse a
energia que estava comprada. Como diminuiu a
quantidade de energia, deveria ter havido um aumento do preço da energia elétrica, o que o Governo impediu. Este estado de coisas poderá gerar uma grande confusão jurídica, com geradoras sendo acionadas por concessionárias ou concessionárias acionando o Governo Federal, criando-se um grande esqueleto para o futuro Governo. Daí surgiu a atual medida
provisória, que traz soluções para evitar esse esqueleto.
É muito ruim votar uma matéria que aumenta a
tarifa de energia elétrica para o consumidor e não
para o contribuinte. Entretanto, o Relator da matéria
na Câmara dos Deputados, Deputado José Carlos
Aleluia, e o Relator no Senado Federal, Senador Geraldo Althoff, idealizaram e mantiveram três questões
que reputo de fundamental importância. São três fatos novos, que foram acrescentados à medida provisória e a transformaram no projeto de lei de conversão.
Primeiro, é sabido que as concessionárias de
energia elétrica distribuidoras, que foram privatizadas
e que buscam o lucro, nem sempre têm a sensibilidade social para atender aos pedidos de populações pobres que moram em pontas de rua ou em vilas de distritos e povoados, que vivem às escuras, iluminando a
noite com a lamparina ou com a vela, e que não têm
energia elétrica porque a ligação é cara o suficiente
para transformar a operação numa empreitada economicamente inviável.
A incorporação que o Deputado Aleluia fez ainda na Câmara dos Deputados estabelece a universalização, meios, condições para que as concessionárias sejam obrigadas a atender aos pedidos de energia
elétrica instalada nas pontas de rua, nas vilas, distritos e povoados onde moram os mais pobres, que não
têm como pagar o poste a mais ou a cabeação a mais
para ter energia elétrica em sua casa.
A instalação da universalização, dentro da medida provisória, é uma atitude tomada por um Deputado do meu Partido só isso justificaria que eu votasse a favor –, mas há uma outra iniciativa, tomada
pela Câmara dos Deputados e mantida pelo Senado, que é a questão da definição de critérios de baixa renda. A medida provisória fala em reajuste para
tarifas residenciais de 2,9%; comercial e industrial,
de aumento de 7,9%.
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Existem no Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pelos atuais critérios que definem consumidor de baixa renda em alguns Estados é o tamanho
da casa; em outros, se a casa é de piso de barro batido, de taipa, de cobertura de palha ou não – como
sendo apenas 7 milhões de consumidores de baixa
renda, que têm o direito a pagar um pouco menos da
metade da conta de energia elétrica. Se a conta for
R$40,00, eles pagam R$19,00, o que ainda é muito
para quem é pobre.
O Deputado Aleluia, do meu Partido, Relator da
matéria na Câmara dos Deputados, incorporou a
essa medida provisória, no projeto de lei de conversão que estamos apreciando, o critério que reputo
fundamental e que vai atender a, no mínimo, 13 milhões de brasileiros a mais - são exatamente os 13 milhões de brasileiros muito pobres. Aqueles que serão,
a partir da aprovação dessa matéria, enquadrados
como consumidores de baixa renda. São aqueles
que, independente do tamanho de sua casa, do bairro
onde moram, do local onde vivem, consumem de
80Kw abaixo. Se assim fizerem, além de não terem o
aumento de 2,9%, vão passar a pagar, por esse projeto de lei de conversão, um pouco menos que a metade da conta de energia.
Se estamos, portanto, votando um socorro ao
setor elétrico, às geradoras, concessionárias e distribuidoras, estamos obrigado as mesmas a levarem
não para 7 milhões, mas para, no mínimo, 20 milhões
de brasileiros o beneficio da tarifa dedicada à baixa
renda.
Por essa razão, o PFL vota a favor, e peço aos
Senadores do meu Partido que votem ”sim“ ao projeto
de lei de conversão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Casildo Maldaner por cinco minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nobres Colegas, a matéria é polêmica, atinge toda a sociedade e não é fácil de ser enfrentada.
As concessionárias do Sul do Brasil não tiveram
demanda reprimida; por isso não houve racionamento. Mas podemos imaginar o que se passou nas demais regiões brasileiras.
No Sul, a cada R$100,00 pagos pela energia,
recolhemos R$2,00 para um seguro emergencial,
para que, nos momentos de necessidade, haja condições de buscar soluções.
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Sr. Presidente, votarei a matéria sangrando,
com dor.
Há pouco o Senador Antonio Carlos Valadares
fez referência aos pequenos agricultores, que têm sofrido com as adversidades climáticas. No meu Estado,
no oeste catarinense, na fronteira com a Argentina,
no sudoeste do Paraná e parte do Rio Grande do Sul,
desde dezembro, os pequenos produtores têm perdido de 60 a 70% de toda a produção. Há racionamento
d’água no meio rural e no perímetro urbano. Existe um
clamor que já levamos aos Srs. Ministros. Até o então
Ministro Ney Suassuna, da Integração Nacional, lá
esteve.
O bolsa-estiagem tem sido um pequeno compromisso assumido: R$60 mensais para cada família
de pequeno produtor. As nossas Prefeituras, de dezembro até agora, usaram seus orçamentos e equipamentos para atender ao minifúndio, pois de lá sai a
matéria-prima para a criação do frango bem como
para a suinocultura, que abastece a fome da população brasileira e também influencia o mercado internacional e a balança de pagamentos.
Propusemos a criação de um seguro agrícola,
um fundo para socorrer nessas emergências, mas até
agora não encontramos uma solução.
Sr. Presidente, votarei a favor dessa medida lamentando muito. Mas quero ver se, agora, o Governo
também agirá como o fez em relação a concessionárias. É preciso haver um seguro emergencial para energia a fim de abastecer não apenas as residências brasileiras mas também para fazer funcionar as nossas
fábricas e indústrias e iluminar cidades, escolas e
hospitais.
Pretendo verificar se, quanto a esse seguro
agrícola, encontraremos emergencial neste momento. Espero que, agora, haja sensibilidade por parte do
Governo nesse caso específico, porque a situação
não é fácil.
Amanhã, haverá um encontro no Congresso Nacional, um fórum parlamentar catarinense incluindo toda
a região Sul do Brasil, para tratar da questão desses milhares de pequenos produtores que estão querendo desistir de seu objetivo por terem perdido tudo.
Esse é um precedente. Espero que possamos ir
na esteira desse seguro e criemos outro para os pequenos produtores, para que eles possam permanecer na região, continuar a produzir. Esse é o momento
de criarmos também essa saída para esse setor.
Eram as minhas considerações, Sr. Presidente,
nobres colegas.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
agradece a pontualidade de V. Exª e concede a palavra ao Senador Sebastião Rocha, para encaminhar a
votação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, voto esta matéria com muita tranqüilidade. O meu voto é contrário,
embora o Relator seja o eminente Senador Geraldo
Althoff, por quem tenho grande respeito, e as Lideranças dos Partidos governistas tenham demonstrado
com dados, com números, que o setor elétrico teve
prejuízos e, por isso, precisa de socorro. E esse socorro tem que vir exatamente do consumidor, seja do
residencial, que vai contribuir com mais 3%, seja do
consumidor da indústria ou do comércio, que vai
acrescentar a sua conta de luz mais 8% durante seis
anos. Toda essa contribuição, em seis anos, somará
R$ 24 bilhões. Pergunto: e as outras informações que
estão nos jornais, que também foram levantadas pelo
meu Partido, o PDT, de que o setor lucrou no ano passado, apesar do racionamento, apesar do problema
da água, R$33 milhões? Sim, lucro. As empresas do
setor elétrico lucraram R$33 milhões e receberam do
BNDES um socorro de R$9,5 bilhões, aplicados no
setor elétrico exatamente para que as empresas pudessem construir novas hidrelétricas, termelétricas,
enfim, para que houvesse um fornecimento de energia compatível com as necessidades do consumidor
brasileiro.
Assim, não vejo razão para votar a favor de uma
emenda que, mais uma vez, lesa o usuário, o consumidor de energia que sofreu tanto durante o período
de racionamento, que contribuiu e que se esforçou.
Nunca o povo brasileiro deu uma demonstração de
tanta disciplina com relação ao pedido do Governo
que fez bem porque tinha, de fato, que pedir ao povo
brasileiro que economizasse energia, para que não
fossem criados maiores transtornos e disciplinado
também no bolso, uma vez que estava sendo punido
com multas se gastasse além do que estava estabelecido nas regras.
O povo brasileiro foi disciplinado. E como tratamos as crianças disciplinadas na escola? Não vejo
nenhum professor punindo, dando palmada ou colocando de castigo uma criança disciplinada na escola.
Assim, o povo brasileiro também não pode levar palmada, ficar de castigo, ser sacrificado ou ser duplamente ou triplamente punido em função do racionamento de energia.
