Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào li)

c) porque existem plantas e descrição de outras terras dos adquirentes, sem contudo destas informações constar a exata especificação da · área de utilização; e
d) especialmente porque em todo o proces;:;o· há opiniões divergentes à conclusão da vistoria que teria sido realizada pelo INCRA
em 19751 segundo a qual não existiriam posseiros na -região.
2 - Todo o processo está fuildamen tado nos termos da Exposição de Motivos CNS-NA/005/76, que pretende sobrepor-se à legislação vigente, com flagrante violação à hierarquia das normas jurídicas e os princípios fUndamentais do Direito. A ética e a Lei
vigente .(Decreto-lei n.O 200/67, art. 126) exigem " concorrência
pública para a alienação de terras públicas; o que não foi observado no caso presente.
3 - Votamos· contra a concessão da autorização apoiados 'na
manlfestãção. da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, da qual destacamos o seguinte trecho:
~'À. ocupação- da Amazônia, a expansão de no_ssa fronteira agrícola, revela que a apropriação de terras públicas
não resultou no aumento da produção agropecuária. Ao
contrário, revela a imobillzaçao especulativa e o saque
destruidor, merecendo ser ressaltado que a única atividade produtiva da Agropecuária e Industrial Rlo Candeias consiste na destruição indiscriminada de 5.1000 hectares de madeiras e na criação de um complexo industrial
madeireiro e na parte agropecuária a existência de 230
(duzentos e trinta) bovinos.
A OO!N'I'AG, como legitima representante da categoria
dos trabalhadores rurais, manifesta diante desssa nova
investida de grandes grupos. o seu mais veemente protesto,
exigindo que as terras públicas sejam reserV'adas para o
pequeno lavrador, o único produtor que não será interessado na especulação, roas o verdadeiro fornecedor dos
alimentos de que vive a Nação."
4 - Finalmente, além desses motivos, esclarec-em nosso voto
as ra7ões constantes da análise da processo !NORA n.o 1. 569/73,
que acompanha a Exposição de Motivos n.o 47/80, realizada por
nossa Assessoria:
Histórico

A -

Em 5 de março de 1980, o Senhor Presidente da . Repúbli~a

encaminha ao Senado Federal mensagem propondo a alienaçao
de terras públicas, sem concorrência, no Território Federal de
Rondônia, abrangendo área de 33.000 hectares, em favor da Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio candeias S/A, com base
na Exposição de Motivos MA-CSN/005/76. De acordo com essa
orientação os empreendimentos agropecuários eXistentes na Região Ama2Õnica, desde que considerados de interesse para o desenYolvlmento passam a auferir diversos benefícios inclusive a dispensa da 'exigência de licitação, estabelecida no artigo 171 da
Constituição Federal.
•Eo::sa interpretação favorece os já detentores das riquezas que,
transgredindo a Lei, adquiriram terras na Amazônia.

6

presente processo, arrasta-se -por mais de seis anos, do

INORA para o conselho de Segunrança Nacional, através do Minis-

tério da Agricultura, Interior, Gabinete Civil da Presidência da
República e envolvimento de agências estata,is e privadas de cré·
dito. Como se não bSJ.Sta.sse a série de irregularidades processuais,
fartamente comprováveis, constata-se 1 também, da parte requerente, comportamento altamente reprovável e talvez até criminoso
com relação a moradores, ocupantes de posses, na condição de
simples agricultores ou de trabaihadorés em atividades extrativistas. Todos sob o amparo da Lei, mas que, a revelia dela tiveram
perdidas suas posses, desfeitas suas colocaçQes ou obr'igados a
sujeitar-se ao condicionamento do silêncio imposto pelas armas
dos Hjagunyos" - e é o próprio processo que o diz ou ainda
pela lneficacia dos órgãos governamentais.
'
No longo e Intrincado desenrolar de petições exposições de motivos, despachos, encaminhamentos, juntada.s de novOs processos, vistorias, apresen,tações de projetos, análises e conclusões
um único e claro ·Objetivo norteia todo o processo: a intênção pré..:
via do favorecimento de terras a quem jamais as adquiriu por vias
legais. Razão pela qual, criou-se uma. Instrumentação que obriga
a Justiça brasileira a abrigar sob seu manto protetor também o
infrator, o· transgressor, e, sent" sombra de dúvlda, o cÚlpado. Apenas, cqm um novo enfoq~e: por ser infrator declarado de sérios
delitos, passa à.condição de "filho pródigo", o único capaz de ser
contemplado com o objeto da causa, a terra, e os recursos indispensáveis à sua efetiva exploração.
Eis os fatos:
- Em 29 de maio de 1973, o Diretor d:t Agropecuária Industrial Rlo Candeias Ltda, dirige-se ao Presidente do INCRA, e
Informa que uni Grupo de empresas do Rlo Grande do Sul e mais
pessoa,. tls!cas, tendo à frente a Metalurgia Abramo Eberle S/.A
de Caxias do sul. havia adqulrido uma área de terras no Ter.:
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ri tório Federal de· Rondônia, com a superfície de 133.608,7 hectares, constituída pelQs Seringais "Baixo Candeias" e "Igarapé das
Três casas", no município e comarca de Porto Velho.
Que a referida empresa' tinha por objetivo a aplicação futura
de seus incentivos. fiscais, além de recursos próprios, na área prioritária da Amazônia, e que os vendedores da gleba adquirida houveram as terras por justo título (sic), confanne.escrituras públicas
e r~gístr_os anexados.
Que, tendo em vista, a pr,etensão em apresenta~ à SUDAM
um grande projeto integrado, composto de exploraçao pecuária1
madeireira, pré-fabricados, frigoríficos, curtume e fábrica de calçados, além da plantação de seringais solici~a, para a máxima Segurança do empreendimento, porque deseJa começar acertando
(s!c); a análise de seus títulos e a definição dominai das terras
citadas, para requerer a regularização, com estudo a ser submetido
ao Senado Federal.
E mais. Que, valertdo~se da opartuni.ctade, informa que a SOciedade adquiriu, também por contrato de promessa de co.mpra e
venda uma outra área, de aproximadamente 150.000 hectares1 no
mesmÓ Território e perto qe VIla de Rondônia.
[)estaca, ainda, que estas terras não tém outra titulação que
não os documentos da posse mansa e pacifica (sic) de seu atual
proprietário e que, oportunamente, apresentar-se-ão os documentos
e Emites exatos para a necessária regularização.
No<a - Portanto, um somatório de 283.608,7 hectares adquiridos seja por ju.sto título ou posse mansa e pacífica, conforme escrituras públicas e. registros anexados. (Foi a própria requerente
quem o disse).
-'- Em 8-8-73, já às fls. 70. a 76, o Presidente da Comissão
de Discriminação de Terras Públicas INCRA/Ac:e/Rondônia encam.~nha .Parecer, de n. 0 023/73, sobr.e a primeira pretensão~ constituída dos Seringais :rsruxo Candeias'' e "Igarapé dB.s Três Casas",
com o seguinte teor:

"Transcrtçã.o inquinada de nulidade absoluta. Transi'erên.cia de precarís.::;inla posse sobre Terras Públicas
F.ederais, indevidamente transcrita no· Livro de Registro
das Tramitações de Propriedade Imóvel. Carência do Registro Anterior, Arts. 214/244 e 247, !.O do Decr·ato n.0
4.857/.39. A escritura de compra e venda sobre posse foi
levada absurdamente ao registro imobiliário, donde transcreveu-se o intl'anscritível, resultado na impossibilidade
para procedê-la."
Nota - Inoeressante assinalar, às fls. 72, o seguinte tópico:
"a realidade está a demon&trar irreversivelmente, que
malsinada Escritura Pública foi transcrita no Registro
rm:obiliário. O --Oficial agiu docilmente, sem maior análise,
escrúpulo, resistênci&, menor responsabilidade ou fiscalização. Lamentável ato, metamorfoseando a posse, face a
força formal adi7iniente, fez aflorar presunQão, Juris
Tantum, de domínio ... "
Face ao ex-posto, o Coordenador Geral das ODTD's sugere que
a pretensão em pauta, depois do devido pronunciamento da Douta
Procuradoria Jurídica, seja submetida a elevada decisão do Exm.0
Sr. Ministro da Agricultura, que, se assim entender (sic), determine a sua remessa ::Lo Conselho de Segurança Nacional e Senado
F-ederal, medida indispensável para autorização da alienação de
área superior àquela estabelecida pela Constituição F1edera1
Para finalizar o histórico da origem da pretensão, ora em
fas,e de decisão última, através do encaminhamento da Mensagem
Presiden.cial, por decorrência de pareceers favoráveis das instâncias secun ·irias, cabe ressaltar que, em 24 c1e agosto da mesmo
an:o, às fi.!:. 77 e 7-8, o Executor do Projeto Fundiário de Rondônia,
Silvio Gonçalves de Faria, registrava que a segunda gleba, próxima
de Vila. de Rondônia, e denominada "Seringal Itapirema", "não
configura :gJ.ais do que .$imples detenção de Terras Públicas Federais
- Devolutas, destituída de quat.::quer foros de 'ler H-imidade, revestida de precariedade p-eculiar que dispensa outr;;;... : ,~onsiderações,
senão o reconhecimento de qualqUer pretensã.o sotre a mesma,
além do direito às benfeitorias ou edificações realn ente existentes". E mais, que a área já havia sido incorporada pelo Projeto
Ouro Preto·, Setor 2, em 22·. 000 hectares, sendo doe extremo interesse para ~ e~ansão do empreendimento_] no sentido de proporcionar o assentamento de aproximadamente 200 famílias, das quaisa
à época, cerca de 50 j ã haviam penetrado na área.
B -

O Pro00..0 Decisório

- Daf-para a frente, o procesSo com mais de 1.300 páginas,
subdividido em vários blocos ou apensos, ca.m numerações descontínuas, passa a apresentar expediente controvertido e sob certos
aspectos deixa a desejar quanto à imparciali.ctade decl$iórla e o
próprio conselho de Segurança Nacional é obrigado a v_olta.r atrás,
face a complexidade das temáticas. levantadas e algumas ve"es
mal encaminh'adas.
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Como por exemplo, o fato de que somente após o primeiro
encaminhamento da pretensão ao dito conselho de Segurança,
em 11-3-74 às fls. 95, para a devida regularização de domínio da
terra e vis~ndo a produção de carne. látex (borracha), castanha,