O meu voto é contrário. O PDT também é contrário a essa medida provisória.
Muito obrigado.

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, tive a oportunidade de estudar este tema. Como a repercussão
que estava sendo dada por vários setores da imprensa, pela população, pelo consumidor individual e do
setor produtivo era tão negativa, fiz um esforço gigantesco para acreditar que essa medida provisória não
era simplesmente uma demonstração de obreiros da
iniqüidade. Acompanhei com esforço o argumento
fornecido pelo Governo Federal, que foi apresentado,
hoje, pelos técnicos do Governo Federal. Era um documento com perguntas e respostas que foi disponibilizado no gabinete do Líder do Governo, Senador
Artur da Távola. Fiz um esforço grande e, cada vez
que um técnico, um engenheiro da USP, Unicamp,
apresentava um argumento desmoralizando, desqualificando a medida provisória, achava tão óbvio que dizia: ”Não, não deve ser isso! Tem que haver algo que
possibilite o Governo Federal a comprar esse debate
com a sociedade!“
E aí, Sr. Presidente, o Senador Tião Viana lembrou-se aqui de questões em que, desde 1997, vários
setores da sociedade já alertavam para os riscos do
setor elétrico.
Talvez pudéssemos voltar mais. O próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1994, dá a seguinte declaração, em sua proposta de governo para
o primeiro mandato: ”Em setores como energia e comunicações, estamos próximos do estrangulamento.
E o colapso só não ocorreu devido ao menor ritmo de
crescimento econômico da última década. A retomada do crescimento sustentável somente será possível
com a adequação do suprimento de energia, do sistema de comunicação e da estrutura de transporte“.
Portanto, desde 1994 o próprio Presidente Fernando
Henrique Cardoso já apresentava em seu programa
de governo um diagnóstico objetivo do estrangulamento e do colapso do setor.
Mas vamos esquecer tudo o que Sua Excelência disse, como faz questão que seja. Não discutirei o
processo de privatização porque entraremos em um
debate, de fato, atrasado do tema. Vamos discutir a legalidade da medida provisória com os argumentos
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apresentados de forma imoral, ilegal e mentirosa pelo
Governo Federal. Primeiro, dizem eles que é obrigação do Estado garantir o equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras. Mentira! Isso não consta de
nenhuma lei, não consta da legislação que dispõe sobre o regime de concessão. Ao contrário. A legislação
vigente estabelece risco para aqueles que vão à privatização. O contrato de concessão no seu art. 25 estabelece:
Art. 25. Incumbe à concessionária a
execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários,
aos terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue
essa responsabilidade.
Portanto, é ilegal e imoral. A legislação em vigor
não estabelece que cabe ao aparelho de Estado garantir equilíbrio econômico-financeiro. É mentira! Pelo
contrário, os contratos de concessão são de risco e
estabelecem à concessionária a responsabilidade de
responder por todos os prejuízos causados aos usuários. Isso não será feito, porque as concessionárias
não indenizarão ninguém. Não indenizarão o consumidor individual, que fez o sacrifício, que ajudou o Governo Federal no momento difícil; esse será duplamente lesado: foi prejudicado uma vez com o racionamento e o será agora com o aumento da tarifa, que
não é apenas 2,9%. Mentira também!
Nem vou falar que o aumento no setor produtivo
pode repercutir na mercadoria, que pode repercutir
no já combalido orçamento doméstico. O problema é
que, no contrato de concessão, esse tipo de investimento não significa que não haverá outro aumento de
tarifa, conforme previsto nos próprios contratos.
Quem indenizará o setor produtivo, que, só no
ano passado, teve uma perda de mais de US$10 bilhões? E o crescimento do PIB, que não se deu pela
irresponsabilidade do Governo Federal. Quem é que
indenizará o setor produtivo? Ninguém. Pelo contrário, o setor produtivo vai ser sacrificado mais uma vez.
Foi prejudicado quando impediu novos investimentos;
o trabalhador foi lesado com a quebra do setor produtivo, porque diminuição de investimento significa diminuição dos postos de trabalho, aumento do preço da
mercadoria. Nada disso foi feito em relação ao setor
produtivo.
E aí, Sr. Presidente, ainda tem uma imoralidade
maior. Todos nós alertávamos o Governo, desde o
ano passado, da necessidade de evitar a chamada
vulnerabilidade do sistema a cenários hidrológicos.
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Isso foi feito? Não. É uma mentira essa história de
compra de energia emergencial, porque não precisa
agora. Do mesmo jeito, o superfaturamento do preço.
Do mesmo jeito, Sr. Presidente, as empresas que aqui
estão sendo contratadas – peço licença para ler o
exemplo só de duas: Proteus Power do Brasil: mandou trazer da República Dominicana uma barcaça geradora com 20 anos de uso, encostou-a lá no estaleiro
do Rio de Janeiro para reformar; para colocá-la em
condições de receber dinheiro, gastou cinco milhões,
mas vai receber 201 milhões; e, daqui a dois anos,
fora do racionamento, vai receber 287 milhões. A Usina Santa Lídia, que estava desativada, investiu 23 milhões, vai receber 102 milhões sem moer um único
pedaço de cana para viabilizar a geração de energia.
E assim vai, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senadora Heloísa, a Mesa entende...
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Estou terminando, Sr. Presidente.
Esses 2,5 bilhões poderiam ser investidos em
equipamentos, maquinários para que pudéssemos
criar novos mecanismos de geração de energia, colocando-os à disposição da indústria e do comércio,
que são de fundamental importância para termos mecanismos de co-geração. Nada disso será feito.
Dar-se-á dinheiro a empresas que ganharão por aluguel, enquanto que poderíamos investir, com menos
de um terço do dinheiro empregado, em contratos de
mais de 30 anos. Assim, evitaríamos a vulnerabilidade do sistema.
Sr. Presidente, tentei muito achar algo de moral,
de interesse público nessa medida provisória, mas,
infelizmente, além de estar eivada de inconstitucionalidade, rasgando a legislação em vigor, é contrária
àquilo que existe de mais nobre. Espero que o Senado viabilize a modificação disso, até porque o Presidente da República, a imprensa, as empresas, o
BNDES, todos já contam com isto aqui como Casa
conquistada, anexo arquitetônico do Palácio do Planalto. Já estão dizendo que já está tudo resolvido, já
viabilizaram inclusive que nas contas das empresas
tivesse esse dinheiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Portanto, Sr. Presidente, votamos contra e esperamos que esta Casa, para defender o interesse público, possa realmente impedir o duplo sacrifício do
setor produtivo e do consumidor individual.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson. Fazendo
soar a campainha.) – A Mesa pede a compreensão
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dos Senadores. Temos mais quatro oradores, e o tempo destinado a cada um é de cinco minutos.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, serei rápido, apenas encaminharei
favoravelmente, registrando que essa medida é fundamental para o País. Estamos vislumbrando um futuro, uma capacidade de demanda e de crescimento do
País, e é de suma importância que tenhamos condições de recompor esses contratos. Encaminhamos
favoravelmente à aprovação da matéria e peço às
Sr.ªs e aos Srs. Senadores que apóiem a medida provisória, que, como eu disse, é fundamental para a retomada do crescimento e desenvolvimento do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
(Pausa.)
Diante do estranhamento do Plenário,
a Presidência esclarece que S. Exª falou na
discussão da matéria. Estamos agora no
processo de encaminhamento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, se a medida provisória se
detivesse apenas a estes três itens – expansão da
oferta de energia, Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica e universalização do
serviço público de energia –, é lógico que estaríamos
engajados na luta pela aprovação da matéria. Entretanto, Sr. Presidente, em meio a essas ofertas do Governo, há algo que atinge milhares e milhares de consumidores residenciais e empresariais por este Brasil
afora, bem como a indústria e o comércio, que já estão sendo castigados com o absurdo da taxa de juros
que incide sobre os empréstimos tomados para que a
atividade econômica no Brasil não vá a naufrágio.
Desde que estou aqui – entrei em 1995 – funcionários públicos não recebem aumento de salário, e
vão pagar essa taxa, essa tarifa, que é um verdadeiro
assalto ao bolso do povo brasileiro.
Sr. Presidente, não podemos pôr debaixo do tapete o fato de os governadores – os que venderam as
estatais que distribuíam energia elétrica – terem tomado milhões junto ao BNDES. Para quê? Para entregaram aos seus novos donos as distribuidoras completamente sem dívidas, sem quaisquer dificuldades
de administração. Ou seja, as empresas foram entregues sem qualquer problema com os servidores, muitos deles jogados no olho da rua e desempregados,
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sem chances de sobreviver. O Governo tinha na bandeira da privatização a solução do problema energético brasileiro. Além disso, Sr. Presidente, esse dinheiro
que será arrecadado, uma quantia em torno de R$24
bilhões, não é para o incentivo de fontes alternativas
de energia elétrica, não servirá para aumentar a produção de energia elétrica das nossas geradores – recursos que vêm de outra fonte, vêm do povo brasileiro
–; esse dinheiro é para aumentar simplesmente o lucro das distribuidoras, que já tiveram no ano passado,
conforme disse o Líder do PSB, mais de 150% de lucro em relação ao ano anterior.
Não sei de onde vem esse prejuízo, a não ser
que decorra do fato de não terem obtido o lucro previsto. Vamos dizer que tivessem previsto que ganhariam R$50 milhões, e obtiveram, segundo o Senador
Sebastião Rocha, o lucro de R$33 milhões. Ganharam pouco! Precisavam ganhar o previsto, e como
não ganharam agora temos de pagar essa conta.
Por essa razão, Sr. Presidente, como disse a
Senadora Heloísa Helena, essa é uma medida imoral.
É uma pena que eu tenha de dizer isso, porque se há
uma coisa que gosto de respeitar é autoridade – já fui
Governador de Estado e não admitia que dissessem
que estava tomando uma medida imoral.
Lamentavelmente não voto porque esta medida
provisória é imoral, assalta o povo brasileiro!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Senador Roberto Saturnino
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Partido –
RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu já me
pronunciara na discussão, mas sinto necessidade de
voltar brevemente à tribuna, porque me lembrei de coisas que tenho ouvido nos últimos anos.
Tenho ouvido comentários de que a iniciativa
privada tem preços menores, que a competição introduzida com os novos mecanismos reduziria os custos
e os preços desses insumos tão importantes. No entanto, a elevação de tarifas tem sido brutal e agora,
além de todo esse aumento superior à inflação, ainda
vem essa elevação de tarifa, que não será a última.
No momento em que entrarem em funcionamento as
termelétricas, que têm custo mais elevado, virá novamente a argumentação de que é preciso respeitar o
equilíbrio financeiro, e novos aumentos serão determinados, Sr. Presidente.
Vários empresários deste País me disseram
que tínhamos de reduzir o custo Brasil, pois era o que
estava impedindo o crescimento de nossas exporta-
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ções. Como disse o Presidente Fernando Henrique, o
Brasil tem de exportar ou morrer. É preciso reduzir o
custo Brasil, o salário dos trabalhadores, os direitos
trabalhistas e os empregos. No entanto, de uma penada só, o custo Brasil é acrescido de mais de 7%, percentual que incide sobre um insumo absolutamente
generalizado em toda a produção industrial do País.
Essas coisas são negadas sem nenhuma cerimônia,
como se tivessem dito aquilo por dizer, mas não para
valer.
Sr. Presidente, também ouvi lamentos de colegas que compõem a base governista, os quais disseram que são obrigados a votar, mas vão fazê-lo sangrando. Na verdade, quem vai sangrar é o povo consumidor deste Pais. Esse é que será sangrado mais
uma vez, de uma forma que não é ética.
Sr. Presidente, seria preciso encontrar outra solução, porque essa não é ética, mas imoral, como disseram o Senador Antonio Carlos Valadares e a Senadora Heloísa Helena. E eu o repito porque esse é um
juízo que está na mente simples das pessoas. Essa
medida provisória é um ato imoral, porque atinge o
fundamento ético de justiça da sociedade brasileira.
Afinal, os mais sacrificados pelo racionamento serão
os mais sacrificados, agora, com o aumento de tarifa.
Era necessário, portanto, pensar em outra ardilosa solução, mas não essa, porque carece de substância moral. Trata-se de uma medida imoral e, por
essa razão, obviamente espero que o Senado, antes
de emitir o seu voto, ainda pense outra vez e a rejeite.
Durante o discurso do Sr. Roberto Saturnino, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra o Senador Geraldo Melo, para encaminhar a
votação.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, brevemente abordarei dois pontos. Em
primeiro lugar, eu gostaria de pedir aos Senadores
que integram a Bancada do PSDB e do PPB que se
dirijam ao plenário para participar da votação, que é
iminente.
Em segundo, eu gostaria de comunicar à Casa
que a nossa Bancada se reuniu na tarde de hoje e decidiu considerar essa matéria questão fechada, significando isso a aprovação do Projeto de Lei de Conversão tal como veio da Câmara e rejeitando todos os
destaques e as emendas.
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Bastaria isso para encaminhar a votação favorável ao Projeto de Lei de Conversão e contrária às
emendas, mas quero apenas fazer um registro antes
de encerrar as minhas palavras. Ainda há pouco, com
o respeito costumeiro, ouvi o discurso do Senador
Roberto Saturnino, uma das pessoas que têm, por
merecimento, o respeito do Senado e do Brasil, e destaco uma frase de S. Exª: ”encontrem outra solução“.
Isso significa que S. Exª reconhece que há um problema, que precisa ser resolvido. A solução proposta não
tem o apoio de S. Exª, mas ele não nega que existe
um problema. Ao longo das discussões que se travaram aqui eu vi todo tipo de crítica. Fiquei de certa forma imaginando que o cidadão desinformado dos detalhes desse problema poderá ver em nós algum tipo
de algoz. Mas eu queria que esse cidadão e o Senado
Federal pensassem e reconhecessem que existe um
problema. Muitas críticas foram feitas, mas eu não
ouvi ninguém propor uma solução alternativa. O problema precisa ser resolvido? Precisa. A solução proposta é essa, e ninguém, nenhum crítico, do mais suave ao mais duro, do mais destemperado ao mais
equilibrado, ninguém ofereceu nenhuma proposta de
solução.
Por essa razão, encaminho o voto favorável ao
Projeto de Lei de Conversão, tal como veio da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Carlos Patrocínio,
para encaminhar a votação em nome do PTB.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamento a maneira
pela qual estamos votando matéria de tamanha importância. Trata-se de um Projeto de Lei de Conversão com 32 artigos, centenas de itens, parágrafos e
alíneas.
A Câmara dos Deputados, onde esse projeto ficou durante certo tempo, ainda teve o privilégio de
contar com uma audiência à qual compareceu o Ministro da Câmara de Gestão da Crise Energética, o
Ministro Pedro Parente. Mas, no Senado, nem isso
aconteceu. Não passou por nenhuma Comissão essa
medida provisória que interfere na economia do País,
na economia doméstica, ou seja, na economia dos lares, e na economia propriamente dita, a do empresariado brasileiro, e na do povo, que se portou tão bem
durante a crise energética.
Lamento, mais uma vez, que o Senado tenha de
votar de afogadilho medida provisória de tamanha envergadura. Saliento que o BNDES vai emprestar 7,5
bilhões para o setor, em que praticamente 3 ou 4 em-
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presas concessionárias tiveram prejuízo não muito
significativo. A maioria das concessionárias alcançaram lucros em 2001 superiores aos de 2002. Eu não
sei se seria necessário tanto dinheiro, R$7,5 bilhões.
Evidentemente, o aumento da alíquota da tarifa de
energia elétrica para as empresas e para os lares
contribuirá para que as concessionárias paguem ao
BNDES esse financiamento.
Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos muito de
votar as medidas salutares que encontramos, como a
criação do Proinfa – Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica, e de eventuais medidas preventivas, para que não ocorra um futuro apagão neste País.
No cômputo geral, lamento que tenhamos de
votar esta matéria de afogadilho. Esta Medida Provisória é impopular e, de maneira alguma, é justa.
Portanto, o PTB deixa o voto para a consciência
de cada um de seus membros que integram a sua
Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Paulo Hartung, tem V. Ex.ª a palavra para encaminhar
a votação, pelo prazo de 5 minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na vida de um
País, a área de infra-estrutura – refiro-me a estradas,
a telecomunicações, à energia – é decisiva para o seu
desenvolvimento econômico, como também para o
seu desenvolvimento social.
Se fizermos uma retrospectiva dos últimos
anos, encontraremos erros sucessivos cometidos na
administração da área de geração, transmissão e distribuição de energia, o que resultou em uma situação
de impasse como a que estamos vivendo desde o
ano passado. Um país com o potencial hídrico extraordinário como o nosso – e que ainda tem a possibilidade de uso de outras alternativas de geração de
energia – viveu um racionamento que prejudicou a
vida do nosso povo e diminuiu a produção. O Produto
Interno Bruto caiu em função dessa situação. Todo
tipo de transtorno e de constrangimento foi criado. A
população e a produção pagaram um preço muito
alto.
Agora, voltamos a esse debate. É importante dizer que a medida provisória vai, de novo, ao mesmo
lugar para cobrar. Embora não se cobre do conjunto
da população, porque a medida provisória exclui algumas regiões e alguns setores de consumidor, a população é chamada a pagar por erros sucessivos e por
algumas verdadeiras trapalhadas cometidas no setor
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elétrico, na sua desregulamentação, no seu processo
de desestatização e assim por diante.