beneficiamento de madeira posteriormente_, produção de calçados,
'o Sr. Consultor Jurid!co do J;NÇRA, tnforme ao então Ministro da
Agricultura, Pro!. Alysson Paulinelli:
- que a área pretendida pela empresa ultrapasse os :100.000
hectares; ..... .
- que a pesquisa da cadeia dominial tenha conclUído que
as aquisições se ressentem de vícios lnsa.náveis e qu.e as transcrições imobiliárias são nula_~ de pleno direito;
- que o Ministé1io do Interior não havia ainda se pronunciado sobre a compatibiUz:;:t,ção _do projeto, com as _necessid~ades
desenvolvimentistas do Território, através de se-u órgao espeetflqo,
a SUDAM, quanto à aplicação de incentivos fiscais e exploraçao
da madeira e da seringa;
- que a admiriistração pública deve ser resguardada (sic),
sugerindo como medida ca}ltela~ deval!l os autas ret_ornar ao
IN'CRA e, se for o câso, provi.çl.enmar medidas par:a_~ indispensável
anulação das transcrições, sem prejuízo da apuraçao das respectivas responsabilidades (sic).
N:ota - Essas responsabilidades, em que implique a Ação Anulatória exercida em favor da Un~ão. jamais constaram do processo,
por incrivel que possa parecer.
- e finalmente que se caracteriZe das condições de ocupação
da área: verificandO se tais terras são efetivamente devolutas 'e,
em caso afjrmativo, se existem direitos~ constituídos como posses
legitimáveis, consoante a legislação em vigor.
Nota - No tocante aos cü:reLtos constituídos como posses legitimáveis, em meio a glebas também legHimáveis, cabe ressaltar
oue o bf:neficio seria bem mais justo se incidisse diretamente so_bre
ãqueles que efetivamente retiram o seu sustento das áreas em
que, por longa data, os acolhem e não pa~a os que, ~hegados
ontem, se julgam r-epresentantes do desenvolv1ment?, em area que
jamais phar'lm é desconhecem_os reflexos de poss1veis resultados
financeiros que porventura possam ou venham a obter. Esse pqnto,
nos parece básico.
Importante historiar, a essa altura, nova exposição processual
encaminhada pela "D!retona da Rlo Candeias", e!.'l 15 de fevereiro
de 1974, encontrada às fls. 89 do documento de malor corpo, comunicando ao então Ministro da Agricultura, a ampl!ação do
campo de atuação da empresa, que, a partir daquela data, passa também a dedicar-se à colonização, além do seguinte teor
explicativo e solicitador:
- que o empreendimento em implantação era resultado da
motivação exercida sobre os empresários por diversos homens públicos~ reso.p:t:sávei~ de uma ou outra forma, pela ocupação da
Amazônia (SlC). Nao fosse este chamamento, possivelmente não
se teria forn;tado ~ grupo q~~ ora; con&titue a "Rio Candeias" e que
o total de Investrmentos Ja comprometidos no T-erritório já alcançava 10 (dez) milhões de cruzeiros.
Nota - Gomo veremos, --este montante evoluirá até atingir os
100 (cem) milhões de cruzeiros.
- Causa espanto e mesmo perplexidade o resultado de uma
vistoria' exigida pelo INCRA, na segunda gleba, pretendida e que
os solicitantes jâ haviam acordado em uabrir mão" de w.oéo hectares, desde que a Autarquia lhes conferisse a titulação definitiva
de 100.000 hectares - folha 81 do, processo. Como se poderá
depreender de uma simples anális-e processual, o relatório, que
~ diz conclusivo, na verdade não o é. Trata-se, isto sim, de um
s1mples relato, que diz respeito ao resultado de um trajeto de
230km de. canünhada, ande apesar das numerosas irregularidades
constatadas não se faz referência ao passado em outro local,
cujos fatos :s~o fundamentalmente mais grav-es. Entre outras acusaçõeS ao or·upo "Rio Candeias", sem que tivesse havido Qualquer
contestação da parte afetada) também pres-ente, e a quem foi
dado o direito d.e- apresentar relato à parte, destacam-se as seguintes:
- queima de ranchos;
-

expulsões sumárias através de jagunços;

- ameaGa.s ao patrimônio e à vida dos
antigos ocupantes;
- reduzido número de benfeitorias;
-

pos~eiros

ou mesmo

vestigios de indígenas ou silvícolas;

- ocupantes com licença de ocupação em fase de tramitação
na Autarquia;
-mais de 6{H} pessoas vivendo no local; e
- ambiente d-e tensão e nervosiSmo na gleba, com previsão
mais otiml.sta de ~uitas mortes, fato constatado pelo próprio relator da vistoria.
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Pois bem, a pa·rtir. dessa tentativa de justificar o. todo a,través
do ~relato de apenas uma parte, onde ficou caracterizada a existência de apenas (sic) 54 seringueiros e apenas três ve.s.tlgios de
ocupação, o Diretor Executivo da "Rio Candeias" a oficializou
ao Presidente d'o WCRA, em documento encontrado às fls. 129,
que diz refletir .a vistoria elaborada pelo técnico de- sua empresa
e também integrante da Comiss.ão .designada pela Presidência da
Autarquia. E dele destacamos o seguinte teor, que reflete o !ntencionamento do Grupo Empresarial:
- que o Relatório Conclusivp não dá notícia de .se ha.ver
-encontrado qualquer colono. ou seringalista na área objeto de
vis_toria; e
- que apenas 54 pessoas, entre seringueiros- e caucheiros,
existiam na área vistoriada.
Deliberadamente DU não, o fato é que a inventiva acima descrita fez com que, às fls. 153 e 154, aparecesse uma outra' exposição de motivos, com data de 8-5-75, onde a Empresa novamente
via Diretoria, informa que conforme parecer conclusivo de uma'.
Comissão de Vistoria não existi ... 'n posseiros mas· sim a constatação d~ _existêr,lcia de 50 ser_1_,..,gueiros, comp~ovando a exploração
pela .sollcltante da áreat e sua mansa e pacífica Ocupação. E mais:
discordava, ainda, de um ·parecer do Sr. Procurador Geral do
INORA, que acreditava na necessidade de legitimação de posse
de pioneiros, o que, para a Diretoria da "Rio Candeias" não se
verificava.
Anexado ao proces?O, fora da ordem cronológica do tempo,
encontramos, às fls. 222/223/224/225, um aviso de n.O 01607 de
autoria do Sr. Ministro do Interior, ao Superintendente da SuDAM,
objetivando incentivos fi~cais para a Empresa e informando da
existência de uma Carta Consulta ao BNDE, com data de 26-~-74
para empréstimo de 20 (vinte) milhões de cruzeiros.
'
Nota - A_paJ.;tir portanto de uma gleba adquirida à revelia
da Lei e da Ordem, para utilizar a expressão do próprio instrumento que pretende legaUzar o ilegal - E.M./005 - e de uma
posse não mansa e não pacífica, o Grupo dirige-se a dois dos
_maiores instrumento~ de .crédito do País, via :Ministro de Estado,
para pleitear beneficio, de vultosa monta, enquanto seque,r os
ocupantes da gleba são mencionados no seu número exato.

- Em 13-8-75, às fls. 232, o Secretario-Geral do Conselho de
Segurança Nacional, faz saber ao Sr. Ministro da Agricultura que
a cadela domin!al das terras objeto de apreciação, TEM VÍCIO
ORIGINAL INSANAVEL, ,e que Isto posto, deve o INCRA providenciar a ANULAÇAO dos respectivos Registros nnobll!ários. E, as
fls. 234, novamente o Secretário-Ge-ral do C.SN. informa ao Ministro da Agricultura que, sob o prisma de Segurança Nacional o exame do processo conCluiu s.erell}. inaplicáveis, às espécie em questão,
os artigos 105 e 160 do Decr,eto-lei n. 0 9. 760/46, razão pela qual
somente após o registro das terras em favor da União, o INCRA
poderá proceder à alienação onerosa, mediante conco.rrência pública e prévia autorização do Senado Federal.
Nota - É indiscutível a perda do beneficio a esta altura dos
acontecimentos, referendada pelo_ próprio Cons·slho de Segurança
Nacional, que não encontrava, à época, justificativa plausível para
lega!lzar o i!egalizável.
- Mas exatamente 14 dias após o que seria a decisão final,
de pleno direito, ainda que por vias tortuosas, surge o o-fício de
n.o 430/76, originário da Secretária Geral do Ministério da Agricultura, comunicando a necessidade de desarquivação do processo
da ''Rio Candeias" face a NOVA orientação consubstanciada através da Exposição de Mótivos de n.o 005, de 28 de junho de 1976.
Após o recebimento desse expediente, o INCRA passa a cumprir
dete.rminadas providênciaS, da mesma forma que a solicitante,
indispensáveis a viabilização do benefício, apenas que, a partir:
daqu-ele -momento, o ilegal passaria a ser. visto com "outros olhos'•.
-

Assi'!l, para e'feit!' !le sintese, porque à inviável aponta:r

falh~s n~u~o que, a prm~ se considera acima de qualquer dis-

cussao ju:r:!dlco-legal, passarerz:.os a expor o fato ocorrido, sem a.
pr~ocup~çao de ÇIUf~:Iquer anaJ.Lse, começando pela justificativa
existencial da propr1a E.M./005!76; enca;m.inhada e rderendada
pelo Presidente Ernesto Geisel.
'":'or talhas de ação do ·Poder Público, a ocupaçãc (da
Amazonia) se processem, em muito casos, sem observância de disposiç§es legals. Assim, por exemplo, empresários
de outras regioes do- País que se lançaram para a ár.ea
em muitos casos, adquiriram terras sem maiores cuidadoS
na verificação da cadeia dominial muitos apenas seguindo
práticas usuais em outras regiõeS. E, vale o registro, alguns elabora-ram projetos que foram aprovados pelo órgão
fede.ral de de:Senvo~vimento :regional e, diversos fizeram investrmentos, mclus1ve beneficiados por concessão de incen,tivos fiscais.
Nestas condições, paradoxalmente, sob o pálio 'da ação
do Govexn.o (.rodovias e incentivos) de um lado, e da sua~
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própria impotência em ordenar o processo, foram se incrustando situações, muito embora gestadas na ,tortuosidade de atitudes reprováveis, mesmo à revelia da Lei e
da- Ordem, que em termos de resultados se redimem na
medida que promovem o desenvolvimento da r-egião. o
Governo, contudo, não pode permanecer indiferente ao
fato forjado pela ausência oportuna de providências eficazes, e .embora possa parecer perigosa a orientação ora
proposta, porquanto possa estimular novas investidas, não
há como fugir à consolidação daquelas situações que favorecem ou poderão favorecer à política econômica e
social!'
Em 2-10-76, às follias 252 a 259, os Dire•ore.s da "Rio Candeias"
encaminham ao Procurador Geral do IN:CRA documento onde
consta a Concordância aos Termos da Ação Anulatória inteUtã.da
pela autarquia e conseqüente transcrição da propr:edade - Gleba
do Baixo Candeia.s, pretensão primeira, com superfície <ie 133.608,7
hectares, próxima à Capital do 'Thrritório - em nome da União.
Em 1. 0 -9-77, às fls. 402 a 426 encontra-se o resultado de uma
nova Vistoria, so:ic!tada por Ordem de serviço n. 0 18/7·7 e éujas
principais conclu.sões descrevemos a·oaixo:
- que a Empresa ''Rio Caildeias" desenvolve atividades de Pecuária e Exploração Madeireil'a na área compreendida entre os
rios Preto do Candeias e Garças;
-que a Empresa derrubou, indi.scriminadamen+e, 5.000 (cinco
mil) hectares e que existia, à época, apenas 230 (duzentos e trinta)
bovinos;
-que na Gleba Urupá, motivo da segunda pretensão, não existia nenhum Projeto Agropecuário e sim um Complexo Industrial
Madeireiro;
-

que a Empresa, inteligentemente, transformou parte dos
seringueiros, que lá habitavam, em seus empregad<Js, ainda que a
maior parte não tenha vínculos empregatícios;
- que, por ocasião de um sobrevôo, foram localizados apenas
49 posseiros e_ seringueiros; e
- finalmente, o rol das benfeitorias constantes na sede da Fazenda Rio Candeias.
As fls. 459 e 460 encontr'am-s.e as Certidões Anulatórias de
Registro, sendo autor o INORA e __ Ré, a Laminasa S.A., empresa
pertencente ao Grupo "Rio Candeias", bem como a de pertence à
União Federal, com área <le 123.608,7 hectares.
Em 14-10-77, às fls. 462 a 492, a Procuradora Autârquica do
INORA Maria Jovita wo:ney Valente, depois de comentar principais p~Ças do processo, concluí, em parecer, a viabilidade de aplicação do tratamento excepcional previsto na E.M./055~76, sobre
área de até 600 {seiscen+as) vez·es o módulo de exploraçao indefinida, que corr·espondia, à época, a 60. 000 (sessenta mil) hect~res,
DESDE que haja inter-esse da administração na concessão da.s
terras, COM AS CAUTELAS SUGER.IDAS, UNICAMENTE à Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candei3,s S.A.

As fLs. 493 a 503, encontra-se o Quadro Comparativo dos Diretores e Acionistas de todas as e.mpre.sa.s envolvidas na questão,
cOnforme dad-os do processo .e respectivas especificações contratuais.
Em 31-10-77, às fls. 506, encontra-se a_ aprovação da Procuradoria Geral do INC.RA e sugestão d·e encaminham,ento ao Sr. 1\!i-

nis+ro da Agricultura e, à mesma data e folha, o Presidente da
Autarquia acolhe a sugestão e encaminha o processo ao Ministro
Aly>son Pau:inel!l.
.
Em 7-12-77, às fls. 511 ~ 513, o Chefe de Gabinete da Presidência do INCRA comunica, em aviso urgente, que a ''Rio Candeias"
reivindica o direito de vistas ao p:rocesso- e requer que, dos 60.000
hectares que a Autarquia concorda, J::aj.3.m cedidos à signatária
10.000 hectares na G1eba Candeias, perto dá Capital e
50.000 heotares na Gleba Urupá, próximo de Vlla de RÓndõnia e adjac·ente ao Projeto de~ Ouro Preto.
Em 6-1-78, às fls. 520 a 522, encontram-se as alteraçõe.s havidas na es+rutura acionária da "Rio Candeias S.A.'' e suas subsidiárias, conforme quadro incluso à."J folhas 538 onde .se con.stata
que, a Maderelra Urupâ passa a condição 'de maJor capital
Cr~ 16 mllliões, seguida da Agropecuária Tapagem, Cr$ 15,5 milhoe.s, da Agropecuár.a Urupl, Cr$ 12,2 mllliões e finalmente a
"Rio Candeias", com apenas Cr$ 6 milhões.
'
'
Em 12-6-7-8, às fls. 546 a 549, novamente a Procuradora .Autárquica, Maria Jovita w. Valente, conclui outro parecer nos seguintes termos:
"É válido ress&ltar que a taoela de módulos foi modlflca<ia recentemente pela Instrução E.<;pecial !NORA n.0
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14/78, que entrou em vigor a 1.0~2-78, reduzindo ya!a 55
(cincyüenta e cinco) hectares o módulo de exploraçao Indef.en'do no T.F. Rondônia. A ser aplicada esta nova tabela,
a área máxima conc·edivel, d-e acordo com a E.M./CSN/
MA/005176 !seiscentas vezes o módulo de exploração indefinida) será de 33.000 (trinta e três mil) hectares."
Em novo processo, .agora de n. 0 004111, incluso ;to docl.!.mento
maior com data. de 11-7-78, mas com nova numeraçao de paginas,
o Diretor Executivo da ~'Rio Candeias" faz saOOr a? Presidente do
INCRA que seja acolhido o Projeto de Bovinocultura, anexo, com
o que se dão por conclusas as providênc!as d-e responsabllifi.ade da
requerente, relativamente à transcrição efetuada com a União, nos
termos do que dispõe a E.M./005/76.
Em 16-8-~8. às fls. 122 e 123, do novo processo incluso,, o Diretor
do Depar'amento Fundiário do INCIRA,,em expedi·erote encaminhado à Procuradoria JUrídica, levanta varias restriçoes ao encaminhamento da matéria à decisão superi9r, como segue:
- que faz retornar o :l~Ssun,to (módulo) à Procuradoria Jurídica para infDrme do amparo legal, quanto à dimensão da área
em até 60.000 hectares;
- que seria conveniente reexame do Projeto d·e Bovinocultura
apresentado pela 'Intel'essada, porque julga necessidade de análise
técnica mais detalhada, face o vulto do empreendimento, em especial ocorrendo redução da área para 33.000 hectares;
- ademais, julga, também, necessário compa+ibiliz!l-r-se o Projeto com o.s planos de desenvo:vim.ento regional, em açao Integrada
com o Governo do T.F. Rondônia.
Em 4-1-78 às fls. 132 a 138, do novo processo, o !Tesldente do
INCRA. em exJ,ediente ao Sr. Mlnistro da Agricultura informa que
o projeto de bovi'!ocultura, após ~állse pelo s~tor competente, foi
considerado perfe1tamente ex-eqmvel e qpe a area a ser aproveitada era de 60.000 hectares, sendo conven?ente, no entanto, exame
da parté da SUDAM:, com relação à compa~~bilidade com os planos
des·envolvimenti.<;:ta.s elaborados nara a Reg1ao; destarte, desde que
o Sr. Ministro co:rlcord·e, sug,ere remessa dos autos ao Ministério
do Interior e posteriormente ao Con$elho de Segurança Nacional
e Senado Federal, a quem cabe, no caso, autorizar a alienação
da ârea.
Em 1.0-2-7.9, às fls. 143 a 146, d·o novo pr,ocesso, o Diretor Executivo da "~:o Candeias" e.sclar·ece à SUDAM. face a tramitação
do processo naque:a Sup.erintendência, das seguintes questões:

- que o processo não visa pedido de colaboração financeira,
nem qualquer estimulo ou incentivo de na~ureza fiscal;
- que os dois projetos (Candeias e Urupá)' estão implantados
há longa data, utilizando recursos próprios e de inst:tuições financeiras privadas e, p:cesentemente, são totalmente auto-suficientes;
Nota - Aqui, fica implícita a necessidade de verificação das
garantias oferecidas pela ~·ruo Oande!as" para retirada dos crédi~os,
mesmo em se tratando de financeiras privadas.
- que encarece um pronto pronunciamento da SUDAM par~ o
encerramento do caso lembrando que a Empresa, nesses 6 (Sels)
anos, já ·investiu na á~ea mais de 100 (cem) milhões d·e cruzeiros.
Em W-5-79, às fls. 1-51 a 154, do novo proce.sso, incluso no documento maior, o Superintendente da SUDAn.ol, dirige-se ao :Ministro do Interior assinalando que as atividades a serem desenvolvidas pela Emp!.esa "Rio candeias", s·etor pecuário e madeireiro,
são consideradas como de interesse para o desenvolvimento da
Região Amazônica.
Em 3-7-79, às f:.S. 156, do novo processo, o Mlnl.stro do Interior
consigna seu enf!osso à análise e às considerações expendidas pela
SUDAM: e encaminha ao Ivfinistro da Agricultura, os autos do
processo.
Em 20-7-79 às fls. 160 o Pre.sidente do INiCRA, recebe o processo, que, apóS trâmites meramente burocráticos, retorna ao Ministério da Agricultura em 9-9-979, para somente, então, ser encaminhado à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional
que, por sua vez· entendeu conveniente redução de área para 33000
hectares .como 'recurso para evitar formação consentida de latifúndio, Conforme despacho encontrado às fls. 172 e 173 do novo
processo.
Depol.s de devido encaminhamento e aprovação pelo Chefe do
Gabine"e Civil da Presidência da Repúbllca, o processo INGRA
1.569/73 e apensos recebe a autorização última para encaminhamento ao Senado Federal, acompanhada de Mensagem Presidencial e objetivando a necessária autorização para que a Empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias S.A., possa
adquirir, SEM QUALQUER OONCORRÉNOIA, a -área de 33.000
(trinta e três mll) hectares no Território ~era! de Rondônia, em
localidade próxima à Capital da.quela Unidade Fe.derativa.
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ll: de ressaltar o importante aspecto collJltante à letra b do
item 10, da Justificativa de encaminhamento da E.M./CSN/MA/
005/76, que diz o seguinte:
"As pess<la.s físicas ou jurídicas de. áireito privado,
que estejam em uma ou mais das situações acima descritas, poderão habilitar-se ao tratamep.to excepcional, desde
que, previamente, tenha sido Intentada na Justiça, a competente ação anulatória e conseqüente transcrição da propriedade _em nome da Urifão, como p:teconiza a doutrina
firmada _no Parecer n.0 L_-085/75, do Consultor-Geral 'da
República."
no exposto, depreende-·se que a Empresa 1'Rio Candeias!', se
contemplada com o tratamento excepcional, poderá arrogai' para
.si o beneficio da Ação anuJaJória e a conseqüente transcrição da
propriedade em nome da União.
Diante das razões expostas nos itens 1, 2, 3 e 4 supra, nosso
voto é contrário à autorização solicitada.
de 1980. - Franco
Sala das Comissões, 21 de
MontorG.

PARECERES N.0 s 994 E 995, DE 1981
-Sobre o Projeto de Resolução n.0 161, de 1981, que
"autoriza o Poder EJreeutivo a alienar à empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda., a área.
de 33.000 hectares de terras públicas, no Território Federal
de Rondônia, para à. Implantação de projeto de bovinocul-

tura.".
PAREOElt N.• 994, DE 1981
Da Comissão de Oonstitwção e Justiça
Relator: Senador Ralmundo Parente
A douta Comissão de Legislação Social, após ampla a;ná!lse
da MellJlagem pertinente, do Senhor Pres':len~e da Republica,
decidiu formalizar o presen+e Projeto ãe Re .. .luçao, que autor!za o
Poder Executivo a alienai- à emPresa A~.Lopecuária Industrial e
Colonizadora Rio Candeias Ltda., a área de trinta e três mU hectares de terras públicas, no Território Féderal de Rondônia.
o objetivo da alienação é conforme os documentos que instruem a matéria, a lmplantaçÍl.o de ambicioso projeto de bovinocultura.
Sucede que, no ãmblto da própri~ Comissão .de Legislação Social, houve as seguintes manifestaçoes contrãnas, que precisam
ser analisadas, tendo em vista a importância do assunto:- o Senador .Tosé Fragelll ofereceu restrições à jurldlcldade
da alienação;
- o Senador Franco Montoro votou contrariamente à alienação, oferecendo longa declaração dé voto;
- o, sena_dor Humberto Lucena também votou e'Ontra o :projeto.
ll: bom, portanto, que se apreciem as posições conflitantes, a
fim de que seja ava:iada, à luz do Direito e do interesse nacional,
a posição a seguir.
Primeiralnente, é de salientar-se que. nos termos do ar+. 171,
da Constituição, o Senhor Presidente da República submete ao
Senado Federal pedido de autorização para qu'e o Poder Executivo
possa alienar tr!nta e três mil hectares de terras públicas, no
Território Federal de Rondônia. Como beneficiária da transação,
é Indicada a empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio
Candeias Ltda.
Logo à prinieira vista, contudo, observa-se que a empresa
in+-eressada aparece, nos documentos oficiais que instruem a :matéria, com diferentes denominações. Por exemplo:
a) Agropecuária Industrial e" Colonizadora Rio Candeias Ltda.;
b) Agropecuária Rio Candeias;
c) Agropecuária Industrial .e uoloni:iadora.. Rio C-andeias S.A ..
- AGRINCO;
d)

Agropecuária Madeireira e ·coloriizadora Rio Candeias;

e)

Agropecuária industrial -e Colonizadora candeias Ltda.