A minha posição é muito clara, é contrária a
essa medida provisória. É assim que quero me manifestar. Assim fazendo, represento um segmento da
população que não é pequeno e que não pode se expressar num momento como este, mas que espera
uma resposta desta Casa. É nesse sentido que encaminho o meu posicionamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no encaminhamento da votação, quero apenas oferecer mais um argumento a fim de empatar, segundo o Senador Pedro
Simon. Na verdade, esse aumento tarifário de que trata essa medida provisória não afeta os Estados que
compõem a Região Amazônica. E eu quero explicar
por quê. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e parte do Pará são sistemas isolados. Portanto,
está claro na medida provisória, no caput do art. 1º e
no §3º do art. 4º, que esse aumento tarifário não se
aplica aos sistemas isolados. Com isso, empatei os
argumentos contra e a favor. Voto a favor.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Fernando Ribeiro.
O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, não pretendo me ater em considerações
de natureza técnica, até porque não me sinto preparado para isso. Gostaria, como paraense, como amazônida, de registrar o meu voto contrário à medida
provisória, uma vez que nós, do Estado do Pará, da
Amazônia, quando do racionamento de energia que
apenou toda esta Nação, cumprimos com as metas.
Aliás, foi a primeira região que cumpriu com as metas
e, igualmente, fomos sujeitos ao racionamento, às
multas e a todos os problemas de prejuízo para a indústria e comércio, decorrentes da situação da crise
de energia no País.
Agora mesmo, em conversa com o Senador Geraldo Althoff, Relator da matéria no Senado, tive oportunidade de esclarecer a dúvida em relação aos sistemas isolados. Na realidade, os sistemas isolados no
Pará são as termoelétricas geradoras, e seria o supra-sumo do absurdo se por acaso elas também estivessem incluídas nas medidas de acréscimo de tarifa,
que serão consagradas com a aprovação desta medida provisória.
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Sr. Presidente, eu gostaria de deixar registrado
o meu voto, como paraense, como amazônida, contra
a Medida Provisória nº 14 que ora se apresenta nesta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, jamais, nesta
Casa, gostaria de votar sangrando, porque só votamos sangrando quando votamos contra a população,
contra o povo. Voto, sim, constrangidamente; dificilmente, mas constrangidamente contra o Governo,
como votarei nesta medida provisória.
Faço uma proposta, contrariando aqueles que
dizem que não temos sugestões a oferecer ao Governo: que se reative o PPT – Programa Prioritário de
Termelétricas – que, ao que me parece, parou. Esse
programa deu muita esperança de geração de energia, para que não houvesse racionamento no País.
Sugiro também que o Governo invista na geração
contínua de energia, em termelétricas e que faça uma
reserva técnico-financeira permanente na tarifa, e
não esse seguro apagão.
Contribuir com o seguro apagão permanentemente para acumularmos recursos para uma emergência seria uma solução interpretada como reserva
técnica. O seguro apagão que estamos votando hoje
acumulará valores que já estão comprometidos com
contratos de termelétricas a óleo diesel no programa
de produção de geração de energia emergencial, que
já começamos a pagar para mais de 50 dessas empresas, se a informação for verdadeira.
Ocorre que serão pagos mais de R$200 milhões
por mês, independentemente de qualquer reserva financeira. E São Pedro, que, como Deus, é brasileiro,
certamente será Deus e santo para as distribuidoras,
porque irá chover nesses trinta meses do prazo contratual e não haverá necessidade de se gastar sequer
uma gota de óleo diesel nessas termelétricas, regiamente pagas pela CBEE – Comercialização Brasileira
de Energia Emergencial, uma empresa criada agora
justamente voltada para esse seguro-apagão. Ora, o
brasileiro não entende a existência de uma reserva
técnica – isto é, um seguro-apagão – que se está exaurindo dia-a-dia mesmo que chova.
Portanto, preocupo-mo com essa questão. Desejo, sim, que o Poder Executivo possibilite sempre o
equilíbrio financeiro das empresas não só de geração
de energia, mas, se possível, de todas as empresas
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que investem neste País em favor de seu desenvolvimento.
Neste caso, entretanto, voto contra pelas razões
expostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrado o encaminhamento da votação.
Concederei a palavra aos Srs. Líderes para orientarem suas Bancadas.
Sobre a mesa, requerimentos de destaque que
serão lidos pelo 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 167, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado do art. 1º do Projeto de
Conversão Nº 3, de 2002, apresentado à Medida Provisória Nº 14, de 2001.
Justificação
Em 21 de dezembro de 2001, no Diário Oficial
da União foi publicada a Medida Provisória nº 14, que
versa sobre o rateio dos custos relativos à aquisição
de energia elétrica emergencial, repasse aos consumidores dos valores relativos à parcela das despesas
com a compra de energia no âmbito do MAE (Mercado Atacadista de Energia) e expansão da oferta de
energia emergencial.
Em 1994 o então candidato à Presidência da
República, Fernando Henrique Cardoso, em sua Proposta de Governo para o primeiro mandato, alertava:
“Em setores como energia e comunicações, estamos próximos do estrangulamento e o colapso só não ocorreu devido
ao menor ritmo de crescimento econômico da última década. A retomada do crescimento sustentado somente será possível
com a adequação do suprimento de energia, do sistema de comunicação e da estrutura de transportes às exigências do desenvolvimento econômico e social.” (grifamos)
Portanto, o conhecimento do estrangulamento
do setor de energia não só era de conhecimento público, desde início da década de 90, como também
era uma promessa do então candidato à presidência.
Em janeiro de 1995 o Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, anuncia a adoção de um grande programa de privatização. A Eletrobrás começou a
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ser desativada e suas subsidiárias (Eletronorte, Furnas, Chesf, Eletrosul etc.) começaram a ser preparadas para a venda. Investimentos em novas hidroelétricas são cortados. As usinas em funcionamento aumentam sua produção às custas de seus reservatórios. Estava iniciado o processo que agravaria ainda
mais a inevitável crise no setor de energia elétrica.
Nos parece, então, estar mais que evidente que
a MP nº 14, de 2001, é inaceitável, sendo a supressão
de seu art. 1º o instrumento regimental cabível para
se impedir que novos sacrifícios sejam transferidos
pelo Governo Federal aos milhões de consumidores
que participaram do racionamento de energia nos
anos de 2001 e 2002, após determinação deste mesmo Governo.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senadoras Heloísa Helena, Maria do Carmo Alves.
REQUERIMENTO Nº 168, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado art. 2º do Projeto de Conversão nº 3, de 2002, apresentado à Medida Provisória nº 14, de 2001.
Justificação
A supressão do art. do 2º pretende evitar que a
“parcela das despesas com a compra de energia no
âmbito do MAE, realizadas pelas concessionárias,
permissionárias e autorizadas de geração e de distribuição até dezembro de 2002, decorrentes da redução da geração de energia elétrica nas usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia –
MRE venham a ser ”repassadas aos consumidores
atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional,
na forma estabelecida por resolução da Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE".
Entendemos estar por demais comprovado que
tal responsabilidade não se aplica e não cabe aos
consumidores, visto que a culpa disso não era de uma
pretensa falta de chuvas, mas efetivamente da falta
de investimentos. É fato que as usinas usaram volumes de água para as turbinas funcionarem acima da
capacidade natural de reposição e, também, que
quando foram formalizados os contratos de aquisição
de energia emergencial, o racionamento já havia sido
suspenso, ou seja, o racionamento foi suspenso em
final de fevereiro e os contratos publicados entre 18
de fevereiro e 18 de março do corrente ano.
Portanto, qualquer imputação de um “seguro-apagão” (ou “seguro anti-apagão”) a ser repassa-

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 17

04691

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado artigo 4º do Projeto de
Conversão nº 3, de 2002, apresentado à Medida Provisória nº 14, de 2001,

prudência do Governo Federal e dos empresários geradores e distribuidores da energia em nosso País.
São inúmeros os absurdos que se sucedem nos
parágrafos seguintes deste artigo. Para exemplificar
citamos:
O § 5º estabelece que a recomposição tarifária
extraordinária estará sujeita à homologação pela Aneel,
ou seja, aprova-se aqui uma lei, mas sua aplicação estará condicionada à homologação pela Aneel.