Sucede que, na forma do contr.ato _sºc.ial_ arquivádo na Jun_ta
Comercial de Porto Velho, Território Federal de Rondônia, sob o
n.O 2. 980 (sessão de 19 de março de 1974) a empresa se denomina
Agropecuária, Industrial e ColoniZ.adora Rio Candeias Ltda., cujo
CGC tem o número 05.900.287/001. D-e.s.sa forma, qualquer dúvida,
existente ou .a .ser levantada, está plenamente esclarecida.

Nove processos, encaminhadús a esta Casa, juntamente com
a Mensagem do Senhor Presl·dente da República, esclarecem que,
desde 1973, a empresa. pretendente se esforça no. sentido de regularizal!' a: situação d_as terras em que desenvolve suas atividades
e procura a Implantação ile projetos econômicos.
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Feitas as ressalvas necessárias passamos à análise da Mensagem, por m~io da. qual o Presidente da República submete, aos
Membros do Sena:do Federal, o pec>ldo de autorização para que
possa o Poder Executivo alienar trinta e três mil hectares de
terras públicas, no Território Federal de Rondônia, à referida
Agropecuária, Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda.
No parecer aprovado pela douta; Comissão de Legislação Social, e que resultou no projeto de resolução pertinente, são ressaltados os seguintes pontos:
- a Exposição de Motivos do Ministro <'la Agricultura, que
acompanha a Mensagem presidencial Informa que a aT!enação
pretendida obteve pa:recer fawrável dos órgãos técnicos do Poder
Executivo, Inclusive da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia;
- o CollJlelho de .Segurança Nacional se manlfe.stou favorável
à alienação;
- o projeto de bovinocultura. apresentado pela. Interessada,.
foi julgado perfeitamente enquadrado nas diretrizes <'la SUDAM;
-

o empreendimento objetiva a produção pecuária, tencro em

vistá o abastecimento local de carne;

- o projeto deverá sofrer alteração, tendo em vista que o
módulo de exploração Indefinida que correspondla a 60.000 ha.
foi limitado em apenas 33.000 ha., conforme a IllJltrução Especial
!NORA 14/78, cujas diretrizes foram encampadas !!ela SecretariaGeral do Conselho c>e Segurança Nacional, no Aviso n.0 167, de 7
de dezembro de 1979;
- o pedido já encontrava respaldo legal ro1tes da Exposição
de Motivos n.o 5/76, e no preceituado nos arts. 160 e 105 do Décreto-lel n.0 9. 760, de 5 de setembro de 1946, que autorizava a
alienação de terras públicas Independentemente de concorrência,
nas circunstãnclas de fato, combinado com o ar!;. 4.0 óo Decretolei n.o 1.164/71;
~ o Senado tem autorizado a alienação de terias públicas
8em concorrência, para a. lmp!an tação de projetos no Distrito
Agropecuário da Zona Franca de Manaus;
- a empresa Interessada in;fo:ctnou que ano passado já aplicara mais de sessenta e um milJhõe.s e setecentos mil ctuzeirOs,
para a Implantação de projeto agropecuário, de exoloracão de
made.lras e de extração de látex;
- parecer do !NORA põe em relevo a necessidade de o prOjeto
dever compatibUizar-se com a porção de terra pleiteada, e sua
execução fica:rá vinculada a Contrato de Concessão, mediante
eondição resolutiva;
- a. exploração da mesma área tinha, anteriormente, merecido
ãté financiamentos oficiais, eom hipoteca do imóvel rural, "eom
o que_,'!_staria .preenchido um dos requisitos da Exposição de Moti'"OS USN-lMA/0115/76;
- vistoria realizada apurou a existência de posseiros na. área
objeto de estudo, o que levaria à solução concllciona<la à. comprovação prévia de acordo, para evitar lltiglos;
- Os- posseiros foram localizados em área de 243.608 hectares anteriormente pleite'l!dos pela. empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio candeias e empresas do grupo liderado
por ela.;
- ação anulatória, contudo, anulou-lhe a pretensão. .Tulgada
procedente, resultou no cancelamento dos registros. Então, a matricula se fez em nome da. União, possibilitando " demareação
da área, de forma a respeitar-se o direito <lo maior número de
posseiros;·
- por outro lado, a autoridade está. Implantando na região
o Projeto 01Iro Preto, como Integrante do plano de zoneamento
básico, de que hã noticia n'CI processo;
- o Projeto OUro Preto objetiva o a:proveitamento de agricultores e posslb!Utou, no mês de maio último, a entrega de"3.107
títulos de pro-priedade, pelo liNCIRA;
- para. a região, todavia, conve11gem seJs mil tamillas, anualmente, de maneira que dezesseis mil grupos faml!lares já agua.róam os seus titulas de proprl.edooe.
Como se verifica, a douta Comissão de Legislação SOcial, antes
de formular o presente Projeto de Resolução, examinou cuidadosa e juridicamente o problema. E concluiu reconhecendo terem sido atendidas as exigências do art. 407 do Regimento
Interno "do Senado Federal. Diz, Inclusive o parecer do Relator
- Dessa forma, satisfeitas as êxigênelas da exposição de motivos OSN/IMA/005/76, que consubstancia a legislação citada anteriormente, permitindo a· alienação à Agropecuária Industria:l
e Colonizadora Rio Candeias Ltda, da área de 33.000 ha., com
díspellJla de licitação e mediante o pagamento do valor da terra
nua, segundo a: "Pauta de Valores" do IN:ORA, e tendo em viSta
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o projeto de bovinocultura.~ se devidamente execútado, irá con...
trlbuir deci.sivamente para o desenvoJ.vimento econômioo dia região, opinamos no sentido da aproyação do Projeto de Resolução ...•:
No voto em .separado, o Senador Franco Montoro levanta.
quatro pontos que considera intmnsponíveis:
1 - desatenção às exigências do art. 407 do Regimento Interno
do Senado;
·2 o processo tem fundamento na exposição de motivos
CSN-MA/005/76, que pretenderia s<Jbrepor-se à legislação vf!l'E!nte;
3 - manifestação da COnfederação Nacional dos Trabalhaoo'res da Agricultura;
4 - ra:zões do INCRA, no Processo n.o 1. 569/73.
Quanto às ofensas ao art. 407, do Regimento Interno desta
Casa do COngresso, o Senador Franco Montoro aponta:
- a inexistência de pronunciamento ·do Governo do Território Federal de Rondônia, a respeito do interesse do projeto da
empresa Agropeeuária Industri•al e Oolonizll:d•ora !Rio Cand!eias
Ltda. para a região e de sua compatibillzação com os planos de
desenvolvimento do Território;
- a não-apresentação da p !anta ou descrição minuciosa das
terras em questão;
- inexistência de plantas e descrição de outras terras da
empresa interessada;
- opinião divergente quanto à extstênc!a de posseiros na
área pretendida.
o voto em separado d-o Senador Montoro foi apresentado no
dia 21 de maio de 1981 e o processa inclui:
a) Ofício n.o 291/G, de 1.0 de dezembro de 1980, do Governador
Jorge Teixeira de 01iveira, do TF de Rondônia, assinalando que
"este Governo nada tem a opor quanto à Mensagem n.0 47/80";
Esse ofício é acompanhado de parecer em que a Secretaria
de Agricultura conc'ui pela "aptidão satis.fatória d!o empreendimento"; pelo amplo aproveitamento dos produtos gerados pela
·empresa na região; pela viabilização do empreendimento, e.m
face do clima da região; a maneira racional no preparo e implantação das pastagens, com preservação do.s manfmciais de
ãgua e das reservas ,florestais existentes na propriedade.
b) Ofício INCRA/PG/n.O 387. datado de 2'7 de novembro de
1980 e assinado pelo Chefe de Gabinete da Presidência do INCRA,
encaminh.,do ao Senado Federal a planta_e_o memorial descritivo
da área de 33.000hectares pretendidos pela empresa;
c) no referido oficio, o !NORA afirma que "em nome da aludida empresa acha-se cadastrada unia ãrea .de po.s~e de 60.000 ha.,
da: qual deverão ser desmembrados -os 33. OO{) ha", E friSa que uestão cac}astrados em_nome da AGRINCO também os Lotes n.os 81 e
207, ambos da Seção B, da Gleba Pirineus, no. Município de JiParaná/RO, o primeiro com 43.700 (quarenta e três hectare<:; e
setenta ares) e o último com 27.500 (vinte e sete hectar·es e cinqüenta ares);
d) também no ofício do IN'CRA, há definição referente ao
prob:ema: doS posseiros: "Informo- ter .sido constatado,· em levantamento realizado in 1oeo1 no mês de julho do ailo em curso, que
nenhum posseiro ocupava a área pretendlda. A empresa interessada, segundo. informações do órgão ,locar desta Autarquia~ m·antém na área em referência um total de 81 (oitenta e uma) pessoas, das quais 41 (quarenta e uma} ali residem todas na condição de eml?regados".
'
Verifica-se, por conseguinte, que os obstáculos opostos pelo
voto em separado do Senador Franco Montoro se encontram plena.;.
mente desfeitos.
Seria, dessa forma:, dimensionra.r em exagero a quebra de
hierarquia das leis, proposta no voto em separado-.
Opinamos, pois, pela constitucionalidade e jurldicidade do
presente Projeto de Resolução, porquanto o cuidado com que se
houve a autoridade deixa a pretendid·a atiienação a salvo de
quaisquer dúvidas ou fato~ oponentes à sua livre tramitação. ·
Sala. das COm~ssões, 25 de junho de 1981. - Aloysio Chaves,
.Pre.sidenite - Rannundo Parente, Re~ator - João Calmon Bernardino Viana - Moacyr Dalla - Hugo Ram-os - 1\-lurilo Bada.ró - Lenoir Vargas - Almir Pinto - Tancredo Neves.
PARECER N. 0 995, DE 1981