No § 7º encontra-se um dos maiores disparates
desta MP nº 14, de 2001, pois caso não se verificar a
homologação no prazo previsto no § 5º, descrito acima, a recomposição tarifária extraordinária vigorará
por doze meses e será abatida integralmente no reajuste tarifário anual subseqüente. O que se pode depreender do texto é que os consumidores se verão
obrigados a custear os empresários do setor elétrico,
na forma de uma antecipação, em razão da ineficiência, do Governo Federal,
O § 13 pretende que a eficácia da recomposição
tarifária extraordinária fica condicionada ao fiel cumprimento pelos interessados, individualmente considerados, de todas as obrigações por eles assumidas
nos termos desta Lei e à ausência de sua impugnação judicial ou extrajudicial pelos mesmos interessados. O Governo Federal não tem garantias de que não
poderá vir a ser acionado judicialmente por ‘perdas’
consideradas não sanadas devidamente!
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. _ Heloísa Helena _ Maria do Carmo Alves.

Justificação

REQUERIMENTO Nº 170, DE 2002

O artigo 4º que se pretende suprimir, se apresenta como um dos mais graves do Projeto de Conversão nº 3, de 2002. Dele consta a determinação de
que “a Aneel procederá à recomposição tarifária extraordinária prevista no art. 28 da Medida Provisória
nº 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo do
reajuste tarifário anual previsto nos contratos de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.” (grifamos)
Cumpre destacar do § 1º deste mesmo artigo,
que a recomposição tarifária extraordinária, de que
trata o caput do art. 4º, será implementada por meio
de aplicação às tarifas de fornecimento de energia
elétrica, pelo prazo e valor máximos a serem divulgados por concessionária, em ato da Aneel a ser publicado até 30 (trinta) de agosto de 2002, ou seja, nem
mesmo o Governo sabe por quanto tempo o consumidor se verá obrigado a pagar pela inoperância e im-

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, destaque
para votação em separado artigo 10 do Projeto de
Conversão nº 3, de 2002, apresentado à Medida Provisória nº 14, de 2001,

do ao conjunto dos consumidores, se revela ilegal, já
que cabe ao governo e às empresas garantir o fornecimento de energia, e não aos consumidores. Este raciocínio é acompanhado pelo diretor titular do Departamento de Infra-estrutura Industrial da Fiesp, Pio Gavazzi, que afirma ser “difícil para o industrial, que perdeu o que perdeu com o racionamento, ter de reembolsar as perdas das empresas de energia, sendo o
reembolso legal ou não”. Além disso, Gavazzi considera que o fato de a energia elétrica brasileira ser
uma das mais baratas do mundo “não é razão para
que tenha o seu valor aumentado para níveis internacionais”. (Diário do Grande ABC, São Paulo,
11-4-2002)
O destaque aqui apresentado pretende garantir
a supressão do art. 2º do Projeto de Conversão nº 3,
de 2002, de maneira a evitar o inaceitável repasse da
“parcela das despesas com a compra de energia no
âmbito do MAE, realizadas pelas concessionárias,
permissionárias e autorizadas de geração e de distribuição até dezembro de 2002".
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senadoras Heloísa Helena, Maria do Carmo Alves.
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2002

Justificação
Ao definir o BNDES e a forma como esta instituição financeira viabilizará as operações que darão
conseqüência ao rateio da conta decorrente do suposto desequilíbrio econômico-financeiro das empresas geradoras e distribuidoras que não faturaram o
valor estimado, conseqüência natural do racionamento imposto por ato da administração na solução da crise, e ainda, aumento extraordinário de tarifa para fazer frente à aquisição emergencial de energia, que teoricamente protegerá a sociedade de novo e futuro
racionamento, o Governo cria o que parte da mídia
tem chamado de ‘Proer do Setor Elétrico’.
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Reportagens como “Governo repôs mais que
perdas de elétricas” (Folha Online; Sandra Balbi,
Brasília, 11), mostram que em 2001, quando o consumidor viveu sob o risco do apagão, as empresas do
setor elétrico conseguiram não apenas aumentar seu
lucro em 33,9%, mas também a rentabilidade do seu
patrimônio. Segundo analistas, isso ocorreu porque o
governo não se limitou a repor as perdas de receitas
provocadas pelo racionamento.
O crescimento do lucro e da rentabilidade do setor (com base nos balanços de 22 empresas), expurgado do levantamento o resultado da Eletrobrás, indica que o lucro líquido do setor aumentou 156% em
2001 em relação a 2000.
Os aumentos extraordinários (2,9% a mais nas
contas de luz residenciais e 7,9% na indústria e no comércio, cobrados desde janeiro) “valerão até que todas as distribuidoras de energia tenham se ressarcido das perdas provocadas pelo racionamento, o que
pode levar entre três e cinco anos”, diz Marcos Severine, analista do Sudameris. Como se trata de uma receita a ser obtida ao longo do tempo, o BNDES está
antecipando 90% dela.
O presidente da Eletropaulo Metropolitana, Luiz
David Travesso, diz que “as perdas das empresas
com o racionamento serão recorrentes, isto é, se estenderão pelos próximos anos”. A compensação das
perdas provocadas pelo racionamento é conseqüência dos contratos de concessão firmados a partir de
1995, quando o setor começou a ser privatizado.
“Esses contratos prevêem que o governo garantirá o
equilíbrio econômico e financeiro das empresas”, diz
Severine. “Sem a compensação das perdas todas as
empresas estariam com grandes prejuízos.” Destaque-se que essa conta, porém, não é conhecida. Isso
porque a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) exigiu que as empresas contabilizassem, já no balanço de 2001, as compensações das perdas, antes
de o Congresso Nacional aprovar a medida. “Os balanços registram receitas virtuais, é dinheiro que ainda não entrou nas empresas”, alerta Jorge Simino, diretor do Unibanco Asset Management.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. _ Heleoísa Helena _ Maria do Carmo Alves.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, colocarei o Requerimento nº 167, de
2002, em votação, esclarecendo que não estamos votando o mérito. Votaremos, agora, se a matéria será
destacada ou não.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Liderança do Governo encaminha o voto ”não“.
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Senador Renan Calheiros, como vota o Líder do
PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
”Não“, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – ”Não“, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PSB?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB
vota ”sim“, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota ”não“, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Bloco da Oposição?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Bloco da Oposição vota ”sim“, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PL, Senador José Alencar?
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – O PL vota
”sim“, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Bloco PSDB/PPB?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Questão fechada, Sr. Presidente. O Bloco vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento está rejeitado.
Vamos à votação do próximo requerimento.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, como sou autora dos requerimentos,
vou retirar todos. Portanto vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Senadora Heloísa Helena retira todos os requerimentos
de sua autoria. Assim, consulto a Secretaria se há
algum requerimento de destaque de outro Senador.
(Pausa)
Não há mais requerimento de destaque.
São os seguintes os requerimentos de
retirada, encaminhados à Mesa e deferidos:
REQUERIMENTO Nº 171, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 168, de 2002.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senadora Heloisa Helena.
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REQUERIMENTO Nº 172, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 169, de 2002.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senadora Heloisa Helena.
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 170, de 2002.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Senadora Heloisa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Então,
coloco em votação o Projeto de Lei de Conversão nº
3, de 2002, porque ele tem preferência regimental,
nos termos do art. 300, inciso XIII do Regimento Interno. Os Srs. Líderes poderão orientar as suas Bancadas, por gentileza.
Como vota a Liderança do Governo?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto ”sim“, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do Bloco PSDB/PPB?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O Bloco tem questão fechada, encaminha o voto
”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota ”sim“, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, gostaríamos que não fosse necessário
votar tal pedido.
Ocorre que temos compromisso com o futuro do
País e com a expansão do setor elétrico. De modo
que votamos favoravelmente apesar de o Senador
Maguito Vilela dizer que no caso não, que o PMDB é
um partido democrático.
A minha posição é favorável. Temos compromisso com a expansão do setor elétrico e a recomendação que faço à bancada do PMDB é o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o PSB?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – São
vários os Senadores do PMDB que votam contra
como o Senador Fernando Ribeiro.
O PSB vota contra esse assalto ao povo brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Bloco de Oposição?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, o Bloco de Oposição recomenda o voto ”não“.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB abre a questão na sua Bancada e
cada qual votará de acordo com a sua consciência.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Bloco
PSDB/PPB já declarou que a questão é fechada.
Em votação o projeto de lei de conversão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto, com o voto contrário dos
Senadores que assim se manifestaram.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pedimos verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vários
dos Srs. Senadores pedem verificação. Portanto, há
número para a verificação de quorum.
Desde logo, enumero os Senadores Eduardo
Suplicy, Heloísa Helena, Osmar Dias, Carlos Wilson,
Paulo Hartung e Roberto Saturnino.
Há número suficiente.
Vamos à votação pelo painel.
Quem quer aprovar o projeto de lei de conversão,
que tem preferência regimental, nos termos do art. 300,
inciso XIII do Regimento Interno, vote ”sim“. Quem quer
rejeitar o projeto de lei de conversão vote ”não“.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto ”sim“, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não, o
voto já está encaminhado por todos.
Vamos preparar o painel para o exercício do voto.
Por gentileza, os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
A Oposição vota ”não“, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª já
havia explicado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto ”sim“, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
também já havia explicado, Senador.
A Mesa convida os Srs. Senadores que se encontram no plenário e fora dele para que venham votar. (Pausa.)
Volto a informar que quem vota ”sim“, aprova;
quem vota ”não“, rejeita. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 20.
Houve 02 abstenções.
Total: 62 votos.
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Portanto, declaro o Projeto de Lei de Conversão
nº 3, de 2002, aprovado, ficando prejudicada a medida provisória.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI) –
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar que o meu
voto é ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª, porque já declarei
encerrado o processo de votação e já proclamei o resultado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, eu gostaria de mencionar que votei pela abstenção e foi registrado o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata registrará a observação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n.º 160,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n.º 9, de 2002.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, II,
do Regimento Interno, vale dizer, na próxima quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n.º 161,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2002.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 164,
de 2002, lido no Expediente, solicitando que a Hora
do Expediente da sessão de 13 de novembro do corrente ano seja dedicada a reverenciar a memória do
Poeta Carlos Drumond de Andrade, pelo transcurso
do centenário do seu nascimento.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Antes de
encerrar a presente sessão, a Mesa reitera o convite a
todos os Líderes partidários para uma reunião amanhã, no gabinete da Presidência, às 11 horas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores, Romeu Tuma Carlos Bezerra, Eduardo
Siqueira Campos e Romero Jucá enviaram discursos
à Mesa para serem publicados na forma do art. 203
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil e a universidade brasileira vêem-se hoje diante do desafio de alcançar um
patamar de qualidade em sua produção científica, que
seja, ao mesmo tempo, inovador e competitivo.
O País necessita expandir seu Ensino Superior
e sua Pós-Graduação sem descuidar, no entanto, da
seriedade dos cursos que já existem ou daqueles que
venham a ser criados. Crescer com eficiência é o
grande desafio.
Todo país, ao não viabilizar o seu desenvolvimento científico e tecnológico por meio de órgãos de
pesquisa, públicos ou privados, favorece sua dependência econômica e cultural, correndo o risco de ver
comprometido o seu desenvolvimento e, por via de
conseqüência, toda e qualquer possibilidade de justiça social que se possa acalentar.
A presença da universidade brasileira e de seus
programas de pesquisa são relativamente recentes
em nossa História. Na verdade, apenas a partir da década de 1960 é que as primeiras iniciativas, com significado efetivo neste setor, surgiram como respostas
institucionais aos anseios de desenvolvimento científico e tecnológico da comunidade acadêmica nacional e da sociedade como um todo, impulsionando, assim, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, hoje um
modelo respeitado internacionalmente.
Há cinqüenta anos, mais precisamente no dia 7
de fevereiro de 1952, o então Presidente da República, Getúlio Vargas, assinou o Decreto nº 30.511, autorizando uma antiga instituição educacional, fundada no século XIX, em 1871, por missionários norte-americanos de confissão presbiteriana, a constituir
sua universidade.
A escola desses missionários, iniciada por
Chamberlain, já se constituía uma referência nacional
em termos de novas práticas pedagógicas, arrojadas
e, ao mesmo tempo, sólidas.
Esses dedicados missionários, preocupados
em dar acesso à leitura da Bíblia para conhecimento da
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palavra do Senhor, inovaram a educação no Brasil ao
derrubarem práticas discriminatórias, reunindo, em uma
única sala de aula, meninos e meninas de diferentes etnias e religiões e ao abolirem os castigos físicos, prática
comum nas escolas da época. Talvez suas atitudes fossem baseadas na certeza de que, para Deus, não existe diferença entre os seres humanos e o preconceito
não encontra lugar em Sua vontade.
Estamos falando da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, que completa hoje, dia 16 de abril de
2002, seu cinqüentenário. São cinqüenta anos de serviços prestados à educação brasileira, à formação de
jovens cidadãos competentes para um mercado de
trabalho, que, embora competitivo, acreditamos possa ser, cada vez mais, ético.
A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi formada pela reunião de seus diversos cursos superiores, nascidos isolados e tendo a sua Escola de Engenharia como precursora.
À legendária Escola de Engenharia, seguiram-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; a
Faculdade de Arquitetura e a Faculdade de Ciências
Econômicas. Este o núcleo que deu origem a este
complexo educacional, situado no coração de São
Paulo, e que reúne hoje cerca de vinte e oito mil alunos em suas onze Faculdades e em seus diversos
cursos de Pós-Graduação, Mestrados e Especializações.
Gerações e gerações de paulistas e de brasileiros, porque o nome Mackenzie desde sempre foi e é
uma referência nacional, forjaram-se nos bancos escolares dessa instituição, que, embora seja transparentemente confessional, não é sectária e a todos recebe com igual carinho e respeito.
No cinqüentenário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, queremos reverenciar todos aqueles
que ao longo do tempo imprimiram sua marca de educadores dedicados na história dessa Universidade.
Desejamos, também e finalmente, nos congratular com quantos hoje naquele centro educacional
trabalham e estudam. Principalmente, gostaríamos
de nos irmanar com a imensa população de antigos
mackenzistas, que com sua atuação social e política
junto à sociedade brasileira, souberam dignificar o
nome da Universidade onde se formaram, e com o
Magnífico Reitor Dr. Cláudio Lembo. Era o que tinha a
dizer. Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a pecuária leiteira
de nosso País, segmento de nossa produção rural de
enorme importância econômico-social, vive uma situ-
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ação de grave penúria nos últimos anos em virtude da
ausência de uma política governamental para o setor.
Estamos aqui falando de um negócio que gira
mais de 6 bilhões de reais por ano no Brasil e absorve
um contingente de mão-de-obra superior àquele empregado no café, na soja ou na cana. Nada menos
que 3 milhões e 200 mil brasileiros dedicam sua força
de trabalho à produção do leite.
Nada obstante essa indesmentível relevância
da pecuária leiteira, o Governo Federal tem-se omitido em sua indelegável responsabilidade de atuar
para contrabalançar as imperfeições de mercado,
dando azo à inviabilização de um sem-número de pequenas e médias fazendas, que se vêem estranguladas pelo achatamento do preço pago ao produtor, insuficiente sequer para compensar os custos da produção.
Com efeito, a remuneração do pecuarista brasileiro é hoje uma das menores do mundo. Equivale ao
custo da embalagem do leite longa-vida. Mesmo no
período de entressafra – uma sazonalidade, aliás, em
vias de extinção, por conta da oferta ampliada e da
maior flexibilidade dos estoques – o preço ao produtor
é irrisório. Na entressafra do ano passado, ele recebeu média de 10 centavos de dólar por litro.
Se entregasse seu leite na Argentina, no Chile
ou na Nova Zelândia, obteria em torno de 20 a 25 centavos de dólar por ele; na Inglaterra ou na África do
Sul, 30 centavos; no Canadá ou em Israel, cerca de
40 centavos; e, nos EUA, quase 45. Também a comparação com os preços que vigoravam aqui mesmo
em outros tempos dá medida da dramática situação
hoje vivida pelo produtor. Em 1993, o preço correspondia a 39 centavos de dólar por litro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa situação está, evidentemente, a requerer a mediação governamental para sua superação. Qualquer apologia
ao livre mercado, neste caso particular, constitui puro
e simples cinismo, pois só cabe falar em livre mercado quando as partes têm o mesmo poder de negociação, o que não é, de forma alguma, o que se verifica
na cadeia produtiva do leite.
Muito ao contrário, estamos, aqui, diante de um
caso flagrante de oligopsônio. Apenas 12 empresas
captam mais de 50% do leite fiscalizado no Brasil. Três
distribuem 45% do produto. Duas detêm metade do
mercado de iogurtes. Outras duas controlam 50% do
longa-vida. Uma única vende 50% do leite em pó. Trata-se de uma concentração que realmente impressiona,
capaz, praticamente, de ditar os preços ao produtor.
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Foi a fulminante concentração da coleta e do
processamento ocorrida nos últimos anos que jogou
por terra os preços do produto e expulsou do mercado
milhões de produtores. O avanço da modernidade industrial passou feito trator sobre um universo de oferta ainda disseminado e frágil, que não teve tempo –
nem recursos – para se reciclar. Sem a mediação do
Governo no setor, as grandes indústrias processadoras vêm descartando, sem dó nem piedade, todos os
produtores que não se submetem às suas conveniências e imposições. Na média nacional, 30% a 40%
dos produtores já foram descartados. Milhares de linhas de leite foram abandonadas no interior do País.
Centenas de postos de coleta, fechados.