Da. Comissão de Ag:ricultura
Relator: Senador Benedito Canelas
No.s termos do parágrafo único do art. 171 da COnstituição
o_ Senhor Presidente da República, por meio de Mensagem, pro~
poe aos Membros do Senado Federal a alienação de terras públicas no Território Federal de Rondônia à empresa Agropecuária Industrial e COlonizadora Rio Candeias Ltda.
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A área objeto da alienação tem a superfície de trinta e três
mil hectares e se destina à implantação de grande projeto de bov~nocultura, conforme a documentação reunida para instruir a
matéria.
·Examinado o assunto pela douta COmissão de !legislação
Social, resultou no projeto de resolução em exame, contra o qual
se insurgiram os Senadores José Fragelli, Franco Montoro e Humberto Lucena.
A COmissão de Constituição e Justiça examinou em profundidade o assunto, analisou as posições adversas e desceu às minúcias pertinente.3 a.o contrato social da empresa interessada,
concluiu, afinal, que os obstáculos levantados contra a alienação
se acham p~enamente desfeitos, razão Por qtle opinou pela eonstitucionalidad~ e juridicidade do projeto de resoluç~.
No parecer que trouxe a este órgão TécniC0 1 o ilustre ·senador Leite Chaves, que avocara o processo, termina ~im;
"Como, entretanto, destina-se a área à formação de
fazenda privada, não vemos como opinar pelo acolhimento
da proposição. Manifestamo-nos, assim, contrários ao
Projeto de Resolução apresentado pela CLS à~ Mep.sagem
n.O 47/80, .do Sr. Presidente da República por nao hal"I!lonizar-se ela com os interesses da agricultura nacio:p.al~ sobretudo no tocante à politica de colonização, a que estamos
atentos por força do que dispõe o Regimento Interno· em
seu art. 98, item VII."
Verifica-se, portanto, que a manifestação contrária do nus . .
tre Relator se fundamenta, em especial, no fato de que:
a) · o projeto de resolução não se harmoniza com os interesses da agricultura nacional, e
bl o aludido projeto desatende, sobretudo, à pol!tica de colonização a que está atenta esta Comissão, ex vi do art. 98, item
VII do Regimento Interno do Senado.
De acordo cóm o d!spoõitivo citado, do Regimento Interno,
compete a este órgão Técnico opinar sobre as proposições pertinentes a colonização, povoamento e diretrizes politico-econômicas
de crédito rural.
Sucede qUe, em relação a isso, parece desatenta a colocação,
porquanto o projeto de resolução trata da alienação de terras
públicas com área sup€riot a três mil hectare.s - conforme prevê
o art. 98, item IX do Regimento Interno - e não da colonizaçãq,
povoamento e diretrizes político-econômicas de crédito· rural previstas no item VII do referido art. 98.
Ocorre, portanto, equivoco· de endereçamento. E, desde que
a conclusão a que chegou o douto pareceri.sta se. assenta em bases
irreais, logicamente se vê colocada em curso diverso do real.
Do ponto de vista constitucional e juridico, o projeto em es•
tudo foi considerado hábil. Relativamente à alienação em si, aos
motivos que a d·eterminam, aos re3ultados que dela advirão ou
que se pretende alcançar, passarão, agõra, a ser analisados.
Na forma da exposição de motivos do Ministro da Awcultura,
que acompanha a Mensagem presidencial,
da Exposição de Motivos n.o 05/76, do Conselho de Segurança Nacional de Colonização e Reforma Agrár;ia - -INCRA;
- a pretensão da Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio
Candeias Ltda. recebeu parecer favorável dos órgãos técnicos do
INCRA;
- os diver.ws órgãos ·do INCRA _cohcluiram pela aplicabilidade
da Exposição de Motivos n. 0 05/76, do Conselho de segurança Na.ciona1 - Ministério da Agricultura;
- a aplicação dos postulados defendidos em tal exposição de
motivos permite à empresa interessada a dispensa de licitação
que se impunha, tendo em vista a área pretendida ser equiva..
lente a selscenta.s: vezes o módulo regional;
- é de assinalar que a Secre~aria-Geral do Consellio de Segurança Nacional, pelo Aviso n.o 167/79 nada opôs à alienação, _permitindo-lhe tratamento excepcional.
A Agropecuária Industrial e COkmlzadora Rio Candeias S.A.
pertence ao Grupo De Zorzi e já vem atuando na área, há muitos
anos. Tem processos no INCRA (Proc. n.0 3.321/80) em que pleiteia a regularização de uma área de 102.150 hectares, localizada
no Muuiclpio de Jl-Paraná, em Rondônia.
Sobre isso, a posição do INCRA admite dar-lhe o tratamento
previsto na Exposiçáo de Motivos MJ/MA/CSN/N.0 77/78. !Bto significa a· reconhecimento do domínio, em favor do aludido Grupo
De ZOrzl, sobre área máxima de 33.000 hectares.
A implantação do proieto de bovinocultura da Rio. Candeias
vem sendo~ há muito, implantado· de maneira racional, obedecendo às determinações do Código Florestal, no que se refere à. preservação dos mananciais hídricos existentes na propriedade, tanto
quanto no que alude às reserva.,s florestais.
Leva;ntamento dat~do de 1.0 de dezembro do ano passad{),
apresentava quarenta quilômetros de estradas internas construidas pela empresa, além de cem quilômetros de cercas externas e-
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internas. Mais de três mil e quinh~ntos hectare.s de pastagens
foram plantados e estão sendo utilizados na criação de. seis mil
reses. Atualmente, tais números avançaram, o que demonstra dis..PO.s?.ção da emprooa inte.ressada em realmente implantar um
proJeto que promove a pecuária numa região onde a agricultura en-_
contra sérios obstáculos.
Ora, parece impróprio inquinar o presente projeto de resolução contrária aos interesses da agricultura nacional. Primeiro,
porque nenhum argumento fático foi trazido, para justificar a
assertiva; segundD, po'rque um projeto de bovinocultura interessa de perto à agricultura, uma vez que terá, forçosamente. de se
fazer acompanhar de um complexo de atividades rurais; t_erceiro,
porque todos ús órgãos de Governo !lgados aru problemas do campo ·opinaram favoravelmente à alienação.
Exclui-se do debate o conceito __do G_rupo proprietário da Rio
Candeias. O próprio parecer vencido diz, a Certa altura:
~·Embora recQ!lhecendo que a firma pretendente à
compra goze do melhor conceito empresarial, tendo implantado no lote uma vasta gama de benfeitorias, não
vemos como opinar pela acolhimento da mensagem, por
ser ela contrária aos interesses da agricultura nacional."
Assim, embora adotando ponto de vista discutível ou desacompanhado de comprovação, de ser a alienação contrária à ·agricultura nacional, há, no parecer vencido, o reconhecimento da
seriedade do Grupo proprietário da Rio Candeias.
De nossa parte, entendemos que um empreendimento que preserva os mananciais de água, respeita as limitações estabelecidas
em Lei, no que se refere ao desmatamento; implanta estradas e
pastagens e se ocupa do criatório, não pode nunca ser considerado
contrário à agricultura nacional.
Esta Comissão jamais permitiu que algum empreendimento
contrário à nossa agricultura fosse implantado. E, em relação
ao projeto de resolução em exame, tem de aceitar, como válidas,
as opiniões dos técnicos do Poder· Executivo. Inclusive a.s do Governo do Território Federal de R·ondônia, que reconhecem existir um trabalho realizado pela Rio Candeias, empresa que acomoda sessenta famílias, as quais é emprestada toda a assistênci~.
Documentos da Secr-etaria de Agricvltura de Rondônia juntado ao processo·l~ormam, em suma, a seguinte:
- A área em discussão apresenta aptidão satisfatória ao empreendimento que ora se desenvolve em solo de baixa e média
fertilidade.
- Quanto à situação geográfica do local é de 43 quilômetros
de Porto Velho, principal centro consumidor da região.
(j preparo de área para a implantação de pastagens e/ou
benfeitorias, vem sendo executada de maneira racional.
É evidente que a implantação de projetos agrícolas, pecuários
ou agropecuários está condicionado a inúmeros fatores.
No ca'o presente, trata-se de projeto pecuário. A área objetivo da alienação pretendida é .moldada para a pecuária.
Quaisquer dos votos discordante.:; manifestou-se contrãrio à
pecuária - o que· nem sequer e11trou em cogitações. Por isso mes~
mo, é válido o empreendimento.
RelatiVamente aos embaraços criados no setor constitucionaljurídico-regimental foram plenamente desfeitos.
Assim, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Resolução.
Sala da.3 Comissões, 2 de outubro de 1981. - João Calmon,
Presidente eventual - Be:riedito Canelas, Relator - Leite Chaves,
vencida com voto em separado - Martins Filho- - João T~úcio.
VOTO VENCIDO, EM SEPARADO,
DO SR. SENADOR LEITE CHAVES
Não se concebe como os governos pós-64 continuem a destinar
a particulares grandes áreas de terras do domínio da União, enquanto milhares de lavradores_ vivem na marginalidade e no desespero dentro de um País que possui a maior área agricultável
do mundo.
Desde sua existência, até aqui, o INCRA não distribuiu mais
do que 300.000 títulos de propriedade, o que é insignificante quando se sabe que o seu sucesso estaria condicionado à distribuição
de 250.000 titulas por ano, durante 20 anos. Ein 17 anos de existência deveria ter dlstribu!do pelo menos 4.250.000 t!tuios, mas,
nesse período, conseguiu chegar apenas àquele mísero número,
enquanto que, no Paraná, somente em razão da erradicação do
café, 150.000 pequenos !móveis foram remembrados ao latifúndio,
de 1975 para cá.
·
A política de distribuição de terra tem. sido um redundante
fracasso.
As terras do Oeste, por lei, deveriam ser destinadas exclusivamente à reforma agrária e à colonização. As melhores ãrea.s,
entretanto, foram destinadas pelo Governo a multinacionais e a
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grandes o:iganizações cortlerciai.s e industriais, através dos incentivos fiscais e dàs financiamentos generosos, que concorreram para
a obtenção dos maiores resultados imob!l!ários, através de grupos
aproximados do poder.
Não haveria por que .Rondôuia, na iminência de se tomar
Estado, não fosse área exclusiva de colonização, já que se constitui
em uma nova :fronteira agrícola do Pais, ·no momento em que
o êxodo rural continua a· atingir índices jamais vistos no Pais,
pela· erradicação do café e a mecanização agrícola das áreas tradicionais.
- Por todos os motivos_, projetos dessa natureza, em que a
firma Agropecuária Rio Candeias pretende adquirir uma área de
33. 000 ha, deveriam ser desestimulados, a menos que se destinassem a colonização agrária, a que não acontece.
A falta de projeção social do Governo é tamanha que no
processo existe mesmo uma referência de que, na área, 16.000
família aguardam oportunidade de acesso ao solo. E essa referência consta da página 4a, in fine, do parecer da Comissão de
Constituição e Jl,\Stiça,. que, não obstante o reconhecimento do
,prob~ema social e tensional, opinou, mesma assim, pela efetividade
da venda.
·
- Embora reconhecendo que a firma pretendente à compra goze
do melhor conceito empresarial, tendo implantada no lote _uma
vasta gama de benfeitorias, não vemos como opinar pelo acolhimento da mensagem, por ser ela contrária aos interesses da agricultura nacional.
A luta do País, hoje, é para que a produção agropecuária seja
o resultado do esforço do maior número de pessoas envolvidas
nessa atividade e não de uma minoria apenas.
É falsa para o Brasil a tese da produtividade. Se dupilcarmos
ou triplicarmos a produção, pertencendo ela ao mesmo número
de pessoas, em nada melhoraríamos a situação dos párias do
campq, sem terra, sem patronas, sem esperança.
De-stinada que fosse a área a projeto de colonização, para
assent~mento, inclusive, das 16;000 f~milias que se encontram
•desabrlgadas nas imediações, nao terxamos como nega_r !- concessão, em harmonia com o procedimento que essa Conussao vem
adotando.
Como, entretanto, destina-se a área à fonnação de fazen~da
privada, não vemos como apina:r: pelo acolhimento da prqposiçao.
Manifestamo-nos, assim, contráriOs ao Projeto de Resoluçao apresentado pela CLS à Mensagem 47/80, do senhor Presidente da
República por não harmonizar-se ela. c~m o~ mteresses da agp.cultura nacional sobretudo no tocante a pohtlca de colonizaçao,
a que estamos atentos por força do que dispõe o Regimento Interno em seu art. 98, i tem VII.
Sala das Comissões~ 2 de outubro de 1981. ...:... Leite Chaves.
PARECERES Nos 996 E 997, DE 1981

PARECER. N.0 996, DE 1981
Da Comissão de IEconomia.·SObre a Mensagem n.o 198,
de 1981 (n.0 343/81 - na origem), do Senhor Presàdente da.
ReP,ública, propondo ao Senado Federal seja. a.~torizado o
Governo do Estado de Pernambuco· a elevar em Cr$ 1• • • •
246.,000.000,00 (duzentos e :quarenta e seis milhões de CI'Uzeiros) o_ .:piQntante de sua dívida iOODSOiidada interna.
Relator: Senador Marcos Freire

1. A pauta de trabalhos do senado Federal vive assoberbada pel.a avalanche de pedidos de empréstimos, formulados por EStados e Municípios, para cujas operaÇões de crédito se exige nossa
autorização expressa, através de aprovação de Projetos de Resolução, a respeito.
2. Como temos afirmado em pareceres anteriores, sobre matéria análoga, a fragilidade econômica e financeira dos Municipjos e Estados brasileiros vem determinando o aumento progressivo de suas dívidas consolidadas, recorrendo a fontes várias, internas e externa.s, para obtenção de recurso,s extra-orçamentários. As
respectivas solicitações, encSJminhadas pelo Chefe do Executivo Federal, vêm instruídas com pronunciamentos favoráveis doS vários
órgãos técnicos competentes para o trato da matéria. A denegação
dos pedidos pelo Senado Federal implicaria em óbice instransponí-'
vel à realização de certos empreendimentos considerados importantes por seus respectivos governos - que não deixam de o ser
em diversos casos. O que é passível de contr<;ivérsia é, sobretudo, .:i,
prioridade que vem s-endo dada a certas iniciativas. Isso, entretanto, insere-se dentro de um plano administrativo local, cuja discussão _extrapola o âmbito desta Casa e sempre· susceptível de
apreciaÇões divergentes, dependentes de concepções filosóficas de
goverrfo e de posicionamentos partidários diferentes.
3. Nesse quadro é que se insere a nossa orientação, agora
l'eafiiim>ada, de concordarmos com os referidos pleitos, sem ·entrarmos, propriamente, nó mérito dos respectivos pedidos. com
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tal procedimento, não poderemos ser apontados, amanhã,- -como
obstacullzador de realizações de administrações estaduais defendidas por quem o GoYerno Federal, de fato, escolheu e designou
como Governador.
4. Assim, em reláção a Pernambuco, temos sido favorável
a sucessivos empréstimos, seja internos, seja externos, para obras
consideradas prioritárias pelo atual governo estadual, embora possamos ser discordantes dessa ou daquela solução abmçada. Dentro dessa mesma ãiretriz, pois, é que continuaremos a pautar nossa conduta em cas_os semelhantes.
5. Isso não implica, entretanto, em se alheiar _de aspectos
fundamentais que não podem passar despercebidos na análise de
pedidos dessa natureza. Assim, no caso presente, afigurou-se extremamente estranho que na Mensagem n.• 343, do Presidente da
Repúblic-a, em que se péde autorização no Senado Federal para
que o Estado de Pernambuco POS'Sa contratar operação de crédito
no vultoso valor de Cr$ 2<W.OOO.OOO,OO (duzentos e quarenta e seis
milhões de cruzeiros), tenha vindo em termos por demais genéricos, no que diz respeito à utilização dos recursos pretendidos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). Com efeito,
todos hão de reconhecer que é por demais insuficiente a simples
r-eferência de desti~ar-se, o montante a. ser levantado, ~~à implantação de módulos de atividades educativo-artístico-culturais".

6. Tal fato levou-nos a •ollcitar - a exemplo do que já havjamos feito em relação a outros processos semelhantes, inclusive
os relacionados ao chamado Projeto Recife - esclarecimentos do
governo estadual, at_é mesmo para saber que módulos de atividades educativo-'artístico-culturais serão benefiCiados pelo empréstimo em questão, onde eles se localizam, a quem beneficiarão etc.
7. As sindicâncias que efetiYamos inctlcaram-nos que os referidos módulos formam parte de um empreendimento maior, a
que há muito se entregou o Governo de Pernambuco. Trata-se do
Centro de Convenções, Feiras e Exposições S/A, no Município de
Olinda, em cujo local estivemos por quase três horas, no últimó
dia 5. O objetivo maior do referido_ Centro é o de dar apolo físico,
promocional e institucional ao desenvolvimento das "atividades de
serviços que, €m Pernambuco, -têm constituí-do a sua principal
base econômica nas últimas décadas.
8. O Projeto do Centro foi elaborado em 1977, como opção solitária e discricionária de uma das administrações estaduais, que
não se constituíram pelo voto popular. Não só não se ouviu a comunidade, como se contrapôs a manifestações reiteradas que se
sucederam. O fato é que, embora não escutados, é sobre os nossos
ombros que recairão os pesados ônus decorrentes de obras, comO'
essa e tantas outras, verdadeiramente megalomaníacas. Pelas previsões iniciais, o Centro deveria ser construido no período de 1
ano com Investimentos da ordem de Cr$ 243.000.000,00 (duzentos
e quarenta e três milhões de cruzeiros). Transcorridos 4 anos encontra-se ainda em fase de implantação, tendo já consumidO recursos da ordem de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos
milhões de cruzeiros); a preços históricos, .prevendo ..se, para a sua
conclusão, recursos adicionais de mais Cr$ 1.000.000.000,00 (um
bilhão de cruzeiros) - doc. 1. Se se atualizar os referidos preços,
levando-se em 'conba os altos índices de Inflação, poder-se-á dizer
que o empreendimento jã está nos custando bilhões de cruzeiros.
9. Prevê-se que, quando concluído~ o Centro de convenções
deT'erã absorver, como empregados, apenas 200 pessoas e os seus
custos, em termos de Cr$ 150.000.000,00 (cento~ e cinqüenta milhões de cruzeiros) ano, deverão, em tese, ser absorvidos pelas próprias receitas geradas com a promoção de eventos.

10. Na consulta dirigida à Caixa Econômica Federal, pelo
Governo -do Estado, em 20 de outubro do ano passado (doc. 2), é
expl!cltado, como objetivo ma!.s geral do Projeto, a "ampliação da
oferta de serviços educativo-artístico-culturais, através da Implantação de equipamentos com características especiais que promova a disseminação da produção artesanal, artística, científica e
técnica a todos os nlveis da população". Como objetivos específicos
e instrumentais, teriamos:

- Conclusão do Pavilhão de Exposição
- Instalação de um Conjunto de Auditórios
- Criação de Laboratórios de Prática Pedagógica Transescolar
_
_
_
- Instalação de Conjunto de Salas de Aula Modulares
- Instalação de Museu
- Criação de áreas Verdes
- Instalação de Oficinas de Cenários
11. Os recursos inicialmente solicitados à Caixa Econômica
Federal, só para enfrentar esta etapa, montavam a Cr$ ..... · · ·

186.0oo:ooo,oo (cento e oit.enta. e seis milhões de cruzeiros), para a
seguinte destinação:
- Obras civis
Cr$ 140.000.000,00
- Instalações
Cr$ ·36.000.000,00
5.000.000,00
- Equipamentos
Cr$
s,ooo.ooo,oo
-Móveis
Cr$

Cr$ 186.000.000,00
Atualizados na data da aprovação do pedido pela Cabos. Econômica Federal de Pernambuco, esses recursos se elevam a Cr$
246.000.000,00 ....,. mais que o investimento inicialmente pre>isto
para toda obm - que representa em torno de 10% do total dos
recursos a serem investidos no Centro de Convenções.
12. Os contactos pessoais que mantivemos, em Pernambuco,
inclusive com o Secretário de Turismo, Cultura e Esportes, Sr.
Francl.sco A. Bandeira de Melo, e o Diretor-Presidente do Centro
rie Convenções, Sr . .José do Rego Maciel Junior, permite-nos registrar, numa isenta análise critica:
a) as informações coletadas junto ao Governo dó Estado não
permitem Inferir, de modo mais acurado, os cronogramas de usos
e fontes previstos e realizados do Centro de Convenções não se
esclarecendo, pois, a composição dos investimentos e as aÍt.ernativas de alocação de recursos, cUjas fontes futuras poderão ser ou
não, novos empréstimos;
'
b) o Governo do Estado não dl.spõe, igualmente, de elementos
quantitativos suficientes, que permitam uma avaliação econômica, financeira e social do Projeto ao nivel de detalhe, como seria
desejável;
c) as informações analisadas, assim como o conhe-cimento sobre a realidade econômica do Estado, evidenciam, numa abordagem preliminar~ que o Projeto do Centro de C<:lnvenções se enquadra dentro de um sistema econômico estadual em que o setor
terciário tem com'Rndado o seu· processo de crescimento. 1
13. Ninguém ignora a Importância do turismo, sobretudo em
lugares dotados de atrações paisagísticas,· históricas e culturais
como Pernambuco, inclusive em termos de revigoramento da economia e perspectivas de incremento à receita estadual. Julgamos,
mesmo, que o Poder Públi.co deve explorar ao máximo a nossa potencialidade, nes,s.e c~po.:. As críticas que temos feito ao empreendimento em questao, nao .se configuram, 'Sequer, numa posição
contrária à construção de um Centro de Convenções desde que se
reconhece repercussões positivas, em especial benefÍcios indiretos
que uma iniciativa dessa natureza- sem precisar necessariamen~
t~r a grandlosidade da _gue ali estão fazendo, a um custo inadmisruve!mente exagerado para Pernambuco - proporciona às atividades de prestações de serviços, notadamente de lazer cultura e
turismo.
'
14. Nessa perspectiva, caberia lembrar que a Organimção
Mundial de Turismo (OMT) estimou, no ano de 1979 qÚe cerca
de 270 mllhõe• de turistas realiza,= viagens lnternaclonai.s. No
a;no de 1980, cerca de 2 milhões e oitoco.~.1.tas mil pessoas pa.:rtiClparam de cerca de 4.300 COngressos internacionais, especialmente na América do Norte e na Europa. Contudo, a América Latina
e o. Brasil, naquele ano, tiveram llma. pequena particLpação na
rece1ta !l"erada por esses eventos, d:ada a in.sigui!icante atuação
neste pnvi!egiado segmento do mercado internacional, não obstante o crescente íntere&Se pelo produto turistico tropical, tão significativo em nosso País. Nesse sentido, compreende-se que a.
EMBRATUR procurasse criar melhor infra-estrutura estimuladora
a esse setor, na qual .se inserem os Centros de Convenções que
são, ao final das contas, conjuntos de equipamentos e de instalações que se íntercomplementam, objetivando acolher grandes
eventos. Dispondo de _equiopamento.s de tl!ansporte, comunicações,
aloja-mento, allmentaçao, recroo.~ão e de serviços complementares
e de apolo aos mais . varlacto.s. tipos de reuniões progJ:amadas,
desde congressos c!ent1ficos até feiras de produtos Industriais e
agricolas, bem como espetáculos de caráter artístico-cultural a
.sua rentabilidade é predominantemente indireta, gerando rendas
através dos bens e dos serviços consumidos pelos participantes
dos wentos, na localidade sede do Centro de Convenções e clrcunv:iz1nhanças. Daí, no entanto, se justificar qtre Pernambuco, com
todas as dificuldades q'ue enfrenta, viesse a russum1r o enorme
ônus financeiro de um•a. obm desnecessariamente monumental
oomo é o Centro que 'l!8tá sendo feito no ba!No de Salgadinho'
em Ollnda, há uma gr<ande diferen<;>a.
'
15. Com_ e!eito, a pomposldade do projeto, a sua desnecessária soflatlcaçao em 11eml.os de concepção estrutural e de detalhes
de acabamento, o tornam gravoso demais ,para ,as possibilidades
financeiras de um Estado ,pobre, como o nosso redundando num
custo de ínve<>timento exC"ssivamente alto pah,. o ""u reduzido
tmpaoto social.
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16. Oomo já assinalamos, OIS inv-estimentos do Centro atingem elevados patamares. Admirtamos, para não -polemizar, a baixa.
base de cálculo de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros).
Há. a previsão de uma. mão-de-obr:a emp-reg,Mia de somente 200
pes.soas. Logo, o custo pOr •em·prego direto gerado .se eleva a

Cr$ 10.000.000,00 (dez milhõe.s de cruzeiros), ou seja, cerca de
US$ 100,000.00, o que se configura absuroamente alto. A-ssinalese que esse. valor é significativamente superior àquele registrado
nos projetos lndtwtrials ·aprovados pela SUDENE - , os quais,
por sinal, utilizam, em geral, tecnologias "intens!ve CllJjlital"' gil'ando em tonno de 25.000 a 30.000 dólares, considerado exces&vo pelo Banco Mundial, para o qual projetos que ofereçam
um coeficiente de capital (relação .erutre o valor ele lncvest.imento
e o número de empre'gQS diretos gerados} .superior a 5.00.0. dólares,
não teria o impacto social que se faz necessário a. países comu o
n<JISSO.