Os consumidores, no entanto, não têm auferido
qualquer benefício significativo da redução do preço
do leite in natura, pois os preços dos produtos lácteos
no varejo não apresentam qualquer queda apreciável.
Não faltam exemplos de ações do Governo facilitando
as importações ao menor sinal de aumento dos preços aos consumidores. Quando isso ocorre, as grandes indústrias se beneficiam duplamente, pois, além
de lucrarem com a comercialização do produto importado, aumentam ainda mais seu poder de barganha
para determinar o preço pago ao pecuarista. Quando
o produtor de leite é quem está sofrendo os prejuízos,
contudo, não se observa disposição alguma do Governo para contrabalançar os desequilíbrios do mercado.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, não se
pode negar que houve avanços em relação ao passado no que tange ao rigor sanitário e à garantia de
abastecimento, em especial por conta do advento do
leite longa-vida, uma importantíssima inovação industrial. A ultrapasteurização – a 130 graus centígrados – rompeu a barreira biológica da durabilidade, estendendo-a para seis meses. Esses avanços, todavia,
não tiveram os efeitos que deles se poderia esperar,
pois os produtores recebem cada vez menos pelo leite, as oportunidades tecnológicas e genéticas permanecem inacessíveis àquela esmagadora maioria dos
produtores que são de pequeno porte, e o salto de eficiência não permitiu a expansão horizontal do consumo.
Ao contrário, a pobreza de vastos contingentes
de nossa população continua condenando um terço
dos brasileiros, no mínimo, ao subconsumo de leite. A
demanda por leite fluido encontra-se estagnada desde 1990 no Brasil, oscilando ao redor de 56 litros per
capita ao ano. A de derivados, por sua vez, aumenta
na direta proporção da crescente concentração de
renda. As vendas totais de produtos lácteos – leite e
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derivados – caíram 21% entre 2000 e 2001. Nossa
média per capita, de 135 litros ao ano, é muito inferior
àquela observada na Argentina ou no Uruguai, de
200 litros ao ano.
É possível supor, entretanto, que mesmo o consumo de derivados não tenha mais espaço para crescer, já tendo encontrado seu limite relativo ao poder
de compra da grande maioria da população. Em outras palavras, os ricos já estão comprando todos os
laticínios que podem consumir. Só o Estado de São
Paulo, por exemplo, consome mais derivados que as
regiões Sul, Centro-Oeste e Norte juntas. Os 21 milhões de habitantes das 30 maiores cidades paulistas
exibem demanda superior à dos 32 milhões de moradores dos Estados de Minas e do Rio de Janeiro.
Como se pode ver, também no caso da produção láctea, a desigualdade de renda condiciona e
aborta o desenvolvimento brasileiro. E aqui, onde a
elasticidade da demanda é refém do mercado interno,
a repercussão da desigualdade de renda é brutal.
Caro para o consumidor pobre, o preço do leite não
paga o custo do produtor, especialmente daquele que
investiu muito em tecnologia e entrega o produto de
sua ordenha pelo pouco que oferecem as gigantescas indústrias processadoras, para receber o pagamento após 40 dias. Os médios produtores estão
abandonando o setor; os mais humildes, por não poderem fazer a mesma coisa, buscam refúgio na informalidade.
Assim, em pleno século XXI, o segmento leiteiro
que mais cresce no Brasil é o informal. E a tendência
é de que inche ainda mais. Se novas exigências sanitárias forem implantadas sem que se dê oportunidade
de capacitação aos pequenos produtores, a informalidade vai explodir, como alerta o veterinário e pesquisador Luís Fernando Laranja, doutor do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Universidade de
São Paulo.
Vive-se, na verdade, um retrocesso, paralelamente à modernização de alguns nichos produtivos.
O leite cru, vendido sem inspeção sanitária, já soma
mais de 40% da oferta brasileira, enquanto dez anos
atrás equivalia a 30% dela. São, hoje, 8 bilhões e meio
de litros, crescimento de quase 200% em relação a
1990. Quase 20% do consumo fluido são atendidos
pelo leite sem inspeção sanitária, representando 2 bilhões de litros ao ano. O restante destina-se às queijarias locais e regionais. A venda inspecionada, por seu
turno, tem crescimento insignificante. Aumentou apenas 7,5% ao longo de toda a década passada.
A pujança do mercado clandestino reflete os desequilíbrios estruturais de nosso desenvolvimento
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desigual. No Brasil, o mercado paralelo paga mais
aos pequenos produtores do que o cooperativismo –
que se encontra desarticulado – ou o agrupamento industrial dominante, que já não se interessa por eles.
O leite in natura oferece riscos à saúde se não for fervido corretamente. Mas para o consumidor pobre incorpora um atrativo irresistível: custa 30% menos que
o pasteurizado e 60% abaixo do longa-vida, com a
vantagem extra de que só se paga ao entregador ao
final do mês. No leite, como em tantos outros setores,
a ênfase exclusiva na sofisticação tecnológica acentuou um traço típico do desenvolvimento brasileiro: o
implante de bolsões de eficiência num ambiente geral
de exclusão das maiorias.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o conjunto da situação vigente no setor leiteiro do País favorece a lucratividade dos laticínios líderes de mercado,
em detrimento dos produtores primários e das unidades regionais, que só têm definhado. É de se estranhar que o Governo Federal assista impassível a
esse estado de coisas. Estaríamos, talvez, diante de
um deliberado favorecimento das grandes indústrias
e das grandes redes varejistas em prejuízo dos 1 milhão e 200 mil fornecedores, 70% dos quais tiram menos de 50 litros de leite por dia?
A Comissão Nacional de Pecuária de Leite da
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) solicitou, no ano passado, que o Governo Federal adquirisse parte do pequeno excedente de produção havido
para distribuição em programas sociais. Caso esse
pleito tivesse sido atendido, a crise do setor não estaria tão aguda. Afinal, o pequeno excedente de oferta,
inferior a 2%, serviu de pretexto a indústrias e supermercados para comprimirem ainda mais os preços
pagos aos produtores. As diversas solicitações formuladas pela CNA na ocasião buscavam racionalizar a
comercialização, estimulando a estocagem e as exportações.
Deixou, também, o Governo Federal, até o presente, de incluir o leite na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e não promoveu a publicação
das normas do Programa Nacional de Melhoria da
Qualidade do Leite.
A CNA solicitou a inclusão do leite na PGPM,
principalmente para garantir ao produtor acesso à política de Empréstimo do Governo Federal (EGF). Essa
linha de crédito exige da indústria a estocagem do
produto como garantia do financiamento, possibilitando o enxugamento de parte do excesso de oferta do
mercado.
Já no caso do Programa de Qualidade do Leite,
a falta de sua regulamentação pelo Governo acarreta
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dificuldades para efetivar exportações para os mercados mais exigentes, freando o escoamento da produção para o mercado externo. Ademais, essa omissão
em promover a regulamentação representa total desrespeito ao produtor, que fez investimentos em época
de crise, cumprindo o cronograma prévio que definia
este ano de 2002 como prazo máximo para a implantação dos tanques de resfriamento e da coleta a granel.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a economia do leite tem enorme importância social em nosso
País, respondendo por milhões de empregos. A persistência do modelo atual implicará custos sociais elevadíssimos.
Temos de buscar modelos que assegurem o
abastecimento e, ao mesmo tempo, a qualidade, sem
nos rendermos ao padrão intensivo norte-americano,
de custos inviáveis para 80% dos produtores e consumidores. Vale lembrar que, em 1950, os Estados Unidos tinham 3 milhões e meio de produtores de leite.
Hoje, eles são apenas 90 mil. Lá, a oferta saltou para
74 bilhões de litros, mas quase 15 milhões de pessoas saíram do campo para a cidade em menos de uma
geração.
O êxodo rural havido no Brasil nas últimas décadas teve proporções assustadoras. Cabe perguntar
se nossas cidades têm condições de arcar com novas
e gigantescas levas de migrantes.
Caso persista, a derrocada da economia do leite
será responsável por despejar nas cidades brasileiras
mais alguns milhões de desafortunados.
Não podemos permitir que isso ocorra. Precisamos exigir do Governo Federal uma nova política para
o setor. Essa política tem de passar, necessariamente, pela inclusão do leite na Política de Garantia de
Preços Mínimos, pela definição de subsídios seletivos ao consumidor de baixa renda, pela criação de
câmara setorial de negociação para estabelecer as
margens da cadeia láctea e pela mediação dos impasses pelo Governo. É necessário, também, que se
criem linhas de crédito específicas para que os pequenos produtores possam se adequar às exigências
sanitárias.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a pecuária de leite brasileira não tem recebido, nos últimos
anos, tratamento correspondente à sua efetiva importância econômica e social. Ao contrário, tem sido muito espezinhada. É passada a hora de se reverter essa
situação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna desta Casa na tarde de hoje para
louvar uma iniciativa do Governo Federal, que, juntamente com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento vem tornando possível a preservação
e conservação de grande parte de nosso patrimônio
histórico e artístico.