17. Não há dúvida que, numa pe<rspectim macro.sooclal, cabe
as criti.ems, os reparos ·e o combate que o Projeto vem sofrendo,
desde que o E9taJdo de Pernambuco possuía, •para a absorção

desses recursos, .altemativas economicamente 'mais rentáveis e,
principalmente, de nia.!or •etorno social.
18. Mesmo os benefícios Indiretos gemdoo pelo Projeto -o incremento do número de vi.si•tan'bes, o aumento da capacidade
de ocupação da rede hoteleira local e, de modo ·geral, o Incremento das despesas reallzadas em cidades do .Estado, com a deman.da. 1adici()(Ilal de bens e serviços - não podem ser SUiperestimados, desde que, para a efetivação desses
não .rupe!la'S os elevados investimentos de
hotelaria Implantados !W Recife e Olinda,
dores de ·elevados montantes de ,recursos.' E

benefícios concorren1

lnfm-estrutura e de
gerolmente absorvea:bé um outro tilpo de
Centro de Convenções, com menos poriJ.pa e sofisticação, mais
adequado à nOilSa realldacle de região pobre e Sofrida, <J)ue não
repr·e.senta.sse úm peso financeiro tão grande, poderia proPorcio-
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22. O procooso é a:co~ado dos seguintes elementos fundamentais:
a.)' parecer do órgão financ!ador, concluindo que a opeTação
sob exame é "viável econômica e f~anceiramente;
b) Lei Estadual n.0 8.464, de 20 'de novembro de 1980;
c) Exposição de Motivos (n.0 175/81), do Senhor M!Iilstro
de Estado da Fazenda ao. Exmo. Sr. Presidente da Re}>ú.blica,
comull'icando que o Conselho Monetârlo Nacional, ao examinar
o presente pleito, concluiu pelo deferimento do pedido na forma
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1975, do Senado Fede·ral;
d) parecer do Departamento de Operações com Títulos e Volores Mobil\ário·s, favorável ao pleito.
23. Por força das dispoolções cont.idas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1970, não se aplicam os limites fi~ado.s no art. 2.o
da Resolução n.0 62, de 1975, ambas do Senado Federal, hajá vista
que os -recursos a. serem repassados provêm do F.AS.
24. É a seguinte a posição da clivlda consolidada in terna do
pleiteante: (Posição em 28-2-81.)
Valor em Cr$ mil
A - Intraliml te .................................... 3.061,3
B - Extral!mi te
22.665,7
C - Operação sob exame ...................... :.. .
246,0
D- Total Geral ................................... 25.B73,0
25. Levantlo-se em conta, entre'tanlto, a soma do endividamento intra e ·extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do pootulante, teríamos a seguinte situação:

nar contrt'buição semelhanrte ao desenvolvimento do turiS'mo, em
Pernambuco.
19. Finalmente, cabe assinalar a preocupação com o funcionamento do Centro em questão, no .sentido do que venha a one-

rar, no futuro, os cofres públicos, desde que não está demonstrada, com clareza, a possibilidade dele gerat' a receita própria necessária para cobrir os seus custos de elC.Ploração e manutenção.
20. O insuficiente Impacto econômico-social gerado pelo Projeto, comparativ·amente aos reeursos nele inv;estidos, e a fraglli-dade da situação, Inclusive f!nance>Jra, de Pernambuco, condenariam a prioridade que se deu a implantação do presente p:ojeto,
tal como foi oonoebl.do, ante problemoas outros tão prementes
com que o Esta'do há muito se depara. Um governo que tivesse
real sensiibilidaQ.e social, em que o desenvoLvim•ento com uarticipa(}ão não fosse um mero slogan publicHárlo, teria, com uma
efet.iva colaboração. de setores comunitários, muitas opções mais
válidas a fazer. Em todo OOJSQ; somos l-evados a. dar parecer f·avorável à P:roax>Sta ora em exame, baseados não somente nas con&deM.çõe.s Inicialmente a.presentadas no ;presente parecer, mas,
também, pela adi,antada fase em que se encontram as Obras. Essas,
embora Inacabadas, enoontra.m-se num ponto de irrecverslb1!ldacle
tal que sua stwtação torna-se imposslvel, f~ prejuízo maior que
representaria, tendo em vista qs lnvootlmentos já havidos. Por
outro lado, os recursos sol\cLtados apresentam o que OIS técuicos
chamam de baixo custo de oportunidade, por oonstituirem, a essa
altura, uma. percentag-em re1ativamen'be reduzida - embora, oomo
já se disse, superior a todo o cu..to !nlcialmente previsto no projeto de 1977 - do total doo lnve.stimentos já realizados, devendo
permit.ir, conforme afirma o seu Diretor-Presidente (doo. 1), a
conclusão das lnstalaçõe.s bá.s!cas do Centro e o seu pleno funcionamento, no que diz respeito a "sua capacidiade de operacionalidade total para eongressoo, seminários, !eiras e exposições".
211. O empréstimo a ser conúmtado tem a~; seguintes condições
gernls:
C..racteristlcas da Opieração:
"A - ViaiOT Cr$ 246.000.000,00;
B - Prams:
1 -.de carência: 2 (dois) anos;
2 - de amortização: 12 (doze) anos;
o - Encargos:
1 - Juroo: 6% a.a.
2 - correção monetária: 80% do índice de variação
trimestral das ORTN;
D - Garantia: Vinculação de parcelas do D:npoolo
sobre Circulação de Mercadorias ...:.. IDM;
E - De«tinação doo recursos: Implantação de mód'.IIos de Atividade.s Educativo-Artístico-Culturais."

Montante global
25.727,0
25.973,0
crescimento real
anual .. .. .. .. ....
5.023,6
5.269,6
5.427,3
248,0
m- Dispêndio anual
máximo .. .. .. .. .
2.186,6
5,0
2.191,6
4.070,5
(•) Limites fixados pelo orçamento do Estado, corrj.gl.do até 28
de fevereiro de 1981.
26. Dessa forma, após a:. realização da operação extrallmite
sob exame, a divida consolidada Interna (lntralimite ·'- extralimiteJ, do Estado de Pernambuco, extrapolaria o teto qLe lhe foi
fixado, para o presente exercício, pelo item I do art. 2.0 da Resolução n.0 62/75, análise feita com a posição do endlvidamente em
28-2-81; época do exame no Banco central do BrasiL
27. Por: outro lado, o orçamentô do pleiteante para o corrente
ano prevê a realização da receita de Cr$ 40.491.772,00 (deduzidas
as operações de crédito) e sua margem de, poupança real ..... .
<or$ 6.183.394.000,00) mostra-se bastante superior ao maior dispêndio, no valor de Cr$ 5.994.100.000,00, no que a sua divida consolidada Interna apresentará (1990) após a efetivação dos empréstimos extralimites de que se trata, valendo acrescentàr que, na
determinação de tal dispêndio, foram consideradas todas as parcelas das dividas existe.D:_tes e, ainda, sob exame.
28. Assim, atendidas as .fexlgências constantes nas normas
vigentes e no Regimento Interno, e pelas razões várias expostas
neste parecer, somOIS de opinião que esta Comissão .decida favoravelmente ao pleito contido na presente mensagem, apresentando,
para. tanto, o seguinte
I -

li -

PROJETO DE Ril!JSOúUÇAQ N.0 162, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco ,. elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 :11: o Governo do Estado de Pernambuco nos termos
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de U de outubro de '1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 246.000.000000 (duzentos
e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
co~olidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo
de Igual valor, junto à Caixa EcOnômica Federal mediante a
utillzação de recursos do Fundo de Apolo ao DesenvÓlvimento Social - FAS, destinado à implantação de módulos de Atividades
Educativo-Artistico-Culturals, no Centro de Convenções· Feíras e
Exposiç~o S.A., naquele Estado, obedecidas as conclições admitidas
pelo Ba'\!)o Central do ·Brasll, no respectivo processo.
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Art. 2.0 Esta ~solução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Luiz Cavalcante;
Presidente em exercício __.Marcos Freire, Relator - José Lins .A.rno Damiani - Alberto Silwa - Bernardino Viana - Gabriel.
Hermes - Benedito Canelas.
PARECER N.0 997, DE 1981
Da Comissão de Constituição e J"nstiça. Sobre o Projeto de Resolução n.0 162, de 1981, da Comissão de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de Pernambuco
a elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intema".
Relator: Senador Bernardino VIana
A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução que
autori.za "o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do
art. ·2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, a elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e
seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual
valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a util!zação
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial - FAS,
destinado à implantação de módulos de Atividades-EducativoArtístico e Culturais, naquele Estado".
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1975 (alterou a Resolução n.o 62, de 1975), pois
os recursos serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, e, dessa forma, considerada extralimite.

3. No processO, enCõntram-se os seguintes documentos e referências principais:
a) Lei Estadual n.o 8.464, de 20 de novembro de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de motivos <EM n.0 175/81) do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República,
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoraveimente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer, do Banco Central do Brasil Departamento de
Operações com Titulas e Valores Imobiliários - que concluiu pelo
deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42,
item VI, da· Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções
n.Os 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item lll.
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projef:,o, wna vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões1 21 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Tancredo Neves Leite Ch:.ves - J"1>sé Fragelli - Murllo Badaró - M&rtins Filho
- Raimundo Parente - Hugo Ramos, vencido - Moacyr Dalla.
PARECERES Nos 998 E. 999, DE 1981