Trata-se do Projeto Monumenta, que teve seu
início no ano de 1999, e prevê o investimento de cerca
de US$200 milhões destinados ao desenvolvimento
de ações contínuas de preservação, valorização e
auto-sustentação de conjuntos de patrimônio histórico urbano. Entre as cidades beneficiadas podemos citar Ouro Preto, Rio de Janeiro, Olinda, Salvador e São
Luís.
Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebo com grande satisfação e transmito a este Plenário a notícia de que o Estado do Tocantins também
será beneficiado com esta iniciativa.
Refiro-me ao convênio firmado com o BID objetivando a restauração de casarões e igrejas dos séculos XVIII e XIX, bem como a recuperação de praças e
ruas na nossa bela cidade de Natividade.
A cidade de Natividade, antiga capital da Junta
Provisória da Província da Palma entre 1822 e 1824,
guarda um precioso acervo histórico e arquitetônico,
razão pela qual foi incluída entre as 19 cidades de
grande notoriedade histórica compreendidas no Projeto Monumenta.
Cabe ressaltar aqui o apoio do Governo do
Estado do Tocantins, que participa com 30% do total
dos investimentos, que estão previstos num total de
cinco milhões de reais.
Assim, felicito o Ministério da Cultura e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID por essa
importante iniciativa, bem como manifesto os meus
cumprimentos a toda a equipe da Secretaria de Cultura do Estado do Tocantins, comandada pela Secretária Kátia Rocha, equipe esta que com muita determinação não vem medindo esforços para resgatar e preservar a cultura do nosso Estado do Tocantins.
Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ”As mudanças
na Constituição nacional que permitiram a quebra do
monopólio detido pela Petrobras estão injetando uma
nova dinâmica na indústria do petróleo e do gás. Ganha com isso o Brasil, aumentam os investimentos
produtivos e abrem-se possibilidades de um cresci-
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mento econômico mais acelerado de que tanto precisa nosso país. Ganha a própria Petrobras, que está
ampliando seus horizontes, aqui dentro e lá fora, para
tornar-se uma das maiores empresas petroleiras do
mundo. Ganham, portanto, todos os brasileiros, porque a competição traz a modernização do sistema
produtivo e aperfeiçoa a estrutura de custos e de preços.“
Essas importantes afirmações, retiradas do discurso de posse do Embaixador Sebastião do Rego
Barros Netto, como Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), ajudam-nos a destacar um
outro importante ponto, em que o brasileiros ganham
com essa mudança de estratégia governamental em
relação ao setor de petróleo.
Trata-se da melhoria das finanças públicas, em
decorrência do aumento das receitas pelo pagamento de royalties pela exploração de petróleo aos Estados e Municípios.
Em 1994, os pagamentos de royalties sobre a
produção de petróleo e de gás natural totalizaram 34
bilhões de reais para os Estados e 29 bilhões de reais
para os Municípios.
No ano 2000, esses valores alcançaram 623 milhões de reais para os Estados e 622 milhões de reais
para os Municípios, o que significa um crescimento de
1.854% da soma desses dois itens, no curto período
de seis anos.
Certamente a mudança ocorrida na estratégia
de desenvolvimento da gestão do setor de petróleo
contribuiu decisivamente para essa importante melhoria das finanças públicas, possibilitando uma melhor prestação de serviços governamentais.
A alteração ocorrida no modelo de ação estatal
implantado nos anos 50 representou um marco significativo no processo de modernização da economia
brasileira.
A flexibilização das normas que regiam o monopólio operacional da Petrobras e a criação da Agência Nacional do Petróleo, contribuíram significativamente para o aumento da produção nacional de petróleo.
Os investimentos da Petrobras na área de exploração e produção totalizam quatro bilhões e trezentos milhões de dólares para este ano, o que certamente contribuirá para atingirmos a meta de produção de um milhão e novecentos mil barris por dia,
no ano 2005, o que significa auto-suficiência em petróleo.
A introdução de novas tecnologias, que permitem extração de petróleo em águas profundas e ultra-
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profundas, certamente contribuiu para melhoria da
eficiência do setor de petróleo, com destaque para a
atuação da Petrobras, que hoje ocupa a posição de
12ª maior empresa de petróleo do mundo, considerando-se reservas de óleo, reservas de gás, produção
de óleo, produção de gás, capacidade de refino e volume de produtos vendidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa importante contribuição para as finanças públicas decorre em grande parte de uma atuação mais destacada e eficiente da Agência Nacional do Petróleo, que
tem contribuído para o crescimento das receitas governamentais com o controle dos royalties pagos
pela extração de petróleo em terra e mar.
Quero também destacar um importante trabalho
realizado pela ANP: o Guia dos Royalties do Petróleo e do Gás Natural, que se destina a orientar todos
os interessados, apresentando a metodologia adotada no processo de cálculo e distribuição dos royalties
que são pagos pelas empresas produtoras de petróleo e gás natural aos governos estaduais e municipais
e órgãos da União.
A partir de 6 de agosto de l998, os royalties
passaram a ser calculados por uma nova metodologia, determinada pela Lei n° 9.478, de 6 de agosto de
1997.
Com a publicação desse documento, a Agência
Nacional do Petróleo valoriza a transparência que
deve caracterizar todos os atos da administração pública, cumprindo seu dever de informar e prestar contas à sociedade brasileira.
Os elementos técnicos considerados nos cálculos são apresentados de forma didática e objetiva, facilitando o acesso aos dados e à metodologia utilizados pela Agência Nacional do Petróleo.
Desejo cumprimentar o Embaixador Sebastião
do Rego Barros Netto e sua equipe de técnicos e colaboradores pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da Agência Nacional do Petróleo,
destacando a nova estratégia de desenvolvimento, a
transparência e a modernização do setor petroleiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte
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ORDEM DO DIA
As 15h30min
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2001
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
art. 360 do Regimento Interno)
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Arlindo Porto, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª e 7ª Região,
tendo
Pareceres sob nºs 1.277 e 1.464, de 2001, e
116, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): favorável; 2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs 1 e 2, de Plenário): favorável, nos termos de subemenda, que oferece; e 3º
pronunciamento (em reexame, nos termos do Requerimento nº 31, de 2002): favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo), que oferece, com
voto contrário do Senador José Fogaça.
A matéria constou da pauta da sessão deliberativa ordinária de 17 de dezembro último, quando sua
votação adiada por falta de quorum.
–2–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE
2000-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 123, de 2000-Complementar, de autoria
do Senador Osmar Dias, que estabelece restrições a
alteração de lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências, tendo
Pareceres sob nºs 1.297, de 2000 e 94, de 2002,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador José Fogaça, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável; 2º pronunciamento (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário): contrário.
–3–
PARECER Nº 211, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 211, de
2002, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 95, de 2002 (nº 169/2002, na origem), Relator: Senador Arlindo Porto, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado o
nome da Senhora Dilma Seli Pena Pereira, para exercer
o cargo de Diretora da Agência Nacional de Águas, na
vaga do Senhor Lauro Sérgio de Figueiredo.
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 1999
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de guardas municipais), tendo
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Iris Rezende, sob nºs:
- 80, de 2001, oferecendo a redação para o segundo turno; e
- 60, de 2002 (em reexame, nos termos dos Requerimentos nºs 167 e 168, de 2001), concluindo que,
no âmbito daquela Comissão, a matéria não pode sofrer modificações que envolvam o mérito.
–5–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 34, de 2001, de autoria do Senador Paulo
Hartung, que altera a redação do art. 4º da Lei nº
6.528, de 11 de maio de 1978, para estabelecer cota
mensal mínima gratuita de água para consumo residencial unifamiliar, tendo
Pareceres sob nºs 994 e 995, de 2001, e 168, de
2002, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Osmar
Dias, favorável;
– de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CI, que apresenta; e
– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 607, de 2001), Relator:
Senador Ricardo Santos, favorável, nos termos do
texto final aprovado pela Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 367, de 2001 (nº 680/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Panamá sobre o Exercício
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de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de 2000,
tendo
Parecer favorável, sob nº 114, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 368, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 368, de 2001 (nº 681/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
de Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Costa Rica, celebrado em
São José, em 4 de abril de 2000, tendo
Parecer favorável, sob nº 98, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador José Sarney.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 2002 (nº 1.522/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural Rio Preto para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 225, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto,
com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e
Geraldo Cândido.
–9–
REQUERIMENTO Nº 49, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº
49, de 2002, do Senador Bello Parga, solicitando, nos
termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2001, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21horas e 2
minutos.)
(OS 13459/02)
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