o

Sobre
PrOjeto de Lei da Câmara n.• 94, de 1981 CWnplementar (n.• 223-B, de 1981, na Casa de origem), que
"estabelece n<ll"Dllll8 getais a serem adotadas na orpuização do Ministério Públloo Estadual".
PABEOER N.0 998, DE 1981
Da Qomissã.o de ConStituição e J"ustlça
Relator: Senador Mnrilo Ba.daró.
Procedente da Câmara dos Deputados, é submetido à apreciação desta COmissão o projeto de lei que estabelece normas gerais a
serem adatadas na organização do Ministério Público Estadual.
De iniciativa do Poder ·Executivo, a lei projetada chegou àquela casa acompanhada de Mensagem do Senhor Presidente da
República e, devidamente .inStruída por Expo.slção de Motivo.s subs•
crita pelo Senhor Ministro da .Tllstiça.
Por este último documento, observa-se que a elaboração do
anteprojeto contou, 9riginariamente, com uma comissão lutegrada
de membros do Ministério Público de vários l!lstado.S, cujoo trabalhos foram devidamente divulgados para recebl,.,nto de sugestões.
Surgiu, assim, corporificado em sessenta e dois artigos, contidos em oito ca1Jitulos, um projeto, cujo substrato e&tá delineado
no art. 1.0, que proclama o Ministério Público como lustituição oosenelal à função jurisdicional do Estado, responsável perante o
judiciário, pela defesa da ordem juridlca e dos interesses lutllsponlvels da sociedade, zelando pela fiel observãncla das leis.
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J;:.stabel.ecendo, no parágrafo único do art. ll6 da Con.stitulção,
normas gerais a serem adotadas na organização do Mlnjstério Público Estadual, o projeto estabelece igualmente as diretrizes e paradigmas de que trata o § 1.• do art. 95, que lhe cumpre observar.
Fica, pois, consagrado no projeto, a observância dos ditames
normativos deste último dispoSitivo aludido, que dispõe sobre prerragtivas dos Membros do Ministério Público da União, do Distrito
Federal e dos Territórios, concomitante com a,mplas' normas gerais,
delxandl) aos Estados a faculdade de legislar sobre a organização
da Instituição, ao lufluxo das peculiaridades locais.
·Na Câmara dos Deputados, a matéria foi igualmente distribuída para as doutas Comissões de constituição e .Tustlça e de
Serviço Público, logrando aprovação em ambas, acolhidas algumas
emendas reputadas oportunas.
!l!bt:aminando o pareeer aprovado pela COmissão congênere da
Oasa de origem, com a.s emendas oferecidas, além da.s que foram
apresentadas pelo emineri.te Relator, verificamos que foram aprovadas apenas as que escoims.ram a Proposição, 'rejeitadas as que
lnfirmavam a sua sll;.temátlca, fiel a intentio legls que norteou a
sua elaboração.

Nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, ar.t. 100,
24, compete a esta Comissão emitir parecer, quanto ao mérito, sobre os projetos de leis complementaroo à Constituição.

Diante da relevância de que se reveste a matéria, convém salientar que a lei projetada foi rigorosamente elaborada, adstrita
não apenas aos preceitos formais da Lei Maior, mas, segundo a melhor técnica de uma lei complementar, ao sopro de um conteúdo
doutrinãrio, que Frederico Marques afirma que ucondell8a os valores politicos que lhe informam os textos particulares e respectiva
orient~ção ideológica" (;Estudos de Dixeito Processual Penal - Forense).
·
Nessa coriformidad.e, tendo em vi.sta. que nos compete apenas
o exame do mérito, exaurida a apreciação dos aspectos juridicoconstitucionais, na ilustrada Comissão de Constituição e Justiça
da Oã.mara dos Deputados, reservamo-nos para a ev~ntual apreciação de emendas, o-pinando pela· aprovação do projeto, nos termos da redação remetida pela caso, de origem.

Sala das Comissões, 1,5 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Leite Cba-ç-es - Tancredo
Nevs - Raimundo Parente - José Fragelli - Bernardino Viana
- Nelson Carneiro - Almir l'ltlto - Hugo !Ra:nros - Lázaro Barb&a.
PARIEOER N.0 999, DE 1981
Da Comissão dO Serviço Público Civil
Relator: Senador Agenor Maria.
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 51 da Constituição, vem a exame desta Casa Projeto de Lei
- Complementar -, objetivando estabelecer normas gerais_ á serem adotadas na Organização do Ministério Público Estadual.
Quando do 8<!U encaminhamento à CAmara dos Deputados, a
propoi;lção se tez acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da .Tu.stiça, esclarecendo que o Ministério Públloo, não Integrando o Poder Judiciário, v.em tendo funções a ele
assemelhadas, é essencial à função jur!Sdlclonal, no sentido de
que ela não se perfaz sem a ex!sténcia da instituição que flsealiza
a aplicação da lei e assume os interesses públicos lnd1sponívels.
O projeto, vazado em 62 (sessenta e dois) artigos, estabelece
as normas geral.s. deixando oos Estados a liberdade de legislar, de
acordo com as peculiaridades locais, sobre a organlclda.de da Instituição; já que a COnsti tulção Federal dispõe no caput do art. 96,
que o Ministério Público dos Estados será organizado por lei eeta.dual, competindo ao legislador federal estabelecer as normas gerais a serem adotadas pelos Estadoo.
O artigo primeiro da Iniciativa declara que o Ministério Público, instituição permanente e essencial à !unção jur15dlelonal do
Estado, é responsável, perante o judiciário, pela defesa da ordem
jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela tlel observância da COnstituição e das lei.s e será orgaulzado, nos Estadoo,
de acordo com as normas gerais da proposição de lei complementar,
que se quer aprovar.
Na casa de origem, a matéria foi distribuída à.s Oomlssões de
Oonstltulção e Justiça e de Serviço Público Civil, logrando aprovação.
O projeto cria o Colégio de Procuradores, com atribuições e
competência a serem definidas em lei estadual, observado o que
d!Bpensa a lei complementar e o Conselho Superior do Ministério
Público com finalidade de tlscallzar e superintender a atuação <lo
Ministério. Público, velando pelos princlplos Institucionais consg,..
grados na sua unidade, lndlvislbil!dade e autonomia funcional.

5724 Sábado 24

Outubro_de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Destaque-se, que dentre 81! atribuições do Procurador-.Geral de
Justiça encont.ra-oo a de avocar Inquérito em andam.ento e designar membro do Ministério Público, para que assuma. a sua.dlreção,
ju.stificando-se pela existência de ca.soo em que a. avoea.ção- se torna

necessária pelo Interesse público.
iDestaque-se, ainda, que a pro])Oslção ao corporificar toda a
parte di.sclpllnar, dos vencimentos, vantagens e direitos dos Membros do Ministério Público, distingue-os dos funclonárlos públicos
em geral.
Entretanto, vemos que o texto, dispondo, de forma emustlva,
sobre as atribuições do .Min!stêr!o Público, não permite que a lei
estadual outorgue a representação do Estado, nas comarcas do
Interior, aos seus Membros .e não mantêm a equivalência entre os
órgãos que compõem os serviços jur!dlcos dos Estados - Mlnlstêrlos Públlcoo e Procuradoria do Estado - atualmente exlsJ;entes.
Verificamos, mais, que o projeto veda no Item n, do art. 24,
aos Membros do .Miulstêr!o Público, o exercício da advocacia, o
que virá prejudicar direitos daqueles que já exercem diretamente
a advocacia e, como tal, vem contribuindo para a previdência oocal, na qualidade de autônomos.
Assim, considerando que a inlelatlva encontra respaldo eonatltuclonal, somos, no ãmblto desta Comissão, quanto ao mérito,
pela aprovaçãO do Projeto, com as seguintes Emendas:
CSP:C

m!!I!JNDA N .0 I -

Acrescente-se ao art. 24, do PX..C n.o 94- de 1931 mentar, o seguinte parágrafo único:
'Art. 24:.

1

. ......... ·-·

·······~·············

~-·

·--.

Comple-

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

. ·······································

I - ................................................. .

n - ............. ~~····................. _. .......... ..
Parágrafo único. No caso do Item n, 'é ressalvado o
direito aos Membros do .Min!stêrlo Público que, na ,data da
presente !e!, já exercem a advocacia em caráter autônomo."
EMiElNDA N.O 2 - C8PC
Acrescente-se, onde convier. no PW n.O 94, de 198.1 - Complementar, o seguinte artigo:
"Art. A Lei pode atribuir a representação judicial do
Estado aos Membros do Mlnlstêrlo Público, salvo onde houver servidores com esta função especifica, aos qual.'! se
aplicam os arts. 18, 45 e 57."
Salada das Comissões, 22 de outubro de l981. - Ra.im.Ullldo
Parente, Presidente em exerc!clo - Agenor Mada, Relator - Val•
don Varjão - Lourival Baptista.
PARECER No 1.000, DE 1981.
Da Comissão do Distrito Federal.· Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 236, de 1981- DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa
do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1982, - Gabinete
do Governador e Procurador-Geral".
Relator: Senador Moacyr Dalla.

Com a Mensagem n"' 192, de 1981, o Senhor Presidente 'cta Repúb_lica
submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 57, IV, combmado com o art. 17, § (9 da Constituição, projeto de lç:i que "estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal, para o Exercício Financeiro de 1982".
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11) Procuradoria Geral
Ã Procuradoria Geral do Distrito Federal, cabe esclarecer que, consoante a estrutura-administrativa vigente, compete:
- Representação do Distrito Federal, em juízo ou fora dele;
- Assistênciã jurídica ao Governador e aos Secretários, na execução das
atividades administrativas, e na gestão dos negócios públicos;
- Representação do Distrito Federal nas assembléias gerais e reuniões
de cotistas das entidades nas quais o Distrito Federal tenha participação ou
interesse;
- Representação do Distrito Federal nas ações de inventários, desquites, instituição e extinção de usufruto fideicomisso, arrecadação de bens e au~
sentes, apuração de haveres, dissolução e liquidação de firmas e sociedades e
nos demais processamentos judiciais correlatos;
-Elaboração, exame, lavratura ou registro de instrumentos jurídicos de
contratos, convênios, acordos e outros em que for parte o Distrito Federal.
O orçamento para 1982 acusa, para a Procuradoria Geral uma despesa
da ordem de Cr$ 264.021.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, vinte e
um mil cruzeiros) o que significa 0,45% do total geral das despesas programadas para 1982 e 0,15% menos que no exercício corrente.
A aplicação, segundo a natureza da despesa, é assim sintetizada:

•fC::IJI'ISC·S

C C DI "O

I
I

A Mensagem Presidencial é acompanhada de Exposição de Motivos do
Senhor Governador do Distrito Feder?l.
O Gabinete do Governador em sua estrutura --tem como órgãos básicos centrais- o Gabinete Cív-íi e o Gabinete Militar, contando ainda com o
Departamento de Turismo (DETUR), o Departamento de Educação Física,
Esportes e Recreação (DEFER) e Conselho Penitenciário do Distrito Federal.
No Orçamento ora em exame, ao Gabinete do Governador foram atri~
buídos recursos no montante de Cr$ 531.388.000,00 (quinhentos e trinta e um
milhões, trezentos e oitenta e oito mil cruzeiros) o que representa, no total ge~
ml das despesas programadas, uma participação de o;S9%, menor portanto
0,34% em relação ao exercício corrente.
Esta diminuição percentual decorre das prioridades estabelecidas no
programa a ser executado pelo Governo do Distrito Federal, e está de acordo
com as diretrizes estabelecidas para a política de contenção da inflação, conforme a Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal.
A composição e variação da despesa por unidade orçamentária está especificada no Quadro GG n9 1, anexo.
Examinado o quadro anexo, notamos que, no Gabinete do Governador,
o Departamento de Turismo do Distrito Federal (DETUR), foi o único ór~
gão u ser beneficiado com aumento nominal de recursos com relação ao
exercício corrente. Aos demais órgãos foram alocados recursos, visando a
manutenção da execução normal de seus objetivos, buscando o equilíbrio
orçamentário nas ações administrativas.
No Quadro Demonstrativo GG n9 2, anexo, temos uma visão global da
composição e variação da despesa por Função e Programa.
A composição e variação da despesa, por sua natureza, estão devidamente demonstradas no Quadro GG n9 3, anexo.
Como vemos, há uma acentuada preponderância das despesas de custeio
sobre as despesas de capital, o que se explica e justifica pela natureza das atribuições cometidas a esse órgão da administração do Distrito Federal.
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